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Najważniejsze koncepcje mikroekonomii 

Mikroekonomia nie jest nauką dla osób o słabym sercu. Ale nie martw się! Ta książka 

pomoże Ci przebrnąć przez wszystkie jej tajemnice bez najmniejszych komplikacji. 

Wyjaśniamy w niej trudniejsze pojęcia i omawiamy mnóstwo przykładów z życia, by pomóc 

Ci lepiej zrozumieć, jak osoby takie jak Ty oraz zarządzający firmami wykorzystują 

mikroekonomię do analizy rynków od A do Z — nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. 

 

W książce: 

 Małe podmioty tworzą wielkie rynki 

 Konsument to także Ty 

 Firmy to centra decyzyjne 

 Dobro społeczeństwa to także wartość 

 Warto myśleć strategicznie 
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