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Ekonomia ga l
↪
eziowa

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie roli rynków niedoskonale konkurencyjnych w podejmowaniu
decyzji prywatnych i publicznych. Wyk lad stanowi rozwini ↪ecie wyk ladu z teorii mikroekonomii. Uczy
myślenia strategicznego kategoriami firmy, której decyzje wp lywaj ↪a i podlegaj ↪a wp lywowi decyzji po-
zosta lych firm na rynku oraz wp lywaj ↪a na dobrobyt wszystkich podmiotów. Uwzgl ↪edniono także punkt
widzenia regulatora d ↪aż ↪acego do zoptymalizowania dobrobytu spo lecznego. Zaprezentowane zostan ↪a
modele, wykorzystuj ↪ace narz ↪edzia teorii gier, opisuj ↪ace strategiczne decyzje przedsi ↪ebiorstw: strategii
cenowych (konkurencja cenowa, różnicowanie produktu, polityka cen wej́scia), strategii organizacyjnych
firm walcz ↪acych na rynku (fuzje, przej ↪ecia, alianse poziome i pionowe) i inwestycyjnych (odstraszanie
przeinwestowaniem, strategie badawczo-rozwojowe).

Warunki zaliczenia: prezentacja (50%), egzamin (50%).

16.2.2015 Poziome granice firmy. Ekonomiczne korzyści skali i zakresu.
Do czytania: [Besanko et al., 2007], rodz. 2.

23.2.2015 Strategie cenowe. Monopol, dyskryminacja cenowa, dobra trwa lego użytku
Do czytania: [Besanko et al., 2007], rodz. 5?, [Shy, 1996] rodz. 5

2.3.2015 Teoria oligopolu I. Homogeniczny produkt
Do czytania: [Shy, 1996] rodz. 6, [Belleflamme i Peitz, 2010]

9.3.2015 Teoria oligopolu II. Zróżnicowanie produktu, jakość
Do czytania: [Shy, 1996] rodz.7

16.3.2015 Cournot vs Bertrand: rekapitulacja. Wybór przestrzeni strategii oraz wybór funkcji popytu.

23.3.2015 Zachowania strategieczne: wej́scia i wyj́scia
Do czytania: [Besanko et al., 2007], rodz. 9, [Shy, 1996] rodz. 8.3 i 8.4

30.3.2015 Relacje pionowe. Integracja pionowa i jej organizacja
Do czytania: [Besanko et al., 2007], rodz. 3 i 4.

13.4.2015 Si la rynkowa i jej nadużywanie. Ochrona konkurencji.
Do czytania: [Motta, 2004] rozdz. 2 i 7

20.4.2015 Referaty. Nadużywanie si ly rynkowej: Microsoft
Do przygotowania: [Kwoka i White, 2009] case 20 i [Lyons, 2009] rodz. A.1.2

27.4.2015 Referaty. Nadużywanie si ly rynkowej: karty p latnicze
Do przygotowania: [Kwoka i White, 2009] case 19 i [Lyons, 2009] rodz. B.2.7

4.5.2015 Referaty. Kartele
Do przygotowania: [Kwoka i White, 2009] case 11 i [Lyons, 2009] rodz. B.1.5

11.5.2015 Referaty. Fuzje
Do przygotowania: [Kwoka i White, 2009] case 7 i [Kwoka i White, 2009] case 5

18.5.2015 Budowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. R&D.
Do czytania: [Shy, 1996] rodz. 9, [Belleflamme i Peitz, 2010] rodz. 18

25.5.2015 Dynamika rynku I.

1.06.2015 Dynamika rynku II.
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Studia przypadku: Daty wyst ↪apień s ↪a określone i nie mog ↪a ulec zmianie z uwagi na zaplanowany
harmonogram tematów. Ze wzgl ↪edu na spójność cyklu wyk ladów ważne jest, aby wszystkie studia przy-
padków zosta ly przedstawione, dlatego prosz ↪e o tworzenie grup dwuosobowych, trzecia (i nast ↪epne) osoba
może si ↪e do l ↪aczyć do istniej ↪acej grupy dopiero wtedy, gdy wszystkie studia przypadków zostan ↪a rozdys-
ponowane. Przypisywanie do poszczególnych tematów odbywa si ↪e na podstawie kolejności zg loszeń.

Wymogi dotycz ↪ace prezentacji: prezentacja trwa maksymalnie 45 minut, prosz ↪e nie przekraczać czasu,
odejmuj ↪e za to punkty, poza tym s luchaj ↪acy Was koledzy spóźni ↪a si ↪e na inne zaj ↪ecia. Ceni ↪e wzbogace-
nie prezentacji o dodatkowe informacje czy inne przyk lady. Szczególnie ceni ↪e jednak w lasn ↪a inwencj ↪e
w postaci odniesienia metod opisanych w studium przypadku do przyk ladów np. z polskiej praktyki
gospodarczej. Informacji na temat podobnych spraw można szukać mi ↪edzy innymi na stronie UOKiK.

Kwestie techniczne: pozycje [Kwoka i White, 2009] i [Lyons, 2009] znajduj ↪a si ↪e (do dnia x) w mojej
przegródce w sekretariacie Katedry Ekonomii Ilościowej, można je wypożyczyć i skserować potrzebne
materia ly (i szybko zwrócić, bo inni też potrzebuj ↪a).

Z prezentacji można uzyskać 50 punktów (ze 100 możliwych do uzyskania). Prezentacje b ↪ed ↪a też
podstaw ↪a pytań testowych, których 10 znajdzie si ↪e na egzaminie. Dlatego prosz ↪e autorów prezentacji,
żeby u lożyli 5 pytań testowych ze swojego materia lu (test wyboru – 4 odpowiedzi, tylko jedna dobra). Z
pytań tych wybior ↪e 10 na egzamin. Jeśli autorzy wyraż ↪a zgod ↪e, to umieszcz ↪e ich prezentacje (i pytania,
wraz z odpowiedziami) na stronie EG, żeby koledzy mieli si ↪e z czego nauczyć. Jeśli autorzy nie wyraż ↪a
na to zgody, to bardzo prosz ↪e zaznaczyć to g lośno na pocz ↪atku prezentacji, tak, aby inni robili staranne
notatki.

Egzamin b ↪edzie zawiera l problemy do rozwiazania oparte o tematyk ↪e zaj ↪eć oraz cz ↪eść testow ↪a, zbu-
dowan ↪a z pytań opracowanych przez autorów prezentacji.
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