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1 Dziesięć podstawowych zasad ekonomii

M I K R O E K O N O M I A
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W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

 Na jakie pytania odpowiada ekonomia?

 Jakie są zasady podejmowania decyzji?

 Jakie są zasady współdziałania ludzi?

 Jakie są zasady działania gospodarki?
Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe

2

 Rzadkość zasobów oznacza, że ich ilość jest 

ograniczona i nie da się wyprodukować takiej ilości 

dóbr i usług, jakiej życzyliby sobie ludzie.

 Ekonomia nauka o tym w jaki sposób 

społeczeństwo zarządza swoimi rzadkimi zasobami.

 Kluczowe: Jak ludzie podejmują decyzje

O czym traktuje ekonomia?
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ZAŁOŻENIE #1:  Ludzie są egoistyczni

TO JEST KURS O RYNKACH!!!!!! 

Przypomnij sobie zakup ostatniego batonika- co 

wziąłeś pod uwagę przy zakupie?

• Jego smak

• Jego cenę

• Zarobki i warunki pracy pracowników

• Wpływ produkcji batonika na środowisko naturalne
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Test na egoistyczność

 Przyjmij, że dziś miały miejsce dwa wydarzenia:

• Usłyszałeś w wiadomościach, że 100.000 ludzi 

zginęło w wyniku przejścia cyklonu w Tajlandii, a 

ponad milion osób jest bezdomnych. Wszyscy 

desperacko potrzebują jedzenia, wody, 

schronienia.

• Podczas gotowania obiadu przypadkowo obciąłeś 

sobie mały palec. Na pogotowiu lekarze zatrzymali 

krwawienie, ale nie udało im się przyszyć palca. 

Twój stan zdrowia niebawem się poprawi ( nie 

odzyskasz jednak małego palca).
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Test na egoistyczność

 Wieczorem dzwoni Twoja mama  z pytaniem, co 

się dziś wydarzyło ( mama nie wie o żadnym z 

powyższych wydarzeń).

• O czym opowiesz najpierw?

• Dlaczego?
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ZAŁOŻENIE #2:  Ludzie są racjonalni

 Ogólnie mówiąc, ludzie zachowują się w sposób, 

który ich zdaniem poprawi ich sytuację.

 To prowadzi do Zasady #4, “Ludzie reagują na 

bodźce”. Możliwe, że to najważniejsza rzecz, 

którą zrozumiesz w trakcie tego kursu- więcej za 

kilka minut.

7

ZAŁOŻENIE #3:  Ludzie mają nieograni-
czone potrzeby, ale ograniczone zasoby

 W porównaniu do 99% całej ludzkości 

większość z nas jest niesamowicie BOGATA

• Ocieplane mieszkania, ogrzewanie, system 

kanalizacyjny i bieżącą wodę.

• Podróżujemy z szybkością niewyobrażalną 

jeszcze 110 lat temu.

• Bezbolesne operacje.

• Rozrywka w domu lub w kieszeni.

• Natychmiastowa komunikacja, gdziekolwiek nie 

świecie jesteśmy.

• ITD.
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ZAŁOŻENIE #3:  Ludzie mają nieograni-
czone potrzeby, ale ograniczone zasoby

 W rezultacie?????

 CHCEMY WIĘCEJ!!!!!

 PYTANIE:  W sytuacji, w której mamy gdzie 

mieszkać, co jeść i w co się ubrać, jakie inne 

„rzeczy” czynią nas „szczęśliwszymi”.
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE 
PODEJMUJĄ DECYZJE

 Podejmowanie 

decyzji jest kluczem 

ekonomii. 

 Pierwsze cztery 

zasady opisują, jak 

ludzie podejmują 

decyzje.
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Podejmowanie decyzji to dokonywanie wyborów :

 Impreza przed egzaminem zostawia mniej czasu 

na naukę.

 Zarobienie większej sumy pieniędzy wymaga 

dłuższego czasu pracy, co zostawia mniej czasu 

na przyjemności.

 Ochrona środowiska wymaga nakładów, które 

mogłyby zostać użyte do produkcji dóbr.

Zasada #1:  Ludzie muszą stale  dokonywać 

wyborów

W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE

 Społeczeństwa muszą wybrać: efektywność vs. 

sprawiedliwość

• efektywność:  oznacza, że z posiadanych dóbr 

rzadkich społeczeństwo uzyskuje tak wiele, jak to 

jest tylko możliwe

• sprawiedliwość:  oznacza, że dobrobyt 

ekonomiczny zostaje uczciwie podzielony między 

członków społeczeństwa.

Zasada #1:  Ludzie muszą stale dokonywać 

wyborów
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE

 Podejmowanie decyzji wymaga porównania 

kosztów i korzyści wyborów alternatywnych.

 Koszt alternatywny  to wszystko to, z czego 

trzeba zrezygnować, aby zdobyć coś  innego.

 Jest to ten koszt, który jest istotny przy 

podejmowaniu decyzji.

Zasada #2:  Kosztem jest to, z czego musisz 

zrezygnować, aby osiągnąć swój cel
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE

 Examples:  

The opportunity cost of…

• …pójście na studia to nie tylko opłaty, wydatki 

na książki,  ale też utracone płace

• … pójście do kina obejmuje nie tylko cenę 

biletu, ale też wartość czasu, jaką spędzasz w 

kinie.

Zasada #2:  Kosztem jest to, z czego musisz 

zrezygnować, aby osiągnąć swój cel
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE

 Osoba jest racjonalna, jeśli systematycznie 

dąży do osiągnięcia upragnionego celu. 

 Wiele decyzji, nie jest "wszystko albo nic", ale 

dotyczą krańcowych zmian - stopniowych 

korekt do istniejącego planu.

 Ocena kosztów i korzyści zmian krańcowych  

jest ważnym elementem procesu decyzyjnego.

Zasada #3:  Racjonalni ludzie myślą w 

kategoriach wielkości krańcowych
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE

Przykłady:

 Student rozważa, czy pozostać na studiach o 

rok dłużej, porównując opłaty związane ze 

studiami i utracone zarobki do przychodu, jaki 

osiągnie studiując rok dłużej.

 Firma rozważa zwiększenie produkcji, 

porównując koszty robocizny i materiałów 

niezbędnych do dodatkowych dochodów.  

Zasada #3:  Racjonalni ludzie myślą w 

kategoriach wielkości krańcowych
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE

 bodziec: coś, co skłania człowieka do 

działania, na przykład perspektywiczna kara lub 

nagroda.

 Ludzie racjonalni reagują na bodźce, ponieważ 

ich decyzje oparte są  na porównaniu kosztów i 

korzyści. Przykłady:

• Kiedy rośnie cena benzyny, rośnie sprzedaż 

samochodów „hybrydowych” (np. Toyota Prius)  

( i odwrotnie).

Zasada #4:  Ludzie reagują na bodźce

A C T I V E  L E A R N I N G  1:   

Ćwiczenie

Chcesz sprzedać swoje Forda Mustang rocznik 

1996.  Wydałeś już $1000 na jego naprawy.  

Tuż przed sprzedażą, pada akumulator. Możesz go 

naprawić za $600, albo sprzedać samochód w takim 

stanie, w jakim jest.

W którym z przypadków naprawisz akumulator?

A. Wartość samochodu wynosi $6500 ( w przypadku 

sprawnego akumulatora), zaś $5700, jeśli on nie 

działa.

B. Wartość samochodu wynosi $6000 ( jeśli 

akumulator działa), zaś $5500 jeśli on nie działa.
17
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A C T I V E  L E A R N I N G  1:   

Odpowiedź

Koszt naprawy= $600

A. Wartość samochodu wynosi $6500 ( w przypadku 

sprawnego akumulatora), zaś $5700, jeśli on nie działa. 

Korzyść z naprawy = $800

($6500 – 5700). 

Warto naprawiać.

B. Wartość samochodu wynosi $6000 ( jeśli 

akumulator działa), zaś $5500 jeśli on nie działa.

Korzyść z naprawy to tylko $500.

Nie warto naprawiać.
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A C T I V E  L E A R N I N G  1:   

Odpowiedź

Obserwacja:

 $1000, które zostało wydane wcześniej na 

naprawy nie ma znaczenia. Bierzemy pod uwagę 

wyłącznie koszty i korzyści z krańcowe. 

 Zmiana w bodźców (ze scenariusza A do B) 

spowodowała zmianę decyzji.
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 Gospodarka to grupa 

ludzi 

współdziałających ze 

sobą.

 Trzy następne 

zasady dotyczą 

współdziałania ludzi 

ze sobą.

W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ
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 Zamiast być samowystarczalnymi, ludzie mogą 

specjalizować się w produkcji jednego dobra lub 

usługi i wymienić je na inne towary.

 Kraje odnoszą korzyści handlując ze sobą:

• Mogą dostać lepszą cenę na dobra, które 

produkują, za granicą.

• Mogą kupić dobra taniej za granicą, niż 

wyprodukować je w kraju.

Zasada #5: Handel może być opłacalny dla 

wszystkich

W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ

 Rynek to grupa kupujących i sprzedających.

 “Organizowanie aktywności gospodarczej” 

oznacza określenie:

• Jakie dobra produkować?

• Jak je produkować?

• Ile ich wyprodukować?

• Kto je dostanie?

Zasada #6: Rynki stanowią zwykle dobrą formą 

organizowania aktywności gospodarczej 
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ

 W gospodarce rynkowej powyższe decyzje są 

podejmowane w wyniku współpracy wielu 

gospodarstw domowych i firm.

 Kamień milowy w rozwoju ekonomii stanowi dzieło

Adama Smitha „ Bogactwo narodów” (1776):  

Każde z gospodarstw domowych i firm działa jakby 

była wiedziona “niewidzialną ręką”, mającą na 

celu ogólny dobrobyt.

Zasada #6: Rynki stanowią zwykle dobrą formą 

organizowania aktywności gospodarczej
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ

 „Niewidzialna ręka” działa przez system cenowy:

• Interakcja pomiędzy kupującymi a sprzedającymi 

określa ceny dóbr i usług.

• Każda cena odzwierciedla wartość dobra dla 

kupujących i koszt produkcji dobra.

• Często ceny stanowią bodźce dla gospodarstw 

domowych wystarczające, aby podjęli oni 

decyzje maksymalizujące dobrobyt społeczny.

Zasada #6: Rynki stanowią zwykle dobrą formą 

organizowania aktywności gospodarczej
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ

 Ważna rola rządu: przestrzeganie prawa własności

(korzystanie z usług policji i sądów)

 Ludzie  są mniej skłonni do pracy, produkcji, inwestycji, 

jeśli istnieje duże ryzyko kradzieży ich mienia.

• Restauracja nie przygotuje posiłków, jeśli nie jest 

pewna, że klienci zapłacą przed opuszczeniem 

lokalu.

• Firma fonograficzna nie wyprodukuje dużego 

nakładu płyty, jeśli wielu ludzi robi jej nielegalne 

kopie. 

Zasada #7: Czasami państwo może usprawnić 

funkcjonowanie rynku
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ

 Rząd może zmieniać wyniki rynkowe aby promować 

efektywność

 Zawodność rynku, to sytuacja w której sam rynek 

nie jest w stanie doprowadzić do efektywnej alokacji 

zasobów. Przyczyny:

• Efekt zewnętrzny, nieskompensowany wpływ 

działań jednej osoby na dobrobyt osób postronnych.

• Siła rynkowa, zdolność jednej osoby ( lub niewielkiej 

grupy osób) do nadmiernego wpływania na ceny 

powstające na rynku. 

Zasada #7: Czasami państwo może usprawnić 

funkcjonowanie rynku
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W JAKI SPOSÓB LUDZIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ

 Rząd może oddziaływać na rynek aby promować 

efektywność

 Jeżeli podział dóbr w społeczeństwie nie jest 

satysfakcjonujący podatki lub świadczenia 

społeczne mogą go zmienić. 

Zasada #7: Czasami państwo może usprawnić 

funkcjonowanie rynku

A C T I V E  L E A R N I N G  2:   

Pytania do dyskusji

Jaka jest rola rządu w poniższych sytuacjach? Czy 

interwencja rządu poprawi wyniki?

a. Publiczna oświata

b. Przepisy bezpieczeństwa w miejscu pracy

c. Autostrady publiczne

d. Prawa patentowe, pozwalające firmom 

farmaceutycznym na nakładanie wysokich cen 

na leki ratujące życie
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W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CAŁA GOSPODARKA?

 Trzy ostatnie zasady 

dotyczą działania 

gospodarki jako 

całości.
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W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CAŁA GOSPODARKA?

 Mikroekonomia – nauka o tym, jak gospodarstwa 

domowe i przedsiębiorstwa podejmują decyzje i 

współdziałają na rynku.

 Makroekonomia – nauka o zjawiskach 

charakteryzujących całą gospodarkę takich jak 

inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy.
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W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CAŁA GOSPODARKA?

 Ogromne różnice w poziomie życia pomiędzy 

krajami:

• Średni dochód w krajach wysokorozwiniętych 

jest 10cio krotnie wyższy niż średni dochód w 

krajach biednych.

• Poziom życia w USA dzisiaj jest 8 krotnie 

wyższy niż 100 lat temu.

Zasada #8: Poziom życia zależy od ilości 

wytwarzanych dóbr i usług
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W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CAŁA GOSPODARKA?

 Najważniejszym determinantem poziomu życia jest

produktywność, czyli ilość dóbr i usług 

wytwarzanych przez pracownika przeciętnie w 

ciągu godziny pracy.

 Produktywność zależy od kapitału, umiejętności 

oraz technologii dostępnej pracownikom.

 Inne czynniki (jak związki zawodowe lub 

konkurencja zza granicy) mają dużo mniejszy 

wpływ na poziom życia.

Zasada #8: Poziom życia zależy od ilości 

wytwarzanych dóbr i usług
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W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CAŁA GOSPODARKA?

 Inflacja:  wzrost ogólnego poziomu cen w 

gospodarce.  

 Inflacja jest prawie zawsze wywołana poprzez 

zwiększenie się ilości pieniądza w gospodarce.

 Im szybciej rząd drukuje pieniądze, tym wyższy 

jest poziom inflacji.

Zasada #9: Ceny rosną, gdy państwo drukuje 

zbyt dużo pieniędzy.
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W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CAŁA GOSPODARKA?

 W krótkim okresie (1-2 lata) polityka gospodarcza 

może oddziaływać na inflację i bezrobocie w 

przeciwnych kierunkach.

 Inne czynniki mogą ułatwiać lub utrudniać ten 

wybór ale jakaś możliwość substytucji jest. 

Zasada #10:  W krótkim okresie społeczeństwo 

musi wybierać pomiędzy inflacją a bezrobociem
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 Ekonomia oferuje wgląd w zachowanie ludzi, 

rynków i gospodarek.

 Oparta jest na kilku ideach, które znajdują 

zastosowanie w wielu sytuacjach.

 Gdy będziemy się odnosić do którejś z 

Dziesięciu Zasad pojawi się ikonka:

PODSUMOWANIE
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PODSUMOWANIE

 Zasady dotyczące podjęcia decyzji:

• Ludzie zmuszeni są dokonywać wyborów.

• Koszt każdego działania mierzony jest 

kosztem utraconych możliwości. 

• Ludzie racjonalni podejmują decyzję 

porównując korzyści krańcowe i koszty 

krańcowe.

• Ludzie reagują na bodźce. 
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PODSUMOWANIE

 Zasady współdziałania ludzi:

• Wymiana handlowa może być obustronnie 

korzystna.

• Rynki zwykle są dobrym sposobem 

koordynowania handlu.

• Czasami rząd może poprawić zawodność 

rynku lub oddziaływać na podział dóbr w 

społeczeństwie.
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PODSUMOWANIE

 Zasady działania gospodarki:

• Produktywność jest głównym determinantem 

różnicy poziomu życia.

• Zwiększenie ilości pieniądza w gospodarce 

jest głównym źródłem inflacji.

• W krótkim okresie społeczeństwo może 

wybierać między inflacją a bezrobociem.


