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Przedmowa 
do wydania trzeciego 

 
 Oddajemy do rąk Czytelników trzecie wydanie podręcznika, które zawiera sporo 
zmian w stosunku do wydań wcześniejszych. Staraliśmy się w nich uwzględnić uwagi             
i sugestie, które docierały do nas od Czytelników. 
 Generalnie biorąc, zmiany w trzecim wydaniu podręcznika polegają na bardziej 
syntetycznym ujęciu niektórych problemów, zaniechaniu zbyt szczegółowych analiz 
gospodarki centralnie planowanej, aktualizacji informacji i danych statystycznych 
opisujących rzeczywistość, innej kolejności i treści niektórych rozdziałów, a także pominięciu 
niektórych i dołączeniu zupełnie nowych rozdziałów. Zmiany te są więc dosyć istotne, stąd 
też warto omówić je bliżej. 
 Pozostawiamy bez zmian podział podręcznika na trzy części, tj. I Wprowadzenie do 
ekonomii, II Podstawy mikroekonomii, III Podstawy makroekonomii. 
 W części I zrezygnowaliśmy z rozdziału poświęconego głównym nurtom 
współczesnej ekonomii, ale w dalszych rozdziałach podręcznika wprowadzamy bardziej 
rozwinięte odniesienia do współczesnych teorii. Bardziej syntetycznie traktujemy ponadto   
(w rozdziale pierwszym) charakterystykę gospodarki centralnie planowanej. Do części I 
włączyliśmy też rozdział poświęcony rynkowi, popytowi i podaży (obecnie rozdział drugi), 
który we wcześniejszych wydaniach znajdował się w części II. 
 W części II bardziej syntetycznie potraktowano problematykę rynku czynników 
produkcji i teorii podziału oraz problematykę przedsiębiorstwa, choć podzielono tę ostatnią na 
dwa rozdziały, a mianowicie: Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie (rozdział czwarty) oraz 
Równowaga przedsiębiorstwa (rozdział piąty). Do części II dołączono nowy rozdział 
Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce (obecnie rozdział siódmy), którego 
fragmenty znajdowały się we wcześniejszych wydaniach w części III. 
 Cześć III zawiera kilka istotnych zmian strukturalnych w porównaniu z wydaniami 
wcześniejszymi. Rozdział poświęcony problematyce wzrostu gospodarczego został w dużej 
mierze napisany na nowo, by uczynić go bardziej przystępnym (obecnie rozdział dziesiąty),    
i umieszczony bezpośrednio po rozdziale dotyczącym krótkookresowej analizy 
determinantów dochodu narodowego. Ponadto przygotowano nowy rozdział o globalizacji      
i rozwoju gospodarczym (obecnie rozdział dziewiętnasty), który zastąpił rozdział                    
o gospodarce światowej z poprzednich wydań podręcznika. 
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