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Podręcznik został opracowany na podstawie programów nauczania przedmiotu podstawy ekonomii, zawartych w dokumentacji programowej dla zawodu technik
ekonomista (341[02]/MEN/2008.05.20), technik handlowiec (23 05/T-5, T-3, SP/MEN/1997.07.16) i technik rachunkowości (341[06]/SP/MEN/03.01.2000). Nawet
najbardziej humanistyczne umysły poradzą sobie ze zrozumieniem ekonomii dzięki doskonałemu wykładowi autora oraz wykresom, rysunkom i rozbudowanemu
zestawowi pytań, ćwiczeń, problemów do dyskusji oraz ciekawostek z historii ekonomii. W podręczniku przedstawiono rynek i jego elementy oraz decyzje podejmowane
przez konsumenta i producenta. Omówiono podstawowe formy konkurencji oraz rynek pracy i rynek finansowy. Zaprezentowano zagadnienia z zakresu pomiaru
makroekonomicznego gospodarki. Osobne tematy poświęcono polityce fiskalnej i monetarnej, inflacji, bezrobociu, wzrostowi gospodarczemu, a także integracji
europejskiej. W drugim wydaniu podręcznika dodano nowy rozdział: Ekonomia gospodarki otwartej, a w nim następujące podtematy: Podstawowe pojęcia stosowane w
handlu zagranicznym. Bilans płatniczy i handlowy. Polityka wyrównywania bilansu płatniczego. Korzyści komparatywne z handlu zagranicznego.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Mieczysława Inglota: Praca jest pisana językiem przejrzystym (...). Pojęcia bardziej specjalistyczne są dodatkowo definiowane
(począwszy od starannego, historycznego wywodu, wyjaśniającego pochodzenie terminu "ekonomia"). Autor uwzględnia możliwość zróżnicowania wymagań ze względu
na zainteresowania uczniów. W trakcie wywodu autor przytacza maksymy i powiedzenia znanych w świecie twórców dziedziny wiedzy zwanej ekonomią.
Z recenzji mgr Haliny Stęchły: Podręcznik jest oparty na rozległych studiach literatury przedmiotu. Autor sięgnął do źródeł bogatej już dziś krajowej i światowej
literatury. Selektywnie wybrał te pozycje, które uznawane są za najbardziej znaczące dla problematyki ekonomicznej. Niewątpliwym walorem podręcznika jest to, że
daje podstawę do przeprowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, które zmuszają do samodzielnego, kreatywnego myślenia. Zaletą podręcznika jest zawarcie w jego
treści wielu interesujących szczegółów dotyczących gospodarki światowej i wykorzystanie publikacji statystycznych.

POBIERZ:
– uaktualnienie podręcznika (format pdf)
– uaktualnienie podręcznika (format doc)

UWAGA!
Ważne informacje o stawkach podatku od towarów i usług (format pdf)

Spis treści
CZĘŚĆ 1. MIKROEKONOMIA
1. Człowiek - konsument
Pojęcie potrzeby. Hierarchia potrzeb. Zmienność i rozwojowość potrzeb.
Konsumpcja i konsument.
2. Przedsiębiorstwo - producent
Pojęcie producenta. Rodzaje przedsiębiorstw.
Fazy działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie.
3. Dobra
Pojęcie zasobów i ich rodzaje. Pojęcie dobra i jego rodzaje.
Podstawowy problem ekonomiczny - problem rzadkości. Korzyści i koszty alternatywne.
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4. Rynek
Pojęcie rynku i jego rodzaje. Konkurencja rynkowa. Cena, jej rodzaje i funkcje.
5. Popyt rynkowy - prawo popytu
Pojęcie popytu indywidualnego i rynkowego. Prawo popytu.
Czynniki kształtujące
popyt rynkowy.
6. Podaż rynkowa - prawo podaży
Pojęcie podaży indywidualnej i rynkowej. Prawo podaży.
Czynniki kształtujące podaż rynkową.
7. Równowaga rynkowa
Nadwyżka i niedobór rynkowy. Pojęcie równowagi rynkowej. Mechanizm rynkowy.
Konsekwencje zakłócenia mechanizmu rynkowego.
8. Elastyczność popytu i podaży
Pojęcie elastyczności popytu i podaży. Współczynnik cenowej elastyczności popytu.
Współczynnik mieszanej elastyczności popytu.
Współczynnik dochodowej elastyczności popytu.
Elastyczność popytu punktowa i łukowa.
Współczynnik cenowej elastyczności podaży.
9. Rynek pracy
Pojęcie pracy. Płaca nominalna i realna. Popyt na pracę, podaż pracy.
Równowaga na rynku pracy.
10. Rynek finansowy
Pojęcie kapitału finansowego i procentu. Podział rynku finansowego.
Popyt i podaż kapitału finansowego.
Równowaga na rynku finansowym. Inwestorzy na rynku finansowym.
11. Prawidłowości zachowania konsumenta na rynku
Pojęcie użyteczności. Warunki racjonalnego postępowania.
Pojęcie kosztów alternatywnych i ich cechy. Użyteczność całkowita i krańcowa.
Prawo malejącej użyteczności krańcowej.
Ograniczenie budżetowe konsumenta - linia budżetowa.
Krzywe obojętności konsumenta. Równowaga konsumenta.
12. Prawidłowości zachowania producenta na rynku
Okres krótki i długi w działalności producenta. Produkt całkowity i krańcowy.
Funkcja produkcji. Izokwanta.
Koszty produkcji. Izokoszta. Optimum producenta.
13. Prawidłowości zachowania producenta na rynku konkurencji doskonałej
Pojęcie i cechy konkurencji doskonałej.
Popyt na dobra przedsiębiorstwa w ramach rynku konkurencji doskonałej.
Przychód całkowity, przeciętny, krańcowy oraz zysk krańcowy producenta
- optymalna wielkość produkcji w krótkim okresie.
Krzywa podaży przedsiębiorstwa w okresie krótkim i długim. Podaż rynku w okresie
krótkim i długim.
Równowaga przedsiębiorstwa w okresie krótkim i długim.
14. Prawidłowości zachowania producenta na rynku czystego monopolu
Pojęcie czystego monopolu i jego cechy. Krzywa popytu na rynku czystego monopolu.
Kształtowanie się przychodów całkowitych, przeciętnych i krańcowych.
Optymalna wielkość produkcji monopolu. Konstruowanie ceny monopolowej.
Zysk i strata monopolu w okresie krótkim.
Konstruowanie podaży monopolu w okresie krótkim.
Równowaga monopolu - różnicowanie cen.
15. Prawidłowości zachowania producenta na rynku konkurencji monopolistycznej
Pojęcie i cechy konkurencji monopolistycznej. Krzywe popytu na rynku konkurencji
monopolistycznej.
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Zysk przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim.
Równowaga przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie długim.
Konstruowanie ceny monopolowej.
16. Efektywność podstawowych form rynku
Podstawowe formuły efektywności.
Efektywność konkurencji doskonałej i czystego monopolu.
Efektywność konkurencji doskonałej i konkurencji monopolistycznej.
CZĘŚĆ 2. MAKROEKONOMIA
17. Konsumenci i producenci w gospodarce rynkowej
Pojęcie systemu ekonomicznego. Pojęcie i cechy gospodarki rynkowej.
Modele gospodarki rynkowej.
18. Państwo w gospodarce rynkowej
Rola państwa w gospodarce rynkowej.
Modele gospodarki rynkowej z uwzględnieniem państwa i zagranicy.
Równowaga makroekonomiczna w gospodarce zamkniętej i otwartej.
19. Makroekonomiczne mierniki gospodarki
System Rachunków Narodowych.
Produkt krajowy brutto i produkt narodowy brutto oraz mierniki pochodne.
Niedoskonałość miar makroekonomicznych - dobrobyt ekonomiczny netto.
20. Model gospodarki AD-AS
Zagregowany popyt - krzywa zagregowanego popytu AD. Efekt ubóstwa i bogactwa.
Przesuwanie krzywej AD - makroekonomiczne szoki popytowe.
Zagregowana podaż - krzywa zagregowanej podaży AS.
Przesuwanie krzywej AS - makroekonomiczne szoki podażowe.
Równowaga makroekonomiczna w okresie krótkim i długim.
21. Mechanizmy oddziaływania na gospodarkę - polityka fiskalna
Polityka fiskalna i budżet państwa. Instrumenty fiskalne.
Wpływ podatków na procesy makroekonomiczne w gospodarce. Krzywa Laffera.
Wpływ wydatków państwa na procesy makroekonomiczne w gospodarce.
Deficyt budżetowy i dług publiczny.
Instrumenty polityki fiskalnej i ich ocena.
22. Mechanizmy oddziaływania na gospodarkę - polityka monetarna
Pojęcie i funkcje pieniądza. Model gospodarki rynkowej - równanie wymiany MV=PQ.
Formy pieniądza. Banki i system bankowy w Polsce. Podaż pieniądza.
Bank centralny i polityka monetarna. Popyt na pieniądz.
Równowaga na rynku pieniężnym.
23. Wzrost i rozwój gospodarczy
Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Czynniki wzrostu gospodarczego.
Podstawy i bariery szybkiego rozwoju gospodarczego. Cykliczny rozwój gospodarki.
24. Problem makroekonomiczny - inflacja
Pojęcie inflacji i jej przyczyny. Typy i rodzaje inflacji. Pomiar inflacji.
Koszty i korzyści wynikające z inflacji.
Sposoby przeciwdziałania inflacji.
Inflacja w Polsce i jej zapobieganie.
25. Problem makroekonomiczny - bezrobocie
Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Stopa bezrobocia. Bezrobocie a związki zawodowe.
Bezrobocie a płace minimalne.
Koszty bezrobocia. Bezrobocie a inflacja.
26. Ekonomia gospodarki otwartej
Podstawowe pojęcia stosowane w handlu zagranicznym. Bilans płatniczy i handlowy.
Polityka wyrównywania bilansu płatniczego.
Korzyści komparatywne z handlu zagranicznego.
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27. Integracja europejska
Koncepcje integracji zachodnioeuropejskiej. Kamienie milowe integracji europejskiej.
Filary Unii Europejskiej. Organy Unii Europejskiej.
Bibliografia
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