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Od Autorów 
 

 Oddajemy do rąk Czytelników kolejne, zmienione i poprawione wydanie podręcznika 
Podstawy ekonomii. 
 Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków ekonomicznych, w 
tym zarządzania. Zawiera on, jak sądzimy, nowoczesną i zarazem przystępną prezentację 
podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii. Omawiając je, stosujemy szeroko metodę 
ilustracji graficznej. Wprowadzamy też niezbędne minimum ujęć algebraicznych. Przy 
prezentacji problemów szczególnie kontrowersyjnych odwołujemy się dosyć często do 
dorobku różnych nurtów teorii ekonomii. Wykorzystujemy ponadto ogólnie dostępne dane 
statystyczne o gospodarce różnych krajów, a także publikowane wyniki badań empirycznych. 
 Chociaż zawartość merytoryczna podręcznika oraz stopień zaawansowania zawartej w 
nim wiedzy są dostosowane przede wszystkim do potrzeb studentów kierunków 
ekonomicznych, może on być – m.in. ze względu na przystępny język wykładu – z 
powodzeniem wykorzystywany przez szerszy krąg Czytelników, zwłaszcza menedżerów i 
pracowników administracji publicznej. 
 Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby podręcznik nawiązywał do doświadczeń i 
realiów gospodarki polskiej. Będące obecnie w powszechnym użyciu w Polsce podręczniki 
powstałe na Zachodzie analizują praktycznie tylko gospodarkę krajów rozwiniętego 
kapitalizmu. O naszej gospodarce mówią niewiele. Sądzimy, że studenci polscy powinni nie 
tylko znać prawidłowości i zjawiska charakterystyczne dla ukształtowanej od dawna 
gospodarki rynkowej, do której zmierzamy, lecz także dysponować solidną wiedzą o 
gospodarce w trakcie transformacji – od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki 
rynkowej. Podręcznik zawiera dość obszerny, zróżnicowany materiał. Część zagadnień 
wykraczających poza niezbędne minimum omówiliśmy w aneksach. Niektóre fragmenty 
podręcznika (poświęcone np. rozwiniętym formułom mnożników czy też zastosowaniom 
modelu IS-LM) mogą być wykorzystane w nieco bardziej zaawansowanych programach 
mikro- i makroekonomii. Liczne zagadnienia mogą być natomiast z powodzeniem opanowane 
przez studentów w toku samodzielnej lektury. 
 Równolegle z tym podręcznikiem została przygotowana książka Podstawy ekonomii. 
Ćwiczenia, zadania, problemy, zawierająca zbiór problemów, testów i zadań, który umożliwia 
pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej, a ponadto znakomicie ułatwia stosowanie 
aktywnych form zajęć dydaktycznych, opanowanie umiejętności praktycznego korzystania z 
pewnych narzędzi analizy ekonomicznej oraz szybkie sprawdzenie wiedzy. 
 Oddając ten podręcznik w ręce Czytelników, liczymy na życzliwe zainteresowanie i 
krytyczne uwagi. Równocześnie serdecznie dziękujemy: Panu Profesorowi Tadeuszowi 
Staniszowi i Panu Profesorowi Adamowi Szeworskiemu, wszystkim współpracownikom 
Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, a także doktorantom i studentom, za uwagi, 
które spożytkowaliśmy przy opracowywaniu podręcznika. 
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