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SSEEMMEESSTTEERR  --  11  
  

BBUUSSIINNEESSSS  EECCOONNOOMMIICCSS  [[BBMMLL--110022]]  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  ffuunnddaammeennttaallss  
ccoonncceeppttss  ooff  eeccoonnoommiicc  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  
sskkiillllss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  iiddeennttiiffyy  
aanndd  ccoorrrreellaattee  vvaarriioouuss  eeccoonnoommiicc  iissssuueess,,  ttoo  ccoosstt  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  ttaakkiinngg  mmaannaaggeerriiaall  ddeecciissiioonnss..  

  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TThhiiss  ccoouurrssee  eennaabblleess  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo::  

  iiddeennttiiffyy  hhooww  aa  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  ffuunnccttiioonnss,,  
  ddeevveelloopp  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  

eennvviirroonnmmeenntt,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  bbuussiinneessss  ooppeerraatteess,,  
  ddeevveelloopp  tthhee  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  ffoorr  tthhee  gguuiiddaannccee  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss,,  aanndd  
  iiddeennttiiffyy  tthhee  eeccoonnoommiicc  ffaaccttoorrss,,  iinnfflluueenncciinngg  tthhee  

bbeehhaavviioouurr  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ffiirrmmss  aanndd  iinndduussttrriieess..    
  

OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo::  

  aapppprreehheenndd  tthhee  bbaassiicc  eeccoonnoommiicc  ccoonncceeppttss  
  lleeaarrnn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

ggooaallss  
  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ccoonnssuummeerr  bbeehhaavviioouurr  aanndd    

iittss  aannaallyyssiiss  wwiitthh  tthhee  cchhaannggiinngg  pprriiccee  ooff  ggooooddss  aanndd  
sseerrvviicceess  

  eexxppllaaiinn  llaaww  ooff  ddeemmaanndd  aanndd  ssuuppppllyy,,  ccaauusseess  ooff  cchhaannggee  
iinn  ddeemmaanndd  ootthheerr  tthhaann  cchhaannggee  iinn  pprriiccee  aanndd    
ffoorrmmaattiioonn  ooff  eeqquuiilliibbrriiuumm  pprriiccee,,  

  

  

  
  ddeessccrriibbee  ttyyppeess  ooff  eellaassttiicciittyy  ooff  ddeemmaanndd  aanndd  ssuuppppllyy,,  

ddeetteerrmmiinnaannttss  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  eellaassttiicciittyy  aanndd  
iinnfflluueenncceess  oonn  iitt,,  

  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  pprriiccee  iinnssttaabbiilliittyy  aanndd    
pprriiccee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ppoolliicciieess,,    

  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ccoosstt  aanndd  ccoosstt  
bbeehhaavviioouurrss,,  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  SShhoorrtt  rruunn  aanndd  lloonngg  
rruunn  ccoossttss  oonn  iinndduussttrryy  ssttrruuccttuurree,,  

  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ccoosstt  vvoolluummee  pprrooffiitt  
aannaallyyssiiss  aanndd  pprrooffiitt  mmaaxxiimmiissaattiioonn  aapppprrooaacchheess  ,,    

  eexxppllaaiinn  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree  aanndd  pprriiccee  oouuttppuutt  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn;;  

    iiddeennttiiffyy  tthhee  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  nnaattiioonnaall  iinnccoommee;;  
  EExxppllaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ooff  ccoonnssuummppttiioonn,,  ssaavviinngg  aanndd  

iinnvveessttmmeenntt..  
  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  ccrreeaattee  ccrreeddiitt;;  
  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rroollee  ooff  cceennttrraall  bbaannkkss  aanndd  iittss  

iinnfflluueennccee  oonn  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss    
  ddiissccuussss  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppuubblliicc  ffiinnaannccee,,  

uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  iinnffllaattiioonn;;  
  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ffiissccaall  aanndd  mmoonneettaarryy  ppoolliicciieess;;  
  ddiissccuussss  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  bbaallaannccee  ooff  ppaayymmeenntt  aanndd  

tteerrmmss  ooff  ttrraaddee;;  
  eexxppllaaiinn  tthhee  rroollee  ooff  gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  

iimmppaaccttss  ooff  gglloobbaalliissaattiioonn..  
  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  llaarrggee  &&  ssmmaallll  ssccaallee  ooff  

pprroodduuccttiioonn  aanndd  rreellaatteedd  llaawwss  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  

MMIICCRROO--EECCOONNOOMMIICCSS  
11..  NNaattuurree  aanndd  SSccooppee  ooff  EEccoonnoommiiccss  
22..  CCoonnssuummeerr��ss  BBeehhaavviioorr  aanndd  iittss  AAnnaallyyssiiss  
33..  OOrrggaanniizzaattiioonn  
44..    DDeemmaanndd  aanndd  SSuuppppllyy  AAnnaallyyssiiss  
55..    PPrriiccee  EEllaassttiicciittyy  
66..    PPrriiccee  IInnssttaabbiilliittyy  aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  MMeeaassuurreess  
77..    SSccaallee  ooff  PPrroodduuccttiioonn  
88..    CCoosstt  aanndd  RReevveennuuee  AAnnaallyyssiiss  
99..  MMaarrkkeett  SSttrruuccttuurree;;  PPrriiccee--OOuuttppuutt  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  
1100..    PPrrooffiitt  MMaaxxiimmiizzaattiioonn  

6600%%  

BB  

MMAACCRROO--EECCOONNOOMMIICCSS  
1111..  CCoonncceepptt  ooff  NNaattiioonnaall  IInnccoommee  
1122..  TThheeoorryy  ooff  IInnccoommee  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  
1133..  MMoonneeyy,,  BBaannkkiinngg  aanndd  FFiinnaanncciiaall  SSyysstteemm  
1144..  TThhee  RRoollee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  
1155..  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonntteexxtt  

4400%%  

TTOOTTAALL  110000%%  
  

NNoottee::    TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  wweeiigghhttaaggee  
ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    

  

CCOONNTTEENNTTSS  
  

SSEECCTTIIOONN--AA  
MMIICCRROO--EECCOONNOOMMIICCSS  
  

11..  NNaattuurree  aanndd  SSccooppee  ooff  EEccoonnoommiiccss  
  DDeeffiinniittiioonn  ooff  EEccoonnoommiiccss    
  AAllllooccaattiioonn  ooff  ssccaarree  rreessoouurrcceess  aanndd  wwaannttss    
  TTeerrmmiinnoollooggyy  ooff  EEccoonnoommiiccss;;  llaanndd,,  llaabboorr,,  ccaappiittaall  aanndd  

eenntteerrpprriissee  
    CCoonncceepptt  ooff  OOppppoorrttuunniittyy  CCoosstt  aanndd  PPrroodduuccttiioonn  

PPoossssiibbiilliittyy  CCuurrvvee..  
  

22..  CCoonnssuummeerr��ss  BBeehhaavviioorr  aanndd  IIttss  AAnnaallyyssiiss  
  UUttiilliittyy  aanndd  iittss  kkiinnddss    

  LLaaww  ooff  DDiimmiinniisshhiinngg  MMaarrggiinnaall  UUttiilliittyy    
    CCoonnssuummeerr��ss  eeqquuiilliibbrriiuumm  tthhrroouugghh  IInnddiiffffeerreennccee  

CCuurrvveess  TTeecchhnniiqquueess    
  IInnccoommee  EEffffeecctt,,  PPrriiccee  EEffffeecctt  aanndd  SSuubbssttiittuuttiioonn  EEffffeecctt    
    CCoonnssuummeerr��ss  ssuurrpplluuss..  

  

33..  OOrrggaanniizzaattiioonn    
  FFoorrmmss  ooff  bbuussiinneessss  oorrggaanniizzaattiioonnss    
  GGooaall  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  sshhaarreehhoollddeerrss  aanndd  

MMaannaaggeerrss    
  SSttaakkeehhoollddeerrss  RRoollee  iinn  sseettttiinngg  OOrrggaanniizzaattiioonn  GGooaallss  
  RRiisskk  aanndd  RReettuurrnn  CCuurrvvee    
  IImmppaacctt  ooff  FFiinnaanncciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  ccoommppaannyy  oonn  

sshhaarree  pprriicceess..  
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44..  DDeemmaanndd  aanndd  SSuuppppllyy  AAnnaallyyssiiss  
  CCoonncceepptt  ooff  DDeemmaanndd  aanndd  DDeemmaanndd  CCuurrvvee    
  CCoonncceepptt  ooff  SSuuppppllyy  aanndd  SSuuppppllyy  CCuurrvvee    
  llaawwss  ooff  DDeemmaanndd  aanndd  ssuuppppllyy  
  EEqquuiilliibbrriiuumm  PPrriiccee    
  MMoommeennttaarryy,,  sshhoorrtt--rruunn  aanndd  LLoonngg--rruunn  eeqquuiilliibbrriiuumm  

pprriiccee..  
  

55..  PPrriiccee  EEllaassttiicciittyy  
  CCoonncceepptt  ooff  PPrriiccee  eellaassttiicciittyy  ooff  ddeemmaanndd    
  KKiinnddss  ooff  eellaassttiicciittyy  ooff  ddeemmaanndd    
  MMeetthhooddss  ooff  mmeeaassuurriinngg  eellaassttiicciittyy    
  CCrroossss  EEllaassttiicciittyy  aanndd  IInnccoommee  EEllaassttiicciittyy  ooff  DDeemmaanndd  
  SSuuppppllyy  vv//ss  SSttoocckk    
  EEllaassttiicciittyy  ooff  SSuuppppllyy    
  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  eellaassttiicciittyy  ooff  SSuuppppllyy    
  PPrroodduucceerr��ss  ssuurrpplluuss    
  MMaarrkkeett  EEqquuiilliibbrriiuumm..  

  

66..  PPrriiccee  IInnssttaabbiilliittyy  aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  MMeeaassuurreess  
  PPrriiccee  ssttaabbiilliittyy  vv//ss  pprriiccee  iinnssttaabbiilliittyy    
  EEccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ooff  pprriiccee  iinnssttaabbiilliittyy  RReeaassoonnss  ffoorr  

pprriiccee  iinnssttaabbiilliittyy  ffoorr  pprriimmaarryy  ggooooddss  
  MMiinniimmuumm  aanndd  mmaaxxiimmuumm  pprriicciinngg  ppoolliicciieess  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ggooooddss  mmaarrkkeett    
  MMiinniimmuumm  aanndd  MMaaxxiimmuumm  PPrriicciinngg  ppoolliicciieess  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ffaaccttoorr  mmaarrkkeett..  
  

77..  SSccaallee  ooff  PPrroodduuccttiioonn  
  CCoonncceepptt  ooff  SSmmaallll  aanndd  LLaarrggee  ssccaallee  PPrroodduuccttiioonn    
  AAddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  LLaarrggee  SSccaallee  

PPrroodduuccttiioonn    
  EEccoonnoommiieess  ooff  SSccaallee    
  LLaaww  ooff  DDiimmiinniisshhiinngg  MMaarrggiinnaall  RReettuurrnnss    
  IInntteerrnnaalliittiieess  aanndd  eexxtteerrnnaalliittiieess    
  GGoovveerrnnmmeenntt  mmeeaassuurreess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  eexxtteerrnnaalliittiieess..      

  

88..  CCoosstt  aanndd  RReevveennuuee  AAnnaallyyssiiss  
  CCoonncceepptt  ooff  ccoosstt  ooff  PPrroodduuccttiioonn    
  AAvveerraaggee,,  ttoottaall  aanndd  MMaarrggiinnaall  CCoosstt    
  SSuunnkk  vv//ss  FFllooaattiinngg  CCoosstt    
  OOppppoorrttuunniittyy  CCoosstt    
  IImmpplliicciitt  vv//ss  EExxpplliicciitt  ccoosstt    
  AAvveerraaggee,,  TToottaall  aanndd  MMaarrggiinnaall  RReevveennuuee  iinn  PPeerrffeecctt  aanndd  

IImmppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn  
  LLoonngg--rruunn  aanndd  SShhoorrtt--rruunn  ccoosstt  bbeehhaavviioorr..  

  

99..  MMaarrkkeett  SSttrruuccttuurree;;  PPrriiccee--OOuuttppuutt  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  
  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  PPeerrffeecctt  aanndd  IImmppeerrffeecctt  CCoommppeettiittiioonn  

((MMoonnooppoollyy,,  DDuuooppoollyy,,  OOlliiggooppoollyy  aanndd  MMoonnooppoolliissttiicc  
CCoommppeettiittiioonn))  

  PPrriiccee--oouuttppuutt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  uunnddeerr  SShhoorrtt  aanndd  LLoonngg  
PPeerriioodd  

  EEffffeeccttss  ooff  MMoonnooppoollyy  

  

1100..  PPrrooffiitt  MMaaxxiimmiizzaattiioonn  
  CCoosstt--VVoolluummee  PPrrooffiitt  AAnnaallyyssiiss    
  MMeetthhooddss  ooff  bbuussiinneessss  IInntteeggrraattiioonn    
  IInnfflluueennccee  ooff  ee--BBuussiinneessss  oonn  ccoosstt  aanndd  MMaarrkkeett  

bbeehhaavviioorr..  
  

SSEECCTTIIOONN--BB  
MMAACCRROO--EECCOONNOOMMIICCSS  
  

1111..  CCoonncceepptt  ooff  NNaattiioonnaall  IInnccoommee  
  DDiiffffeerreenntt  ccoonncceeppttss  ooff  NNaattiioonnaall  IInnccoommee    
  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  NNaattiioonnaall  IInnccoommee    
  DDiiffffiiccuullttiieess  iinn  mmeeaassuurreemmeenntt  wwiitthh  ssppeecciiaall  rreeffeerreennccee  

ttoo  uunnddeerr  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess    
  CCiirrccuullaarr  FFllooww  ooff  IInnccoommee    
  SSttaaggeess  ooff  TTrraaddee  CCyyccllee  aanndd  iittss  iinnfflluueenncceess  oonn  bbuussiinneessss  

eennvviirroonnmmeenntt  
  

1122..  TThheeoorryy  ooff  IInnccoommee  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  
  CCoonnssuummppttiioonn,,  ssaavviinngg  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  ffuunnccttiioonn    
  KKeeyynneess��  TThheeoorryy  ooff  FFuullll  EEmmppllooyymmeenntt  
  UUnneemmppllooyymmeenntt      
    IInnvveessttmmeenntt  MMuullttiipplliieerr    
  AAcccceelleerraattiioonn,,  IInnffllaattiioonnaarryy  aanndd  DDeeffllaattiioonnaarryy  ggaappss  &&  

tthheeiirr  ccaauusseess  aanndd  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoonnttrrooll..  
  

1133..  MMoonneeyy,,  BBaannkkiinngg  aanndd  FFiinnaanncciiaall  SSyysstteemm  
  NNaattuurree  aanndd  FFuunnccttiioonnss  ooff  mmoonneeyy    
  QQuuaannttiittyy  TThheeoorryy  ooff  MMoonneeyy      
  IInnffllaattiioonn  aanndd  iittss  ccoonnttrrooll    
  FFiinnaannccee  ffoorr  ccoonnssuummeerrss    
  FFiinnaannccee  ffoorr  ffiirrmmss    
  FFiinnaannccee  ffoorr  ggoovveerrnnmmeenntt    
  RRoollee  ooff  FFiinnaanncciiaall  IInntteerrmmeeddiiaarriieess    
  FFuunnccttiioonnss  ooff  CCoommmmeerrcciiaall  BBaannkkss  aanndd  ccrreeddiitt  ccrreeaattiioonn    
  FFuunnccttiioonnss  ooff  CCeennttrraall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  BBaannkk  ffoorr  

EEccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ggrroowwtthh  
  GGlloobbaall  bbaannkkiinngg  ccrriisseess      

  

1144..  TThhee  RRoollee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  
  GGoovveerrnnmmeenntt  MMaaccrroo--eeccoonnoommiicc  PPoolliiccyy  ggooaallss  
  FFiissccaall  PPoolliiccyy  
  MMoonneettaarryy  PPoolliiccyy    
  FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  PPoolliiccyy  

  

1155..    IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonntteexxtt  
  BBaallaannccee  ooff  TTrraaddee  aanndd  BBaallaannccee  ooff  PPaayymmeennttss    
  CCaauusseess  ooff  AAddvveerrssee  BBaallaannccee  ooff  PPaayymmeennttss  aanndd  iittss  

ccoorrrreeccttiioonn  
  TTeerrmmss  ooff  TTrraaddee    
  GGlloobbaall  FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonnss    
  TTrraaddee  AAggrreeeemmeennttss  aanndd  TTrraaddee  BBlloocckk  
  EExxcchhaannggee  RRaattee  DDeetteerrmmiinnaattiioonn    

  

TTEEAACCHHIINNGG  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY::  TThhee  ffaaccuullttyy  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  mmooddee  ooff  ccaassee  ssttuuddiieess  bbaasseedd  oonn  kknnoowwlleeddggee  aanndd  
aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh..  

  
RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  BBOOOOKKSS  

CCOORREE  RREEAADDIINNGG  

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

CCIIMMAA,,  UUKK  SSttuuddyy  TTeexxtt  ------  BBPPPP  

RReelleevvaanntt  SSttuuddyy  TTeexxtt    ------  KKaappllaann  PPuubblliisshhiinngg  

EEccoonnoommiiccss  PPaauull  AA..  SSaammuueellssoonn  //  WWiilllliiaamm  DD..  NNoorrddhhaauuss  MMccGGrraaww--HHiillll    

AADDDDIITTIIOONNAALL  RREEAADDIINNGGSS  

MMooddeerrnn  EEccoonnoommiicc  TThheeoorryy  KKeewwaall  KKrriisshhaann  DDeewweetttt  //AAddaarrsshh  CChhaanndd  SS..  CChhaanndd  &&  CCoommppaannyy  

PPaakkiissttaann  GGuullff  EEccoonnoommiisstt  mmaaggaazziinnee..  ------  ------  
    


