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Makroekonomia: aktualne problemy

PRZEDMOWA

Wspó czesne organizacje w swych dzia aniach kieruj  si  ró nymi celami.W zale -

no ci od ich sformu owania wyró nia si  organizacje nastawione b d  nienastawione 

na zysk.W ród organizacji niekomercyjnych wyst puj  równie  takie, które realizuj  

dzia alno  gospodarcz  po to, by móc realizowa  swoje cele statutowe.

Makroekonomia stanowi dla studentów uczelni wy szych jedn  z trudnych do 

opanowania dyscyplin. Jest to w du ej mierze spowodowane tym, e m odzi ludzie 

w okresie studiów nie posiadaj  jeszcze do wiadcze  yciowych w zakresie styczno ci 

z procesami ekonomicznymi na poziomie pa stwa jako ca o ci b d  na poziomie sto-

sunków mi dzypa stwowych. St d opanowanie makroekonomii wymaga wielokrotnego 

powracania do poj  bazowych oraz ich aktualizacji.

Studia magisterskie stwarzaj  szerokie pole i dodatkowe mo liwo ci zg biania 

najbardziej z o onych problemów teorii oraz praktyki ekonomicznej. Poza ogólnym 

kursem teorii ekonomicznej, obejmuj cym mikroekonomi  i makroekonomi , program 

przewiduje zaawansowane pog bione studium zagadnie  z tych dziedzin wiedzy.

Moje wieloletnie osobiste do wiadczenia jako wyk adowcy w ró nych uniwersyte-

tach dowodz , e w procesie nauczania szczególnie wa ne jest dog bne opanowanie 

pewnych tematów bazowych, przy czym najlepiej jest czyni  to przez podejmowanie 

yciowo aktualnych zagadnie  dnia bie cego.

W skrypcie niniejszym uwaga studenta zorientowana jest na takie tematy bazowe, 

jak pomiar produktu gospodarczego na poziomie narodowym, zrozumienie tre ci poj  

produkt krajowy brutto, warto  dodana, dochód narodowy brutto i netto, które 

zajmuj  kluczowe miejsce w uznanym w skali mi dzynarodowej systemie rachunków 

narodowych. Praktyka dydaktyczna dowodzi, e decyduj ce znaczenie dla zapew-

nienia swobodnego orientowania si  studentów w dziedzinie mikroekonomicznej ma 

rozumienie problemów równowagi makroekonomicznej i wzajemnego oddzia ywania 

najwa niejszych komponentów zagregowanego popytu i zagregowanej poda y – popytu 

konsumpcyjnego, oszcz dno ci, inwestycji, zakupów rz dowych, eksportu netto. Nader 

aktualne dla wspó czesnego okresu s  kwestie  oblicza i mo liwo ci  polityki pa stwa 

(rz du)  w dziedzinie gospodarki  w zwi zku z pot nym wp ywem procesu globaliza-

cji powi za  gospodarczych. W tym kontek cie rzecz  niebagateln  jest wzbogacenie 

wyobra e  studentów o formach i metodach przewidywania oraz prognozowania 
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tendencji socjalno-ekonomicznych, stosowania w dopuszczalnych granicach technik 

planowania strategicznego i regulowania rozwoju gospodarczego w skali narodowych 

systemów gospodarczych.

Motywem przewodnim przy prezentacji bazowych tematów niniejszej ksi ki s  

nowe tendencje powo ywane do ycia przez procesy globalizacji gospodarki w skali 

wiata. Zaistnienie w charakterze pot nych o rodków wp ywu na wszelkie procesy 

ekonomiczne takich czynników jak korporacje transnarodowe, wiatowe sieci czno ci, 

instytucje mi dzynarodowe (oÞ cjalne i nieformalne) stwarza pod wieloma wzgl dami 

zasadniczo nowe rodowisko makroekonomiczne. W tych warunkach struktury rz dowe, 

Þ rmy, gospodarstwa domowe, obywatele w ramach narodowych systemów gospodar-

czych musz  przejawia  twórcze podej cie, znajdowa  i opanowywa  adekwatne formy 

i metody realizacji strategii i taktyki ekonomicznej. 
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