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Ekonomia gospodarstwa domowego. 

Zaliczenie wykładu 2015/2016 – obwiązujące tematy.  

1. Kardynalna teoria użyteczności 

2. Teoria preferencji. Optimum konsumenta.  

3. Preferencje ujawnione (pojęcie i istota) 

4. Efekt substytucyjny i dochodowy wg Hiksa i Slutskiego 

5. Właściwości dóbr jako źródło użyteczności (teoria Lankastera i jej zastosowanie) 

6. Czas i produkcja w funkcji użyteczności gospodarstwa domowego  

a. Tradycyjna teoria gospodarstwa domowego a problem uwzględnienia czynnika 

czasu pracy zarobkowej i czasu poza czasem pracy zarobkowej. 

b. Wewnętrzny proces produkcyjny gospodarstwa domowego. Czas konsumpcji. 

c. Funkcja użyteczności gospodarstwa domowego uwzględniająca wewnętrzny 

proces produkcyjny. 

d. Ograniczenie czasowe i ograniczenie dochodowe maksymalizacji użyteczności 

z konsumpcji.  

e. Pełny dochód gospodarstwa domowego. 

f. Równowag gospodarstwa domowego dokonującego wyboru dot. czasu  jakim 

dysponuje: działalność zorientowana na konsumpcję  a działalność 

zorientowana pracę zarobkową. 

 

7. Gospodarstwo domowe na rynku pracy: 

a. Prosty model alokacji czasu i podaży pracy. 

b. Optymalny wybór alokacji czasu ( czas wolny i czas pracy) 

c. Optymalny wybór a zmiana zamożności GD.  

d. Zmiana stawki płac a wybory dot. czasu pracy i czasu wolnego 

 

8. Wybory międzyokresowe gospodarstwa domowego 

a. Model międzyokresowego wyboru Fishera 

b. Decyzje krótkookresowe i inwestycyjne gospodarstwa domowego. 

c. Analiza ekonomiczno finansowa gospodarstwa domowego  

d. a/ Bilansu gospodarstwa domowego. 

e. b/ Kapitał gospodarstwa domowego 

f. c/ Budżet gospodarstwa domowego 

g. Funkcja użyteczności gospodarstwa domowego z uwzględnieniem okresu w 

cyklu życia gospodarstwa domowego. 

h. Aktywa osobiste gospodarstwa domowego. 

i. Kapitał ludzki 

j. Profil płacowo-wiekowy i  międzyokresowa ścieżka konsumpcji. 

k. Korzyści z inwestowania w kapitał ludzki. 

 

9. Koncepcje kształtowania się dochodów i wydatków gospodarstw domowych. 

Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A.Ando. 
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10. Modele zachowań konsumentów w warunkach niepełnej informacji 

a. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności 

b. Rodzaje niepełnej informacji  

c.  Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka 

d.  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 

e. Maksymalizacja  użyteczności w  warunkach   ryzyka 

f. Wybór w warunkach niepewności – zasady wyborów. 

 

11. Modele   zachowań   konsumentów: 

a. Homo oeconomicus 

b. Model REMM 

c. Model ograniczonej racjonalności Simona 

d. Asymetryczna funkcja wartości Kahnemana, Tversky’go i koncepcja kosztów 

zaangażowania. 

 

Zaliczenie ćwiczeń 

 

Warunkiem zaliczenie ćwiczeń będą prace (I i II kolokwium) oraz obecności i 

aktywność na zajęciach  (przygotowanie do ćwiczeń). 

 

Kolokwium II obejmuje zadania z tematów:  

 właściwości dóbr jako źródło użyteczności,  

 czas i produkcja w funkcji użyteczności gospodarstwa domowego,  

 optymalny wybór alokacji czasu: czas wolny i czas pracy (zastosowanie krzywych 

obojętności i ograniczenia budżetowego do wyznaczania optymalnych wyborów), 

 decyzje konsumentów w warunkach ryzyka i niepewności,  

 Wybory międzyokresowe gospodarstwa domowego - Model międzyokresowego 

wyboru Fishera (zastosowanie krzywych obojętności i ograniczenia budżetowego 

do wyznaczania optymalnych wyborów), 

 


