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Cześć! Właśnie patrzysz na pierwszą stronę wersji demonstracyjnej 

materiałów do egzaminu z ekonomii na SGHu, przygotowanych przez 

zespół notatki-esgieha.pl. 

Nazywam się Jakub Klimaszewski i tak jak Ty byłem studentem SGHu. 

Wiem, jak cenny jest Twój czas i jak ważna jest jakość notatek, z których 

będziesz przygotowywał/a się do ostatniego pisemnego egzaminu na 

SGHu. Wiem również, jak ważne jest przekonanie się o jakości produktu 

zanim zapłacisz za niego pieniądze. W związku z tym chciałem Cię 

serdecznie zaprosić do zapoznania się z kilkoma z zagadnień znajdujących 

się w opracowaniu.  

Mam szczerą nadzieję, że pozwolą Ci się one upewnić, że warto 

zainwestować właśnie w te materiały! 

Czemu warto kupić akurat to opracowanie: 

• Otrzymasz ponad 150 stron opracowania, przygotowanego na 

bazie obowiązującej literatury  

• ZERO przeklejanki z Wikipedii 😉 

• Notatki otrzymasz w formie elektronicznej; szanujemy Twój czas 

i chronimy środowisko 😉 

• W czasie poprzednich sesji zaufało nam ponad 350 studentów 😉  

Nie będziesz musiał tracić mnóstwa czasu wertując TYSIĄCE STRON 

polecanej literatury lub poprawiając nieprofesjonalnie opracowane 

notatki. 

Jeśli przekonałem Cię do zakupu albo masz jakieś pytania, zapraszam do 

kontaktu przez stronę internetową www.notatki-esgieha.pl lub na 

naszym fanpage’u www.facebook.com/notatki.esgieha/.  

NOTATKI-ESGIEHA.PL 
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Mikroekonomia 

 

Złamana krzywa popytu w oligopolu 

 

Konkurencja na rynku oligopolu jest skomplikowanym procesem; z uwagi na współzależność 

przedsiębiorstw możliwość osiągania przez nie zysków jest zależna od działań konkurentów.  

 

Jednym z modeli przedstawiających te współzależności jest model złamanej krzywej popytu. Jest to 

o tyle interesujący model, że „gwarantuje” stabilność cen i wielkości produkcji. Powstał z potrzeby 

modelowania rynków oligopolistycznych, które przez wiele lat charakteryzował stabilny poziom cen 

(biorąc pod uwagę inflację). Poniższy rysunek przedstawia właśnie ten model.  

Legenda: 

• MR (Marginal Revenue) - przychód krańcowy 

• MC (Marginal Cost) – koszt krańcowy 

• D (Demand) - popyt 

 

 
W powyższej sytuacji przeciętne przedsiębiorstwo produkuje ilość Q, które sprzedaje po cenie P. 

Wynika to ze znanego nam już warunku optymalizacji MC=MR. Z uwagi na założenie wykluczające 

zmowy cenowe, zgodnie z modelem złamanej krzywej popytu, każde odejście od ceny równowagi 

powoduje natychmiastową reakcję konkurentów.  

 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedsiębiorstwo chce obniżyć ceny poniżej P w celu przejęcia 

części rynku od konkurentów. Powoduje to natychmiastową reakcję pozostałych przedsiębiorców, 

którzy również obniżają swoje ceny. Prowadzi to w efekcie do dość małego zwiększenia popytu; krzywa 

popytu staje się bardziej stroma (elastyczność cenowa popytu spada). W odwrotnym przypadku, gdy 

przedsiębiorstwo próbuje podwyższyć ceny, reakcja konkurentów jest inna- utrzymują oni ceny na 

stałym poziomie. Oznacza to, że nagle dobro przedsiębiorstwa stało się droższe niż jego konkurentów. 

Należy pamiętać, że dobra te są bardzo podobne, więc większość konsumentów zrezygnuje z dobra 

naszego przedsiębiorstwa i zacznie kupować u konkurencji. Oznacza to, że nawet drobna podwyżka 
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cen będzie oznaczała znaczny spadek sprzedaży; krzywa popytu będzie wypłaszczona (elastyczność 

cenowa popytu rośnie)  

 

Model ten, jak już wcześniej podkreśliliśmy, uwzględnia oczekiwaną i racjonalną decyzję pozostałych 

przedsiębiorstw na możliwe zmiany ceny. Paradoksalnie oznacza to, że gotowość całej branży do 

agresywnych obniżek cen gwarantuje ich stabilność dla całej gałęzi. W długim okresie wszystkie 

przedsiębiorstwa będą utrzymywały stabilny poziom cen i zareagują jedynie na zmiany warunków dla 

całej gałęzi.  

 

Makroekonomia 

 

Model popytowy (Keynesa) 

 

Model popytowy (Keynesa) próbuje odpowiedzieć ́na pytanie, dlaczego w krótkim okresie produkcja 

faktyczna odbiega od potencjalnej. Przez produkcję faktyczną rozumiemy rzeczywistą wielkość 

produkcji w danym okresie. Z kolei produkcja potencjalna odpowiada wielkości produkcji 

w gospodarce przy założeniu wykorzystania wszystkich czynników produkcji.  

Wielkość ́produkcji w modelu Keynesa zależy od popytu globalnego, czyli całkowitej sumy pieniędzy, 

jaką podmioty chcą ̨wydać ́na dobra i usługi w całej gospodarce, dlatego też model ten jest nazywany 

modelem popytowym.  

W modelu Keynesa gospodarka znajduje się w stanie równowagi, gdy zagregowane wydatki planowane 

równe są wartości produkcji rzeczywistej (faktycznej). 

Wzór na równowagę w modelu: 

𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑍 = 𝑌 

Legenda: 

• Y - produkcja rzeczywista 

• AE - wydatki zagregowane w gospodarce 

• C - konsumpcja gospodarstw domowych 

• I - inwestycje prywatnych przedsiębiorstw 

• G - wydatki państwa na dobra 

• X - eksport 

• Z - import 

 

W ramach modelu możemy wyróżnić wydatki autonomiczne (A), czyli wydatki, których wielkość nie 

zależy od wielkości dochodu narodowego. Należą do nich konsumpcja autonomiczna (CA), inwestycje 

(I), wydatki państwa (G) oraz eksport (X).  

𝐴 = 𝐶𝐴 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 

 

Dodatkowe przypomnienie z poprzedniego pytania: 

• 𝐶 = 𝐶𝐴 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ 𝑌𝐷  

• 𝑍 = 𝑀𝑃𝑀 ∗ 𝑌, 

gdzie MPC oznacza krańcową skłonność do konsumpcji, a MPM krańcową skłonność do importu. 
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Koncepcją związaną z modelem popytowym i bezpośrednio z wydatkami autonomicznymi jest mnożnik 

wydatków autonomicznych. Pokazuje on, ile razy większy jest dochód narodowy (Y) od sumy wydatków 

autonomicznych (A). Pozwala to na badanie wpływu zmian w wartościach wydatków autonomicznych 

na poziom dochodu. W naszym przypadku będziemy sprawdzać wpływ wzrostu wydatków rządowych 

(G) na poziom dochodu. 

Dla obu przypadków załóżmy: 

• ∆𝐺 = 500 = ∆𝐴 

• 𝑀𝑃𝐶 = 0,7 

• 𝑀𝑃𝑀 = 0,1 

• 𝑡 = 0,1, gdzie t oznacza stopę podatkową w gospodarce 

 

Gospodarka zamknięta (bez handlu zagranicznego): 

Na początek wyprowadźmy wzór na mnożnik wydatków autonomicznych. 

 

𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝑌 

𝐴𝐸 = 𝐶𝐴 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ 𝑌𝐷 + 𝐼 + 𝐺 

𝑌 = 𝐶𝐴 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑌 

𝑌 = 𝐴 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑌  

𝑌 =
1

1 − 𝑀𝑃𝐶 ∗ (1 − 𝑡)
∗ 𝐴 

Składnik  
1

1−𝑀𝑃𝐶∗(1−𝑡)
 jest naszym poszukiwanym mnożnikiem (a). Jak widzimy, pokazuje on 

bezpośrednio, ile razy większa jest całkowita produkcja gospodarki od wydatków autonomicznych. 

Dla naszych danych mnożnik jest równy 𝑎 = 2,7. Po wstawieniu do wzoru ∆𝑌 = 𝑎 ∗ ∆𝐴 w wyniku 

naszego wzrostu wydatków państwowych (polityki fiskalnej), całkowity produkt w gospodarce 

wzrośnie o ∆𝑌 = 2,7 ∗ 500 = 1350 

 

Gospodarka otwarta: 

Analogicznie do poprzedniego przykładu wyprowadźmy wzór na mnożnik, tym razem 

z uwzględnieniem handlu zagranicznego: 

 

𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑍 = 𝑌 

𝐴𝐸 = 𝐶𝐴 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ 𝑌𝐷 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀𝑃𝑀 ∗ 𝑌 

𝑌 = 𝐶𝐴 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑌 − 𝑀𝑃𝑀 ∗ 𝑌 

𝑌 = 𝐴 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝑌 − 𝑀𝑃𝑀 ∗ 𝑌  

𝑌 =
1

1 − 𝑀𝑃𝐶 ∗ (1 − 𝑡) + 𝑀𝑃𝑀
∗ 𝐴 

 

W tym przypadku mnożnik ma wzór 
1

1−𝑀𝑃𝐶∗(1−𝑡)+𝑀𝑃𝑀
, czyli uwzględnia krańcową skłonność do 

importu. Dla założonych wartości będzie on wynosił 𝑎 = 2,12. Oznacza to, że jest niższy niż 

w przypadku gospodarki zamkniętej. Wzrost wartości produkcji dla wzrostu wydatków fiskalnych 

będzie zatem niższy ∆𝑌 = 𝑎 ∗ ∆𝐴 = 2,12 ∗ 500 = 1060. 

Podsumowując, skuteczność polityki fiskalnej w modelu zamkniętym będzie wyższa niż w otwartym 

(zakładając MPM>0). Wynika to z faktu, że część wydatków autonomicznych będzie przeznaczana na 

zakupy za granicą i nie zwiększy krajowego produktu. Wielkość różnicy możemy zbadać, porównując 

mnożniki wydatków autonomicznych dla obu rodzajów systemów. 
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Historia myśli ekonomicznej 
 

Adam Smith 

 

Adam Smith uważany jest powszechnie za twórcę ekonomii klasycznej. Jego dzieło znane jako 

„Bogactwo narodów” stanowiło pierwszy, kompleksowy traktat ekonomiczny. W jego ramach Smith w 

szczegółowy sposób opisał zasady, którymi kieruje się społeczeństwo w trakcie procesu 

gospodarowania.  

Ważną część teorii ekonomii Adama Smitha stanowią założenia dotyczące natury ludzkiej. Człowiek 

podejmuje działania gospodarcze kierując się trzema zasadami: 

• Egoizmem, prowadzącym do stawiania swoich potrzeb ponad potrzebami innych jednostek, 

• Racjonalizmem, czyli umiejętnością osądzania możliwych działań i ich efektów w kontekście 

maksymalizacji zysku, 

• Skłonnością do prowadzenia wymiany, która pozwalała osiągać dwa poprzednie. 

Człowiek posiadający wszystkie te cechy określony został przez Smitha jako homo oeconomicus. 

Celem działalności człowieka, a zarazem społeczeństwa jest osiąganie dobrobytu. Następuje to 

w wyniku wytwarzania jak największego produktu w gospodarce. W swojej ekonomii klasycznej Smith 

wyróżnił trzy czynniki produkcji: pracę, ziemię oraz kapitał, z których jedynie praca pozwalała na 

tworzenia wartości dodanej. Produkt pracy zależy od dwóch czynników, a mianowicie ilości pracy oraz 

jej produktywności. Smith był zwolennikiem specjalizacji pracy, która miała zwiększać jej 

produktywność oraz prowadzić do postępu technologicznego. Jednocześnie ostrzegał przed 

nadmiernym jej podziałem, który mógłby prowadzić do „otępienia” społeczeństwa.  

W kontekście produkcji ważną rolę stanowiło rozróżnienie dwóch rodzajów pracy: pracy produkcyjnej 

oraz pracy nieprodukcyjnej. Praca produkcyjna, czyli wytwarzająca dobra podlegające wymianie, jako 

jedyna pozwalała na wzrost dobrobytu. Przeciwieństwo stanowiła praca nieprodukcyjna (tutaj jako 

przykład Smith używał zatrudnianie służby), która powodowała niszczenie wartości w gospodarce. 

Najważniejszą rolę w tworzeniu bogactwa narodu odgrywała akumulacja kapitału, która określała 

zasady podziału pracy na produkcyjną oraz nieprodukcyjną, oraz specjalizacji pracy w ramach 

poszczególnych sektorów gospodarki. Jedyną grupą społeczną mogącą akumulować kapitał była klasa 

przedsiębiorców, kapitalistów, których racjonalność i chęć maksymalizowania zysków prowadziła do 

oszczędności, a poprzez to do inwestycji. Większa ilość kapitału pozwalała na większe zatrudnienie 

w sektorze pracy produkcyjnej oraz lepsze techniczne wyposażenie pracy, co przekładało się na coraz 

wyższą produkcję i tym samym wzrost gospodarczy. 

Bardzo ważnym aspektem ekonomii klasycznej Adama Smitha był wkład w badanie idei mechanizmu 

rynkowego. Zgodnie założeniami, na rynkach istniała długookresowa cena naturalna oraz 

krótkookresowe ceny rynkowe. Cena naturalna zależała głównie od kosztów czynników produkcji, czyli 

podażowych. W przypadku cen rynkowych ważną rolę odgrywały zarówno popyt, jak i podaż. 

W ramach analizy relacji cen Smith przejawiał pewnego rodzaju niekonsekwencję, zakładając dla 

niektórych rynków, m.in. rynku rolnego, cenę na poziomie równowagi między podażą a popytem. 

Smithowi czasami przypisuje się w tym kontekście stworzenie prawa równowagi rynkowej, co jest 

jednak nieprawdą, ponieważ zostało ono sformułowane dopiero przez Jean-Baptiste Saya 30 lat 

później.  
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Ekonomia klasyczna Adama Smitha nie odrzucała całkowicie roli państwa w gospodarce. Zgodnie z jej 

założeniami państwo powinno pełnić trojaką rolę: zapewniać bezpieczeństwo zewnętrzne, zapewniać 

stabilność wewnętrzną oraz utrzymywać infrastrukturę i instytucje użyteczności publicznej, które 

byłoby niezbędne do prowadzenia normalnej aktywności społecznej i handlowej. Smith w ramach 

swojej pracy przedstawił szereg innych założeń, które stanowiły podwaliny dla ekonomii klasycznej. 

Wśród nich warto wspomnieć o m.in. tym, że odrzucił ilościową teorię pieniądza, formułując pogląd, 

że to poziom cen określa podaż pieniądza, a nie odwrotnie. Ważną rolę spełniała również teoria 

podziału, czyli zbiór założeń tłumaczących mechanizm kształtowania się wynagrodzeń pracy, kapitału 

oraz ziemi. 

 

Ekonomia instytucjonalna 

 

1. Istota i typy instytucji. Systemy instytucjonalne 
 

Definicje instytucji 

Ekonomia instytucjonalna, podobnie zresztą jak zdecydowana większość nauk ekonomicznych, boryka 

się z problemem wymierności i jednorodności pojęć. Przypadek ekonomii instytucjonalnej jest tym 

bardziej ciekawy, że na jej gruncie nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana definicja instytucji. 

Sprawia to, że dla wielu badaczy problemem jest nawet dokładne określenie zainteresowań tego nurtu 

ekonomii.  

Najbardziej rozpowszechniona definicja instytucji stworzona została przez D. North’a. Opisywał on 

instytucje jako „reguły gry w społeczeństwie czy bardziej formalne, skonstruowane przez ludzi 

ograniczenia, które kształtują ich wzajemne interakcje. W konsekwencji określają one strukturę 

bodźców w procesie wymiany gospodarczej, politycznej czy społecznej. Zmiany instytucjonalne 

kształtują sposób ewolucji społeczeństw w czasie i stanowią klucz do zrozumienia zmian 

historycznych".  Dla Northa instytucje były zatem zestawem zasad regulujących wzajemne relacje 

w społeczeństwie. Reguły te mogły powstawać naturalnie lub zostać narzucone. Ważnym 

rozróżnieniem, wielokrotnie podkreślanym przez samego autora, był rozdział instytucji oraz 

organizacji, które nie były dla niego tożsame. Według Northa organizacje stanowiły w pewien sposób 

pochodną instytucji i zasad przez nie ustalonych.  

Nieco inny opis instytucji przedstawia O.E. Williamson, uważany za jednego z głównych przedstawicieli 

nowej ekonomii instytucjonalnej oraz za twórcę teorii kosztów transakcyjnych. W ujęciu Williamson’a 

pod pojęciem instytucji należy rozumieć zarówno „reguły gry”, czyli tradycje, zwyczaje czy prawa, ale 

również i organizacje, które wpływają na kształtowanie relacji międzyludzkich. Ważnym aspektem 

analizy instytucji w przypadku tego autora jest ich podział na 4 grupy:  

• nieformalne, czyli zwyczaje, kulturę, tradycje, 

• formalne, czyli prawo stanowione,  

• reguły zawierania transakcji, czyli sferę zawierania kontraktów gospodarczych oraz same 

warunki podejmowania decyzji,  

• warunki podejmowania decyzji ekonomicznych, czyli uwarunkowania konkretnych transakcji.  
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Taka definicja pozwoliła w lepszy sposób odzwierciedlić rolę kosztów transakcyjnych w kreowaniu 

zachowań gospodarczych, co było jej niewątpliwą zaletą.  

Kolejna warta do przytoczenia definicja została stworzona przez E.Ostrom. Ekonomistka ta 

charakteryzowała instytucje jako „zasady czy praktyczne reguły pozwalające na określone zachowania 

jednostek czy podmiotów gospodarczych funkcjonujących w szeroko rozumianym otoczeniu lub 

zakazujące ich”. Bardzo ważnym punktem jej definicji było wprowadzenia pojęcia hierarchizacji 

instytucji. Pozwoliło to na wskazania ich wzajemnych zależności.  

Dla M.Aokiego „instytucje to samowystarczalne, istotne wzorce społecznych interakcji, 

reprezentowane przez znaczące reguły”. W ujęciu Aokiego instytucje są tworzone głównie oddolnie, w 

sposób spontaniczny.  

 
 


