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Predgovor

Učbenik Makroekonomska analiza in ekonomska politika zaokroža splet študijske literature, ki smo jo v zadnjih letih pripravili za študente Mednarodne
fakultete za družbene in poslovne študije in poleg tega učbenika vključuje
še zbirke rešenih nalog iz mikro in makro ekonomije ter učbenik Uvod v matematično ekonomijo, ki jih je pripravil mag. Rado Pezdir. Učbenik je nastajal
v zadnjih treh študijskih letih vzporedno z razvojem predmeta Ekonomska
politika, posamezni deli besedila pa so bili preverjeni kot študijsko gradivo.
V primerjavi s standardnim pristopom k poučevanju ekonomske politike ima
učbenik nekatere posebnosti.
Veliko prostora je namenjenega analizi gospodarskega razvoja in ekonomske politike v Sloveniji. Celoten prvi del učbenika je posvečen analizi dejavnikov gospodarske rasti v Sloveniji in uspešnosti razvoja slovenskega gospodarstva od časov socialistične Jugoslavije do tranzicije in zadnje ﬁnančne
krize. Tudi v drugih delih so nanizani primeri in podatki iz prakse in rezultatov
slovenske ekonomske politike.
Drugi del učbenika je namenjen prikazu temeljnih pojmov in povezav v
makroekonomski analizi. Ta del učbenika je uporaben za slušatelje temeljnih
ekonomskih predmetov, za študente pri predmetu Ekonomska politika pa je
lahko priročen repetitorij znanja makroekonomije, ki je ključno za razumevanje ekonomske politike.
Pri prikazu ekonomske politike smo uporabili problemski pristop. To pomeni, da pregled ekonomske politike ni urejen po vrstah politik oziroma instrumentih (denarna politika, ﬁskalna politika itd.), temveč po funkcijah oziroma problemih, ki jih ekonomska politika rešuje. Najprej so prikazani možni
ukrepi za uravnavanje poslovnih ciklov (tretji del), nato ukrepi za uravnavanje
delovanja posameznih trgov (četrti del), v okviru petega dela pa tudi vprašanja prerazdeljevanja dohodka in socialnega zavarovanja, ki so vedno tudi
politično ekonomska vprašanja.
Učbenik poudarja politično ekonomske in institucionalne vidike ekonomske politike. Peti del učbenika sistematično predstavlja sodobna spoznanja
ekonomistov o vplivu, ki ga imajo na izbiro ukrepov in uspešnost ekonomske politike interesi odločevalcev in deležnikov ter institucionalni okvir, v katerem delujejo. Tudi v druge dele učbenika, ki sicer sledijo bolj standardnemu
15
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normativnemu pristopu, so vpletena opozorila o pogostem odstopanju dejanske ekonomske politike od priporočil in o razlogih za ta odstopanja. Uvod
in prvi del razlagata pojem ekonomskih sistemov ter ključne razlike v ustroju
in uspešnosti socialističnih in kapitalističnih oziroma tržnih gospodarstev.
Učbenik je pisan tako, da je dostopen tudi širšemu krogu bralcev, ki bi radi
pridobili osnovno znanje makroekonomije in ekonomske politike. Ti bralci
bodo verjetno izpustili nekatere tehnično zahtevnejše dele. Hkrati pa bodo
zahtevnejši študentje ali bralci opazili, da so matematične izpeljave v učbeniku omejene na najbolj pomembne in nujne. Tako je zato, ker so matematični analizi ekonomskih pojavov namenjeni uvodoma omenjeni priročniki za
vaje in učbenik Uvod v matematično ekonomijo.
Avtorja se zahvaljujeva Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije iz Celja za poudarek, ki ga v svojem programu namenja ekonomskim
predmetom, in za izdajo učbenika, sodelavcu Radu Pezdirju pa za odlično sodelovanje in velik prispevek k razvoju vsebine in načina poučevanja ekonomskih predmetov na fakulteti.
V Celju, januar 2016.
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