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1. Gospodarka z lotu ptaka
Z góry widać mniej
Patrzymy na:
•
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa
„Przymykamy oczy” na:
•
inne państwa („zagranicę)
•
władze gospodarcze („państwo”)
•
inwestycje
•
oszczędności
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1. Gospodarka z lotu ptaka
Wydatki na dobra i usługi

Dobra i usługi
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Przedsiębiorstwa

Usługi czynników produkcji
Dochody czynników produkcji

1. Gospodarka z lotu ptaka
Wydatki na dobra i usługi

Dobra i usługi

Gospodarstwa
domowe

Przedsiębiorstwa

Usługi czynników produkcji
Dochody czynników produkcji

3

2014-04-24

2. Definicje PKB
Ekonomicznym językiem….
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)
syntetyczna miara wartości produkcji wytworzonej w
gospodarce narodowej w ciągu roku

2. Definicje PKB
PKB (językiem prostszym)
• wartość produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu
roku
liczymy sumując:
•
wartość wszystkich nowo wytworzonych produktów
albo
•
wartość wszystkich dochodów zarobionych przez
pracujących oraz wynajmujących kapitał, ziemię
albo:
•
wartość wszystkich wydatków w gospodarce
(gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państwa)
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3. Mierniki efektów działalności gospodarczej

Mierniki wzrostu gospodarczego
• zmiany bezwzględne produktu krajowego brutto (PKB)
(przyrost lub spadek)
Przykłady
• zmiany PKB ogółem
• zmiany PKB na 1 mieszkańca

3. Mierniki efektów działalności gospodarczej
Przykład liczbowy dla Polski
zmiany PKB ogółem
• w 2004 roku: 922 157 mln PLN
• w 2011 roku: 1 523 245 mln PLN
• zmiana pomiędzy 2004 i 2011: 601 088 mln PLN
zmiany PKB na 1 mieszkańca
• w 2000 roku: 19 458 PLN
• w 2009 roku: 35 218 PLN
• zmiana pomiędzy 2000 i 2009: 15 760 PLN
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3. Mierniki efektów działalności gospodarczej

Miary wzrostu gospodarczego
• zmiany względne PKB – stopa wzrostu gospodarczego – o
ile nam się polepszyło w porównaniu do np. roku
poprzedniego
Przykłady
• dynamika PKB w cenach stałych
• dynamika PKB na 1 mieszkańca
Przykład liczbowy dla Polski
• dynamika PKB w cenach stałych w Polsce w 2011 roku w
porównaniu do 2010 roku wyniosła: 104,3%

Wykres. 1. Stopa wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 19902012
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4. PKB a dobrobyt obywateli

•
•

•
•

Dobrobyt dla wszystkich?
Nie wszyscy dostają tyle samo za swoją pracę
współczynnik Giniego – ocenia, jakie są różnice co do
zarobków w danym społeczeństwie
0: równe dochody dla każdego
1: skrajne nierówności dochodów
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4. PKB a dobrobyt obywateli

1. Co się dzieje z wynagrodzeniami, gdy rośnie PKB?
↑↑↑↑↑ (obywatele mają więcej pieniędzy)

2. Gdy rosną wynagrodzenia, to więcej wydajemy czy
oszczędzamy?
↑↑↑↑↑ dobrobyt

3. Na co wydajemy pieniądze?
A na co student/ka by wydał/a swoje dodatkowe pieniądze?

4. Gdy więcej wydajemy, to rośnie produkcja…

4. PKB a dobrobyt obywateli
Co mierzy, a czego nie mierzy PKB?
Ostrożność porównań pomiędzy krajami
 dochód (zarobki) a nie bogactwo (w banku)
 zakres szarej strefy (np. praca „na czarno”)
 lokalne krajowe jednostki pieniężne
 efekty zewnętrzne, czas wolny
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5. Tajniki DEN
W. Nordhaus, J. Tobin
•
próba „zreformowania” PKB (USA, 1965)
Wady PKB
•
nie uwzględnia działalności nierejestrowanej – przykład
pani Kowalskiej
•
nie uwzględnia wypoczynku
•
pomija efekty zewnętrzne produkcji

5. Tajniki DEN
PNN = produkt narodowy netto („odmiana” PKB)
Do PNN dodali równowartości:
•
•
•
•

czasu wolnego (odpoczynek)
produkcji nierejestrowanej (porządki w pokoju)
infrastruktury publicznej (ulice, boiska)
prywatnych dóbr trwałego użytku (konsola do gier)
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5. Tajniki DEN
Od PNN odjęli równowartości:
•
•
•

związane z zanieczyszczeniem środowiska (smog)
wydatki na obronę narodową (wojsko)
wydatki na dojazdy do pracy (autobusem, tramwajem)

= Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto (DEN)
•
ang. Net Economic Welfare

6. Warsztaty
….mała podpowiedź, zanim….
……duuuużo czynników 
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Model jakościowy wzrostu gospodarczego
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Źródło: Opracowanie własne
czynniki
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6. Warsztaty

• Przyszli polscy Nobliści w dziedzinie ekonomii pracują nad….
• Idealny Miernik Dobrobytu (IDM)
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Dziękuję za uwagę!!!
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