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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ



PrzeglÇd historii ekonomii.



Jak ludzie radzÇ sobie z niedoborem?



PodziaĄ na makro- i mikroekonomiÛ.



ParÛ sĄów o wykresach i modelach,
których ekonomiĝci uwielbiajÇ uľywaÉ.

т

Czym zajmuje siÛ
ekonomia i dlaczego
powinno nas
to obchodziÉ

E

konomia to nauka, która bada, jak ludzie i spoûeczeŁstwa podejmujñ decyzje, pozwalajñce im na uzyskanie maksymalnych korzyőci przy najlepszym
wykorzystaniu ograniczonych zasobów. A poniewaū kaūde paŁstwo, kaūde
przedsióbiorstwo i kaūda osoba muszñ sió liczyġ z ograniczeniami i przeszkodami,
ekonomia ma wpûyw dosûownie na kaūdy aspekt ūycia ludzkiego. Mógûbyő na
przykûad nie czytaġ teraz tej ksiñūki, tylko robiġ coő innego. ŵwiczyġ. Oglñdaġ
jakiő film. Rozmawiaġ z przyjacielem. Jedynñ przyczynñ, dla której powinieneő
czytaġ ten rozdziaû, jest to, ūe jego lektura jest najlepszym moūliwym sposobem
wykorzystania Twojego ograniczonego czasu. Podobnie powinieneő mieġ nadziejó,
ūe papier i farba drukarska uūyte do wydrukowania tej ksiñūki zostaûy optymalnie
wykorzystane i ūe kaūda zûotówka pochodzñca z podatków jest wydawana przez
rzñd w najlepszy moūliwy sposób, a nie roztrwaniana.
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Ekonomia dotyczy sedna tych zagadnieŁ, zapewniajñc podstawy do analizy zachowania konsumentów i przedsióbiorstw, a takūe instytucji spoûecznych i politycznych, aby sió przekonaġ, na ile wûaőciwie spoūytkowujñ one ograniczone
zasoby ludzkoőci, by zapewniġ ludziom towary i usûugi najlepiej zaspokajajñce
ich potrzeby i pragnienia.

Krótkie rozwaľania o historii ekonomii
Aby lepiej zrozumieġ dzisiejszñ sytuacjó ekonomicznñ i to, jaki rodzaj polityki
i zmian instytucjonalnych moūe przynieőġ najwiókszñ poprawó, konieczne jest
spojrzenie z pewnej perspektywy na historió ekonomii. Dzióki temu zrozumiemy,
jak to sió staûo, ūe ludzkoőġ znalazûa sió na obecnym etapie. ZostaŁ ze mnñ: postaram sió sprawiġ, aby ten historyczny wywód byû moūliwie jak najmniej nuūñcy.

Rozwaľania o tym, jak wredne,
brutalne i krótkie byĄo dawniej ludzkie ľycie
Przez wiókszñ czóőġ dziejów ludzkoőci naszym przodkom niezbyt dobrze wychodziûo efektywne wykorzystywanie ograniczonych zasobów. Standard ūycia byû
niski, ludzie wiedli ūywoty krótkie, ūyli w nódzy i raczej nie korzystali powszechnie
i nieustannie z uroków ūycia. Przypomnijmy kilka statystyk, które ulegûy zmianie
dopiero kilka wieków temu. Wcale nie tak dawno:



Oczekiwana ĝrednia dĄugoĝÉ ľycia czĄowieka wynosiĄa okoĄo 25 lat.



Ponad 30% noworodków nie doľywaĄo swoich piÇtych urodzin.



PrawdopodobieĆstwo ĝmierci kobiety przy porodzie wynosiĄo 10%.



WiÛkszoĝÉ ludzi osobiĝcie doĝwiadczaĄa straszliwych chorób i (lub) gĄodu.



Standard ľycia kolejnych pokoleĆ nie byĄ wyľszy niľ poprzednich. Z wyjÇtkiem
szlachetnie urodzonych niemal wszyscy ludzie przez kolejne stulecia ľyli na
poziomie minimum egzystencji.

W ciñgu ostatnich 250 lat sytuacja ulegûa diametralnej zmianie. Ludzka innowacyjnoőġ doprowadziûa do wynalezienia i wykorzystywania elektrycznoőci, silników, skomplikowanych maszyn, komputerów, radia, telewizji, biotechnologii,
naukowo wspomaganego rolnictwa, antybiotyków, samolotów i opracowania niezliczonych nowych technologii. Wynalazki pozwalaûy lepiej wykorzystywaġ ograniczone zasoby powietrza, wody i ziemi dane ludziom na naszej planecie. W efekcie doszûo do niewyobraūalnej poprawy standardu ūycia i wzrostu oczekiwanej
dûugoőci ūycia do ponad 70 lat na caûym őwiecie. Wiele osób moūe sobie obecnie
pozwoliġ na mieszkanie, odzieū i jedzenie znacznie lepszej jakoőci niū to, o którym
kilkaset lat temu zwykli ludzie mogli tylko pomarzyġ.
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Oczywiőcie wciñū jeszcze nie moūna mówiġ o sytuacji idealnej. Duūe obszary
nódzy sñ nadal smutnñ rzeczywistoőciñ w wielu rejonach őwiata i nawet najbogatsze narody muszñ radziġ sobie z problemami ekonomicznymi takimi jak bezrobocie oraz koniecznoőciñ przekwalifikowania pracowników z podupadajñcych
gaûózi przemysûu tak, aby znaleũġ im zatrudnienie w tych, które rozwijajñ sió bez
przeszkód. Niemniej fakt pozostaje faktem, ūe spoûeczeŁstwo sió bogaci i ūe w wiókszoőci krajów udaje sió podtrzymaġ wzrost gospodarczy. W efekcie standard ūycia
z roku na rok wzrasta.

Instytucje, które odpowiadajÇ za wzrost standardu ľycia
Oczywistñ przyczynñ wyūszego standardu ūycia, który caûy czas roőnie, jest to,
ūe ludzie dopiero niedawno odkryli wiele nowych technologii i ciñgle odkrywajñ
kolejne. Niemniej po gûóbszym zastanowieniu moūna zadaġ sobie pytanie dlaczego technologicznie innowacyjne spoûeczeŁstwo nie powstaûo wczeőniej.
Staroūytni Grecy wymyőlili prostñ maszynó parowñ i swoisty „automat”, w którym moūna byûo kupiġ coő za monety. Opracowali nawet podstawó teorii, która
mogûa posûuūyġ do stworzenia programowalnego komputera. Ale jakoő nie udaûo
im sió spowodowaġ rewolucji przemysûowej i wejőġ na őcieūkó trwaûego rozwoju
gospodarczego.
I pomimo faktu, ūe w kaūdym spoûeczeŁstwie na Ziemi rodziûy sió wyjñtkowo
bystre jednostki, dopiero w XVIII wieku w Anglii rozpoczóûa sió rewolucja przemysûowa. Dopiero wówczas znaczñco podniósû sió standard ūycia przedstawicieli
wielu narodów i roőnie do dziő rok po roku.
Jakie to poûñczone czynniki spowodowaûy tak radykalne przyspieszenie tempa
wzrostu gospodarczego pod koniec XVIII wieku? Krótka odpowiedũ brzmi: staûo sió
tak, bo doszûo do naûoūenia sió na siebie efektów wynikajñcych z dziaûalnoőci
nastópujñcych instytucji:



Demokracja — poniewaľ zwykli szarzy ludzie w kaľdym spoĄeczeĆstwie stanowili
wiÛkszoĝÉ, nadejĝcie demokracji oznaczaĄo, ľe odtÇd przedstawiciele wĄadzy
reprezentowali interesy caĄego spoĄeczeĆstwa. W efekcie doszĄo do fundamentalnej
zmiany polityki rzÇdu, który zaczÇĄ bardziej liczyÉ siÛ z opiniÇ kupców i wytwórców
dóbr oraz usĄug, a nie arystokracji.



SpóĄki z ograniczonÇ odpowiedzialnoĝciÇ — dziÛki tej strukturze biznesowej
inwestorzy ponoszÇ odpowiedzialnoĝÉ tylko do wysokoĝci swojego wkĄadu, a nie
odpowiadajÇ za dĄugi spóĄki, których nie jest ona w stanie uregulowaÉ. Ograniczona
odpowiedzialnoĝÉ znacznie zmniejszyĄa ryzyko inwestowania i w konsekwencji
spowodowaĄa wzrost liczby inwestycji.



Prawo patentowe chroniÇce wynalazców — przed uregulowaniem prawnym
kwestii patentów pomysĄy byĄy zazwyczaj kradzione, zanim przyniosĄy twórcom
jakiekolwiek zyski. DajÇc wynalazcom wyĄÇcznoĝÉ na sprzedaľ ich pomysĄów na
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rynku, patenty staĄy siÛ finansowÇ motywacjÇ dla wielu róľnych wynalazców.
W efekcie pojawili siÛ „peĄnoetatowi” wynalazcy — ludzie ľyjÇcy z wymyĝlania
wynalazków.



Powszechne wykorzenienie analfabetyzmu i krzewienie oĝwiaty — nowe
technologie nie powstanÇ bez wyksztaĄconych wynalazców. Natomiast bez
wyedukowanej siĄy roboczej nie moľe byÉ mowy o rozpoczÛciu masowej
produkcji dóbr. Dlatego teľ decyzja wielu paĆstw o wprowadzeniu obowiÇzku
szkolnego, najpierw na poziomie podstawowym, a potem równieľ ĝrednim,
utorowaĄa drogÛ do gwaĄtownego i staĄego wzrostu gospodarczego.

Wymienione powyūej rozwiñzania i zmiany w polityce przyniosûy wzrost gospodarczy, zapewniûy ludziom nowe moūliwoőci rozwoju i zapewniûy dostatek,
o jakim wczeőniej nie sûyszano. SpoûeczeŁstwa zaczóûy korzystaġ z dobrobytu na
tak wielkñ skaló, ūe najwiókszym wyzwaniem stojñcym przed sûuūbñ zdrowia wielu
krajów staûo sió rozwiñzanie problemu otyûoőci.

PatrzÇc w przyszĄoĝÉ
Wielkim wyzwaniem, z którym przyjdzie nam sió zmierzyġ w przyszûoőci, jest
uzyskanie jeszcze wiókszych korzyőci z ograniczonych zasobów. Musimy sobie
z nim poradziġ, poniewaū z problemami takimi jak wzrost őmiertelnoőci wőród
noworodków, praca dzieci, niedoūywienie, choroby endemiczne, analfabetyzm
i bezrobocie — moūna uporaġ sió wûaőnie dzióki podniesieniu standardu ūycia
i zgromadzeniu őrodków finansowych, dzióki którym tym problemom moūna
przeciwdziaûaġ.
Trzeba zwróciġ uwagó na fakt, ūe z niektórymi problemami wynikajñcymi z ubóstwa spoûeczeŁstw moūna sobie poradziġ poprzez rozszerzenie na uboūsze spoûeczeŁstwa dziaûania instytucji, które juū raz udowodniûy swojñ skutecznoőġ w krajach rozwiniótych, wspierajñc dñūenie do poprawy standardu ūycia. Co wiócej, kraje
rozwijajñce sió mogñ uczyġ sió na bûódach popeûnionych przez kraje bogatsze
— mowa o wykorzystaniu zasobów i wzroőcie gospodarczym przy wdroūeniu systemu ochrony przed zanieczyszczeniem őrodowiska, wymieraniem gatunków lub
szybkim i powszechnym grabieūczym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
I dlatego moim zdaniem sñ dwa bardzo dobre i wzajemnie ze sobñ powiñzane
powody, które powinny skûoniġ Ció do lektury tej ksiñūki i poznania tajników
ekonomii:
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Dowiesz siÛ, jak funkcjonujÇ nowoczesne gospodarki. To pozwoli Ci nie tylko
zrozumieÉ, dlaczego tak znacznie wzrósĄ standard ľycia, ale i zidentyfikowaÉ
obszary, w których pojawia siÛ potencjaĄ do udoskonaleĆ.



ZdobÛdziesz gruntownÇ wiedzÛ na temat fundamentalnych zasad ekonomii,
która pozwoli Ci oceniÉ propozycje polityków (miÛdzy innymi) dotyczÇce
polityki gospodarczej. Po lekturze tej ksiÇľki bÛdziesz umieÉ oddzieliÉ ziarno
od plew.

CZÚĜÈ I

Ekonomia — nauka o tym, jak ludzie radzÇ sobie z niedoborem
Poleć książkę

Ekonomia jako nauka o niedoborze
Niedobór jest fundamentalnym i nieuniknionym zjawiskiem leūñcym u podstaw
potrzeby nauki ekonomii. Nie masz nawet w przybliūeniu doőġ czasu ani zasobów, aby zapewniġ sobie wszystko, czego pragniesz, wióc ludzie muszñ podejmowaġ trudne decyzje dotyczñce tego, co majñ produkowaġ i konsumowaġ. Jeőli
nie moūna mieġ wszystkiego, to przynajmniej warto mieġ wszystko to, co moūna
osiñgnñġ w okreőlonych okolicznoőciach. Bez niedoboru czasu, zasobów, informacji,
dóbr konsumpcyjnych, pokoju i dobrej woli na Ziemi ludziom niczego by nie
brakowaûo. W rozdziale 2. zajmó sió kwestiñ niedoboru i kompromisów, do jakich
niedobór zmusza ludzi.
Ekonomiőci analizujñ decyzje podejmowane przez ludzi w celu zmaksymalizowania poziomu zadowolenia w őwiecie niedoboru. Proces ten okazuje sió blisko
zwiñzany z zasad malejcych korzy¿ci, opisujñcñ smutny fakt, ūe kaūda dodatkowa
iloőġ zasobu wprowadzona do procesu produkcyjnego przynosi coraz mniejsze efekty.
Podobnie jak niedobór, tak zmniejszajñce sió zyski sñ nieuniknionñ rzeczywistoőciñ, dlatego w rozdziale 3. wyjaőnió, jak ludzie bardzo mñdrze radzñ sobie z tym
zjawiskiem w celu jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów pozostajñcych do ich dyspozycji.

OdesĄanie makroekonomii i mikroekonomii
do przeciwnych naroľników
Gûównym kryterium, wedle którego podzieliûem materiaû zawarty w tej ksiñūce,
jest rozbicie ekonomii na dwa dziaûy:



Mikroekonomia skupia siÛ na jednostkach i autonomicznych firmach. W przypadku
tych pierwszych wyjaĝnia, jak ludzie zachowujÇ siÛ w sytuacjach, gdy muszÇ
wydaÉ pieniÇdze lub zainwestowaÉ swoje oszczÛdnoĝci. W przypadku tych
drugich dyscyplina ta koncentruje siÛ na reakcjach przedsiÛbiorstw na rynku
w dÇľeniu do zmaksymalizowania zysku i w kontekĝcie konkurencji z innymi
podmiotami.



Makroekonomia zajmuje siÛ gospodarkÇ jako organicznÇ caĄoĝciÇ, koncentrujÇc
siÛ na ogólnoekonomicznych czynnikach, takich jak stopy procentowe, inflacja
i bezrobocie. Obejmuje równieľ rozwaľania na temat wzrostu gospodarczego
i tego, jak rzÇd wykorzystuje politykÛ fiskalnÇ i politykÛ pieniÛľnÇ do
minimalizowania konsekwencji recesji.
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U podstaw zarówno mikro-, jak i makroekonomii leūñ te same zasady, takie jak
niedobór (niedomiar zasobów) i zasada malejñcych korzyőci. Z tego powodu, zanim
przejdó do zgûóbiania mikroekonomii w czóőci II, a makroekonomii w czóőci III,
resztó czóőci I poőwiócó na wyjaőnienie podstawowych reguû dotyczñcych caûej
ekonomii.

Z bliska i osobiĝcie — mikroekonomia
Mikroekonomia jest naukñ o zachowaniu najmniejszych trybików w machinie
gospodarki, zajmujñc sió podstawowymi podmiotami sprawczymi, a mianowicie
indywidualnymi konsumentami i przedsióbiorstwami. W tej czóőci rozdziaûu skoncentrujó sió na szczególnych cechach mikroekonomii: podaūy i popycie, konkurencji, prawach wûasnoőci, problemach dotyczñcych rynków i kwestiach ekonomicznych w sûuūbie zdrowia.

Równowaľenie podaľy i popytu
We wspóûczesnej gospodarce przedsióbiorstwa oraz ich klienci produkujñ i konsumujñ wszystko, co zostaje wytworzone. Zasada równowaūenia popytu i podaūy
przekûada sió na produkcjó oraz na ceny produktów na rynkach konkurencyjnych. Producenci decydujñ o podaūy, konsumenci o popycie, a ich wzajemna interakcja na rynkach wpûywa na to, co zostaje wyprodukowane i ile to kosztuje
(patrz rozdziaû 4., w którym znajdziesz wiócej szczegóûów).
Konsumenci podejmujñ decyzje ekonomiczne, które majñ na celu zmaksymalizowanie ich szczóőliwoőci przy ograniczonych dochodach. Najpierw oceniajñ uÈyteczno¿® lub poziom satysfakcji, jaki przyniesie im kaūde dziaûanie. Nastópnie analizujñ koszty i potencjalne korzyőci wyboru kierunku dziaûania, który zapewni im
najwiókszñ satysfakcjó przy ograniczonych dochodach. Te decyzje ksztaûtujñ krzywe popytu, które wpûywajñ na ceny i poziom produkcji na rynku. Tymi zagadnieniami zajmujó sió w rozdziale 5.
W podobny sposób decyzje majñce na celu maksymalizacjó zysku podejmowane
przez przedsióbiorstwa ksztaûtujñ krzywe podaūy wpûywajñce na sytuacjó rynkowñ. Kaūda firma decyduje, co wyprodukowaġ i w jakiej iloőci, porównujñc koszty
i przychody. Jednostka produkcji zostanie wyprodukowana tylko wtedy, gdy spowoduje to zwiókszenie zysku producenta. Firma wyprodukuje dane dobro tylko
wtedy, gdy wzrost przychodów ze sprzedaūy przekroczy jednostkowy koszt produkcji. Tego rodzaju zachowania sñ podstawñ do wyliczania wzrostu krzywych
podaūy i tego, w jaki sposób wpûywajñ one na ceny i poziomy produkcji na rynkach
(zajmujó sió tym w rozdziale 6.).

Rozwaľania o zaletach konkurencji
Moūesz nie byġ wielkim zwolennikiem firm dñūñcych do maksymalizacji zysku,
jednak ekonomiőci je kochajñ — przynajmniej dopóty, dopóki funkcjonujñ one
w konkurencyjnych gaûóziach gospodarki. Dlaczego? Dlatego, ūe zmuszone do
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walki konkurencyjnej przedsióbiorstwa trzymajñ sió dwóch naprawdó wspaniaûych praw ekonomicznych:



Konkurencyjne przedsiÛbiorstwa sÇ alokacyjnie efektywne, co oznacza po prostu,
ľe produkujÇ towary i usĄugi najbardziej poľÇdane przez konsumentów.



Konkurencyjne przedsiÛbiorstwa sÇ produkcyjnie efektywne, co znaczy,
ľe produkujÇ te towary i usĄugi po najniľszych moľliwych kosztach.

Te dwie cechy konkurencyjnoőci sñ kluczem do zrozumienia znanej koncepcji
niewidzialnej r´ki Adama Smitha, gûoszñcej, ūe w warunkach ograniczeŁ narzucanych przez konkurencjó, przejawiana przez kaūde przedsióbiorstwo ūñdza zysku
skûania je do dziaûania w spoûecznie optymalny sposób, tak jakby byûo kierowane
przez niewidzialnñ rókó. Tó koncepcjó (i wiele innych korzyőci pûynñcych z konkurencji) omawiam w rozdziale 7.

Analiza problemów wynikajÇcych z braku konkurencji
Niestety, nie wszystkie firmy funkcjonujñ w warunkach rynku konkurencyjnego.
A gdy tak sió dzieje, nie dziaûajñ one w spoûecznie optymalny sposób. Najbardziej
ekstremalnym przykûadem niezdrowej zmiany warunków dziaûalnoőci gospodarczej przy braku konkurencji jest monopol, czyli sytuacja, gdy w jednej branūy
funkcjonuje tylko jedno przedsióbiorstwo, które nie musi walczyġ o pozycjó na
rynku z innymi firmami. Monopoliőci niecnie ograniczajñ produkcjó, aby podnieőġ ceny i zwiókszyġ swoje zyski. Te szkodliwe dla konsumentów dziaûania moūe
zakoŁczyġ tylko interwencja rzñdu.
Mniej skrajnym przypadkiem konsekwencji braku konkurencji jest oligopol, czyli
sytuacja, gdy w danej branūy dziaûa ograniczona liczba przedsióbiorstw. W takich
przypadkach czósto dochodzi pomiódzy tymi firmami do zmowy, tak aby nie
musiaûy konkurowaġ ze sobñ i dzióki temu mogûy utrzymaġ wysoki poziom cen
oraz zwiókszaġ zyski. Utrzymanie status quo na tak uksztaûtowanym rynku jest
trudne. Firmom trudno bowiem dotrzymywaġ ustaleŁ, co koniec koŁców koŁczy
sió tym, ūe oligopoliőci jednak ze sobñ konkurujñ, pomimo podejmowania wielkich wysiûków, aby tego nie czyniġ. Z tego powodu nie zawsze konieczne sñ regulacje narzucane przez paŁstwo. Tematem monopoli zajñûem sió w rozdziale 8.,
a o oligopolach przeczytasz w rozdziale 9.

Reformowanie praw wĄasnoĝci
Na zdolnoőci rynków i konkurencji do przynoszenia efektów korzystnych z punktu
widzenia spoûeczeŁstwa moūna polegaġ tylko pod warunkiem stworzenia przez
spoûeczeŁstwo dobrego systemu praw wûasnoőci. Prawo wºasno¿ci pozwala jednostce autorytarnie decydowaġ o wykorzystaniu zasobu produkcyjnego. Tak wióc
na przykûad osoba, która ma prawo wûasnoőci jakiejő nieruchomoőci gruntowej
(czyli jest wûaőcicielem ziemi) moūe zdecydowaġ, czy bódzie ona wykorzystana
pod uprawy rolnicze, stanie sió dziaûkñ rekreacyjnñ czy powstanie na jej miejscu
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rezerwat przyrody1. Niemal wszystkie przypadki zanieczyszczania őrodowiska
i wymierania gatunków sñ bezpoőredniñ konsekwencjñ niewûaőciwie zdefiniowanych praw wûasnoőci, przez które pojawiajñ sió zachóty do czynienia zûa. Ekonomiőci bardzo powaūnie podchodzñ do tego problemu i bardzo sió starajñ zreformowaġ prawa wûasnoőci, tak aby zmniejszyġ zanieczyszczenie i zatrzymaġ wymieranie
gatunków. Te kwestie omawiam w rozdziale 10.

Sposoby radzenia sobie z innymi czÛstymi
przypadkami zawodnoĝci rynku
Monopole, oligopole i kiepsko zdefiniowane prawa wûasnoőci prowadzñ do czegoő,
co ekonomiőci nazywajñ zawodno¿ci rynku — sytuacji, w której rynki generujñ
spoûecznie nieoptymalne efekty. Dwa inne, czóste powody zawodnoőci rynku to
asymetria informacji i istnienie dóbr publicznych.



Asymetria informacji ma miejsce wówczas, gdy kupujÇcy wie wiÛcej niľ
sprzedajÇcy o jakoĝci dobra, którego zakup negocjuje, albo w sytuacji odwrotnej,
czyli gdy sprzedajÇcy wie wiÛcej niľ kupujÇcy. Z powodu tej nierównoĝci pozycji
stron i spowodowanych niÇ podejrzeĆ wiele potencjalnie korzystnych transakcji
ostatecznie nie zostaje zawartych.



Dobra publiczne to produkty lub usĄugi, których nie moľna zaoferowaÉ tylko
jednej osobie. Gdy do takich dóbr ma dostÛp tylko jedna osoba, powstaje
koniecznoĝÉ zaoferowania ich wszystkim. (PrzykĄadem niech bÛdzie pokaz
sztucznych ogni). Problemem jest to, ľe wiÛkszoĝÉ ludzi stara siÛ czerpaÉ
korzyĝci 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 dostóp do niedrogiej, wysokiej jakoőci
opieki medycznej, tej őwiadczonej przez paŁstwowe jednostki publicznej sûuūby
zdrowia, systemy ubezpieczeŁ finansowane przez pracodawcó lub te jednostki
niepubliczne, za które kaūdy z nas moūe pûaciġ z wûasnej kieszeni. Kaūdy system
opieki medycznej zapewnia róūne zachóty, które mogñ mieġ wpûyw na wydajnoőġ, wykorzystanie i koszty — i czasami nie wszystko wydaje sió tu dziaûaġ
zgodnie z dobrymi standardami. W rozdziale 12. zajmó sió opisem systemu zachót, przepisów i strategii dziaûaŁ, dzióki któremu moūna poprawiġ zasióg dostópnoőci opieki medycznej i zmniejszyġ jej koszty zgodnie z prawami ekonomii.

1

Oczywiőcie po uzyskaniu zgody na przeksztaûcenie przez stosowny organ — urzñd gminy
bñdũ starostwo powiatowe, w zaleūnoőci od tego, czy zostaû przyjóty na tym terenie plan
zagospodarowania przestrzennego, czy nie — przyp. red.
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Zrozumienie ekonomii behawioralnej
Ludzie nie zawsze zachowujñ sió racjonalnie, co nie jest bez znaczenia, bowiem
wiókszoőġ praw ekonomii jest odpowiedziñ na pytanie, jak postópuje racjonalna
osoba w takiej czy innej sytuacji rynkowej. Ekonomia behawioralna wypeûnia tó
lukó, tûumaczñc nieracjonalne decyzje podejmowane przez jednostki. Po czterech
miliardach lat ewolucji czûowiek dysponuje mózgiem, który nie zawsze funkcjonuje bez bûódów. Zdarza sió, ūe popeûniamy bûódy dlatego, ūe jesteőmy zbyt pewni siebie, za bardzo koncentrujemy sió na chwili bieūñcej, rozpraszamy sió pod
wpûywem zalewu nieistotnych dla nas informacji albo podejmujemy decyzje finansowe wówczas, gdy nie potrafimy spojrzeġ na nie z innej perspektywy. W rozdziale 13. staram sió znaleũġ racjonalne wytûumaczenie nieracjonalnych zachowaŁ.
To bódzie szalenie radosne doőwiadczenie.

Z oddalenia i caĄoĝciowo — makroekonomia
Makroekonomia ujmuje gospodarkó jako zunifikowanñ caûoőġ. Studia makroekonomiczne niosñ ze sobñ wiele korzyőci, poniewaū okreőlone czynniki, takie jak
stopy procentowe czy polityka podatkowa, majñ wpûyw na caûñ gospodarkó. Ponadto
gdy gospodarka przechodzi okres recesji lub gwaûtownego oūywienia, efekty sñ
odczuwane przez kaūdñ osobó i firmó. W tej czóőci pokrótce objaőnió podstawowe
prawa makroekonomii.

Analiza stanu gospodarki
Ekonomi¿ci wyliczaj produkt krajowy brutto (PKB), czyli wartoőġ wszystkich dóbr
i usûug wytworzonych w gospodarce w danym okresie, zwykle na przestrzeni
kwartaûu lub roku. Pomiar ten jest niezbódny, gdyū jeőli nie umiemy zmierzyġ,
jak radzi sobie gospodarka, nie jesteőmy w stanie powiedzieġ, czy polityka rzñdu,
która z zaûoūenia ma doprowadziġ do wzrostu gospodarczego, speûnia swoje zadanie. Wszystkie zagadnienia dotyczñce PKB omówió w rozdziale 14.
Inflacja to miara tego, jak zmienia sió w czasie poziom cen. Temat ten, któremu
poőwiócam rozdziaû 15., ma znaczenie kluczowe, poniewaū wysoki poziom inflacji zwykle ûñczy sió z wielkimi problemami gospodarczymi, takimi jak gûóbokie recesje czy niewypûacalnoőġ paŁstw.
Studia nad inflacjñ sñ waūne równieū dlatego, ūe prowadzñ do waūnej konstatacji: kiepska polityka rzñdowa jest na ogóû gûównym winowajcñ wysokiej inflacji.
A zatem odpowiedzialnoőġ za wysokñ inflacjó spada w caûoőci na rzñdy.

Rzut oka na handel miÛdzynarodowy
O handlu miódzynarodowym mówimy wtedy, gdy konsumenci, firmy lub rzñdy
kupujñ produkty lub zasoby wyprodukowane w innych krajach. Poniewaū czósto sió
zdarza, ūe importowane towary stanowiñ konkurencjó dla towarów produkowanych
lokalnie, handel miódzynarodowy stale prowadzi do pojawiania sió kontrowersji
politycznych, gdy pojawiajñ sió próby narzucania ceû importowych lub kwot liczbowych po to, aby ograniczaġ import i uûatwiaġ ūycie krajowym producentom.
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Te spory nasilajñ sió z powodu zastrzeūeŁ dotyczñcych humanitarnych warunków pracy w krajach eksportujñcych taŁsze towary. Pojawiajñ sió takūe wñtpliwoőci dotyczñce tego, czy zagraniczni producenci sñ niesprawiedliwie subsydiowani przez swoje rzñdy i czy kurs walut nie jest sztucznie modyfikowany przez
zagraniczne rzñdy, aby zapewniġ krajowym producentom przewagó nad firmami
z innych paŁstw. W rozdziale 14. znajdziesz wyjaőnienia dotyczñce sposobu analizy ekonomicznej tych zagadnieŁ w kontekőcie globalizacji.

Rozpoznawanie przyczyn recesji i walka z niÇ
O recesji mówimy wówczas, gdy liczba produkowanych dóbr i usûug oferowanych
na okreőlonym rynku zaczyna sió zmniejszaġ. Recesja ma nieprzyjemne konsekwencje z dwóch powodów:



Mniejsza produkcja prowadzi do ograniczenia konsumpcji.



Wielu ludzi traci pracÛ, poniewaľ firmy nie potrzebujÇ wielu pracowników
do wyprodukowania mniejszej liczby dóbr i usĄug.

Recesja nie znika, poniewaū czynniki instytucjonalne w gospodarce bardzo utrudniajñ spadek cen. Gdyby ceny mogºy spaőġ szybko i ûatwo, czas recesji szybko dobiegûby koŁca. Jednak poniewaū ceny nie mogñ szybko i ûatwo spadaġ, ekonomiőci
muszñ opracowywaġ strategie przeciwdziaûajñce stagnacji, aby wydobywaġ gospodarki z recesji najszybciej, jak to moūliwe.
Powstanie strategii przeciwdziaûania recesji zawdzióczamy przede wszystkim
brytyjskiemu ekonomiőcie Johnowi Maynardowi Keynesowi, który w 1936 roku
napisaû pierwszñ ksiñūkó poőwióconñ makroekonomii i zagadnieniu zwalczaniu
recesji. W rozdziale 16. prezentujó jego model ekonomii, pokazujñc, w jaki sposób uwzglódnia on explicite fakt, ūe ceny nie mogñ szybko i ûatwo spaőġ, aby zakoŁczyġ recesjó. Poniewaū model Keynesa zakûada swoistñ „lepkoőġ” cen, jest on
najlepszym sposobem zilustrowania konsekwencji zastosowania dwóch narzódzi,
które mog pomóc w wydũwignióciu gospodarki z recesji.
Te narzódzia to: polityka fiskalna i polityka pienióūna, omówione szczegóûowo
w rozdziale 17.



Polityka pieniÛľna wykorzystuje zmiany w podaľy pieniÇdza do zmiany stóp
procentowych, aby pobudziÉ aktywnoĝÉ gospodarczÇ. Jeĝli na przykĄad rzÇd
decyduje siÛ na obniľkÛ stóp procentowych, konsumenci poľyczÇ wiÛcej pieniÛdzy,
aby kupowaÉ domy i samochody. A wzrost konsumpcji pobudzi aktywnoĝÉ
gospodarczÇ i pomoľe gospodarce szybciej siÛ rozwijaÉ.



Polityka fiskalna odnosi siÛ do zwiÛkszenia wydatków paĆstwa lub zmniejszenia
podatków w celu zwalczania recesji. Na przykĄad jeĝli rzÇd kupuje wiÛcej usĄug
i dóbr, zwiÛksza siÛ aktywnoĝÉ gospodarcza. Podobnie jeĝli rzÇd obniľa podatki,
rosnÇ dochody konsumentów (po opodatkowaniu). Nadwyľka dochodów, jeľeli
zostanie wydana na dobra konsumpcyjne, napÛdza gospodarkÛ.
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Pomysûy Keynesa na przeciwdziaûanie recesji w pierwszych dekadach po ich zdefiniowaniu wydawaûy sió funkcjonowaġ bez zarzutu. Jednak w latach siedemdziesiñtych sytuacja ulegûa zmianie. Staûo sió jasne, ūe choġ polityka fiskalna i polityka
pienióūna sñ potóūnymi narzódziami zwalczania recesji, majñ teū swoje ograniczenia.
Z tego powodu w rozdziale 17. opisujó równieū czynniki ograniczajñce efektywnoőġ polityki pienióūnej i polityki fiskalnej. Kluczowñ koncepcjñ sñ racjonalne
oczekiwania. Wyjaőnia ona, jak racjonalnie post´pujcy ludzie czósto w reakcji na
zmiany polityki zmieniajñ swoje zachowania w sposób, który ogranicza efektywnoőġ tych zmian. Tó koncepcjó musisz zrozumieġ, jeőli chcesz wyrobiġ sobie wûasne
zdanie na tematy aktualnie poruszane w czasie debat o stanie polityki makroekonomicznej.
Kryzysy finansowe to recesje wywoûane wtedy, gdy waūne instytucje finansowe
nie mogñ dotrzymaġ zûoūonych obietnic finansowych. Zdarza sió to czósto wówczas,
gdy konsumenci lub przedsióbiorstwa zaciñgajñ zbyt wiele kredytów i w konsekwencji nie sñ w stanie spûacaġ zaciñgniótych w bankach poūyczek. Czasami do
kryzysu dochodzi wtedy, gdy rzñd za bardzo sió zadûuūa, a potem nie moūe
spûaciġ swoich obligatariuszy. W rozdziale 18. omawiam przyczyny i konsekwencje
kryzysów finansowych.

ZrozumieÉ, w jaki sposób ekonomiĝci
wykorzystujÇ wykresy i modele
Ekonomiőci lubiñ byġ logiczni i precyzyjni, dlatego czósto posûugujñ sió algebrñ
i matematykñ. Lubiñ równieū prezentowaġ swoje pomysûy w ûatwy do przyswojenia i intuicyjny sposób, co wyjaőnia, dlaczego tak czósto wykorzystujñ wykresy.
Wykresy wykorzystywane przez ekonomistów sñ niemal zawsze wizualizacjami
modeli ekonomicznych. Model ekonomiczny jest matematycznym uproszczeniem
rzeczywistoőci, pozwalajñcym skupiġ sió na tym, co prawdziwie istotne, i pominñġ masó niepotrzebnych szczegóûów. Na przykûad ekonomiczny model popytu
konsumenckiego skupia sió na tym, jak ceny wpûywajñ na iloőġ dóbr i usûug, które
chcñ nabyġ ludzie. Oczywiőcie inne elementy, takie jak zmiennoőġ mody i indywidualne gusta, równieū wpûywajñ na poziom popytu, jednak kluczowe znaczenie ma cena.
Aby nie doprowadziġ do ataku paniki wywoûanej widokiem wykresów wylewajñcych sió z kart tej ksiñūki, uznaûem za stosowne poőwióciġ kilka stron na oswojenie
Ció z tym, co napotkasz w kolejnych rozdziaûach. Weũ gûóboki oddech — obiecujó, ūe nie bódzie bolaûo.
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Twój pierwszy model: krzywa popytu
Gdy ekonomiőci analizujñ popyt, upraszczajñ caûy proces, koncentrujñc sió na cenach. Weũmy na przykûad sok pomaraŁczowy. Jego cena ma zasadniczy wpûyw
na to, jakñ iloőġ soku kupiñ ludzie. (I niewaūne, jaka dieta jest akurat na topie —
jeőli sok pomaraŁczowy bódzie kosztowaû 50 zû za litr, znajdziesz sobie prawdopodobnie innñ dietó). Z tego powodu pomocne jest abstrahowanie od innych
czynników i skupienie sió na tym, jak cena soku pomaraŁczowego wpûywa na
iloőġ, jakñ chcñ zakupiġ ludzie.
Wyobraũmy sobie, ūe ekonomiőci ruszajñ w teren i zaczynajñ przepytywaġ konsumentów, ile litrów soku pomaraŁczowego kupiliby miesiócznie przy zaûoūeniu
wystñpienia trzech hipotetycznych cen: 10 zûotych, 5 zûotych i 1 zûoty za litr. Wyniki takiego hipotetycznego sondaūu prezentuje tabela 1.1.

TABELA 1.1. Liczba litrów soku pomaraĆczowego, jakÇ gotowi sÇ zakupiÉ konsumenci
Cena

Litry

10 zĄotych

1

5 zĄotych

6

1 zĄoty

10
Ekonomiőci mówiñ o iloőciach, jakie byliby skûonni nabyġ konsumenci przy okreőlonych cenach, jako o wielko¿ci popytu czy teū po prostu o popycie. Gdy spojrzysz
na tabeló 1.1, stwierdzisz, ūe cena i wielkoőġ popytu sñ do siebie odwrotnie proporcjonalne, co oznacza, ūe gdy jedna roőnie, to druga spada.
Poniewaū ta odwrotna zaleūnoőġ ceny i wielkoőci popytu jest tak bardzo uniwersalna i sprawdza sió w przypadku niemal wszystkich produktów i usûug, ekonomiőci nazywajñ jñ prawem popytu. Ale szczerze mówiñc, prawo popytu staje sió
o wiele bardziej zrozumiaûe i interesujñce, jeőli 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 wykres. W typowym wykresie przedstawiajñcym krzywñ popytu oő x to dane dotyczñce iloőci, a pionowa oő y zawiera dane dotyczñce ceny jednostkowej.
Na rysunku 1.1 zaznaczyûem trzy punkty, nadajñc im nazwy A, B i C. Na osi poziomej na rysunku 1.1 znajduje sió informacja o liczbie litrów soku, na jakñ wystópuje popyt wőród konsumentów w ciñgu miesiñca przy róūnych poziomach
cen. Na osi pionowej umieőciliőmy ceny.
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RYSUNEK 1.1.
Popyt
na sok
pomaraĆczowy

Punkt A jest graficznñ reprezentacjñ danych zaczerpniótych z górnego wiersza
tabeli 1.1. Mówi on nam tyle, ūe przy cenie 10 zûotych za litr ludzie bódñ skûonni
do kupienia miesiócznie zaledwie 1 litra soku pomaraŁczowego. Podobnie punkt B
oznacza wielkoőġ popytu wynoszñcñ 6 litrów soku miesiócznie przy cenie 5 zûotych
za litr, podczas gdy punkt C wskazuje, ūe przy cenie w wysokoőci 1 zûotego za litr
ludzie bódñ skûonni nabyġ 10 litrów soku miesiócznie.
Zauwaū, ūe poûñczyûem punkty A, B i C liniñ. Zrobiûem to dlatego, ūe przeprowadzajñcy badanie ekonomiőci zaproponowali respondentom tylko trzy hipotetyczne
ceny. Gdyby dysponowali budūetem pozwalajñcym zapytaġ konsumentów o ich
skûonnoőġ do zakupu przy kaūdej moūliwej cenie (na przykûad 8 zûotych i 46
groszy za litr, 2 zûote i 23 grosze za litr itd.), to na wykresie mielibyőmy nieskoŁczonñ liczbó kropek. Poniewaū jednak tego nie zrobiono, dokonujemy interpolacji,
wykreőlajñc prostñ linió. Powinna ona umoūliwiaġ w miaró dobre oszacowanie wielkoőci popytu przy cenach, o które bezpoőrednio nie zapytano w trakcie sondaūu.
Linia prosta ûñczñca punkty na rysunku 1.1 to krzywa popytu. Wiem, ūe wcale nie
jest krzywa, jednak dla uproszczenia ekonomiőci uūywajñ tego terminu w odniesieniu do wszelkich naniesionych na wykres zaleūnoőci miódzy cenñ a wielkoőciñ
popytu, bez wzglódu na to, czy przyjmujñ one ksztaût linii prostej, czy krzywej.
Ta linia — niewaūne czy prosta, czy krzywa — pozwala wizualizowaġ odwrotnie
proporcjonaln zaleūnoőġ miódzy cenñ a wielkoőciñ popytu: gdy cena roőnie, popyt
maleje. Ta cecha kaūe sió domyőlaġ, ūe krzywa popytu jest liniñ opadajñcñ ku osi x.
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Nieco uogólniajñc, moūna pokusiġ sió o stwierdzenie, ūe nachylenie krzywej popytu pozwala szybko okreőliġ stopieŁ intensywnoőci zmiany proporcjonalnej ceny
do liczby produktów. Jeőli krzywa popytu spada bardzo ostro, to od razu wiesz,
ūe konieczna jest duūa zmiana ceny, aby spowodowaġ wzrost liczby kupowanych
produktów. I przeciwnie, gdy krzywa jest bardzo pûaska, nawet maûa zmiana ceny
spowoduje duūñ zmianó liczby kupowanych produktów.
Rozwinióciem tych wniosków jest stwierdzenie, ūe krzywe popytu o zmiennym
nachyleniu (to znaczy krzywe, które nie sñ idealnie prostymi liniami) mówiñ, ūe
zaleūnoőci miódzy cenñ a iloőciñ równieū nie sñ ani proporcjonalne, ani staûe.
W tych bardziej stromych czóőciach krzywych popytu zmiana ceny powoduje
stosunkowo niewielkñ zmianó iloőci nabywanych produktów lub usûug. W innej,
bardziej pûaskiej czóőci tych krzywych, zmiana ceny powoduje stosunkowo duūñ
zmianó popytu.

Wykorzystanie krzywej popytu do prognozowania
Graficzne przedstawienie krzywej popytu znacznie zwióksza równieū moūliwoőġ
dokonywania szybkich prognoz. Linia prosta na rysunku 1.1 moūe byġ na przykûad podstawñ do stwierdzenia, ūe przy cenie 9 zûotych za litr ludzie byliby skûonni
do zakupu okoûo 2 litrów soku pomaraŁczowego miesiócznie. Zaznaczyûem to
miejsce na wykresie jako punkt E.
Zaûóūmy, ūe nie miaûbyő moūliwoőci zobaczyġ rysunku 1.1 i widziaûbyő tylko zawartoőġ tabeli 1.1. Czy wówczas mógûbyő szybko oszacowaġ, ile soku miesiócznie
byliby skûonni nabyġ ludzie, gdyby jego cena wynosiûa 3 zûote za litr? Patrzñc na
drugi i trzeci wiersz tabeli 1.1, musiaûbyő stwierdziġ, ūe byliby skûonni nabyġ od
6 do 10 litrów soku. Ale dokûadniejsze wskazanie iloőci wymagaûoby sporo czasu
i denerwujñcej algebry.
Natomiast wystarczy jeden rzut oka na rysunek 1.1, aby szybko oceniġ, ile soku
miesiócznie byliby skûonni nabyġ ludzie, gdyby kosztowaû 3 zûote za litr. Zaczynasz od „3” na osi pionowej i przesuwasz wzrok poziomo w prawo aū do punktu
F na krzywej popytu, który znajduje sió na wysokoőci odpowiadajñcej 8 litrom
nabywanym miesiócznie. (Aby lepiej to unaoczniġ, na wykresie narysowaliőmy
przerywane linie od obu osi do punktu F). Jak widaġ, wykres zamiast tabeli pozwala na znacznie prostsze prognozowanie.

Rysowanie wĄasnej krzywej popytu
Spróbuj przeprowadziġ proste ġwiczenie, w ramach którego trzeba wyznaczyġ
kilka punktów i poûñczyġ je liniami. Wyobraũmy sobie, ūe rzñd udostópniû raport
naukowców, w którym pojawiajñ sió wnioski, iū picie soku pomaraŁczowego powoduje obniūenie ciőnienia krwi, zmniejsza ryzyko zawaûu serca i wpûywa na
poprawó jakoőci ūycia seksualnego. Jak myőlisz? Co stanie sió w takiej sytuacji
z popytem na sok pomaraŁczowy? Oczywiőcie powinien on wzrosnñġ.
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Aby zweryfikowaġ tó hipotezó, nasza dzielna grupa ekonomistów po raz kolejny
rusza w teren, aby przeprowadziġ sondaū i zapytaġ ludzi, jakñ iloőġ soku pomaraŁczowego bódñ skûoni zakupiġ w takiej sytuacji miesiócznie przy trzech hipotetycznych cenach: 10 zûotych, 5 zûotych i 1 zûoty, podobnie jak w tabeli 1.1. Wyniki tego nowego sondaūu przedstawiono w tabeli 1.2.

TABELA 1.2. Liczba litrów soku pomaraĆczowego, jakÇ konsumenci byliby skĄonni
miesiÛcznie nabyÉ po opublikowaniu raportu rzÇdowego
Cena

Litry

10 zĄotych

4

5 zĄotych

9

1 zĄoty

13
Jeőli zdecydujesz sió wykonaġ zalecane ġwiczenie, Twoje zadanie bódzie polegaûo
na naniesieniu tych odpowiedzi na wykres z rysunku 1.1, a nastópnie na poûñczeniu ich liniñ prostñ. (Tak, moūesz pisaġ po tej ksiñūce!).
Wûaőnie wykreőliûeő nowñ krzywñ popytu. Odzwierciedla ona preferencje konsumentów zmienione po opublikowaniu raportu rzñdowego. Zwiókszony popyt
znajduje swój wyraz w fakcie, ūe w kaūdym przypadku ludzie sñ teraz skûonni
kupiġ wiócej soku niū wczeőniej. Na przykûad przy cenie 10 zûotych za litr byliby
teraz skûonni zakupiġ 4 litry miesiócznie, a nie 1 litr jak poprzednio.
Nadal oczywiőcie mamy do czynienia z odwrotnie proporcjonalnym stosunkiem
ceny i wielkoőci popytu, co oznacza, ūe pomimo nowo odkrytych zalet prozdrowotnych soku pomaraŁczowego, które wpûywajñ na wzrost skûonnoőci do jego
zakupu, cena nadal ma wpûyw na iloőġ, jakñ skûonni byliby nabyġ konsumenci.
Wzrost ceny nadal oznacza spadek wielkoőci popytu, a nawet nowa krzywa popytu opada ku osi poziomej.
Wykorzystaj narysowanñ przez Ciebie krzywñ popytu, aby oszacowaġ, jakñ iloőġ
soku konsumenci byliby skûonni nabyġ miesiócznie przy cenie rzódu 7 i 2 zûotych
za litr. Oszacowanie tego tylko na podstawie wczeőniejszej tabeli moūe byġ trudne, jednak powinno okazaġ sió znacznie ûatwiejsze przy pomocy nowej krzywej
popytu z wykresu.
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