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Celem przedmiotu jest:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami, wskaźnikami finansowymi oraz strukturą i rolą instrumentów finansowych w gospodarce. Wiedza o
zjawiskach finansowych posłuży studentom do ustalania strategii i polityki finansowej na poziomie podmiotu gospodarczego (np. firmy ubezpieczeniowej, banku,).
Zakresem przedmiotu jest problematyka nauki o finansach w ujęciu mikro- i makrogospodarczym.
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Pełny opis przedmiotu 15):

Założenia wstępne17):

EFL303 WNE_ekonomia_1_12.03.2012,

wykłady

Teorie finansowe: liberalne, interwencyjne, monetaryzmu, ekonomia potażowa. Strumienie pieniężne, ich rodzaje i podział. Podział strumieni
pieniężnych według kryterium przedmiotowego, podmiotowego, dochody i wydatki ekwiwalentne redystrybucyjne, Wartość pieniądza w czasie.
Definicja i funkcje pieniądza; stopa procentowa ceną pieniądza; odsetki proste; dyskonto. Makroekonomiczny model gospodarki rynkowej John ‘a R.
Hicksa. Najważniejszy element makroekonomicznego modelu gospodarki rynkowej J. R. Hicksa: S=J; funkcja konsumpcji, inwestycji, exportu netto.
Rola instrumentów finansowych i polityki pieniężnej w gospodarce narodowej.Stopa procentowa i jej rodzaje oraz jej wpływ na popyt na inwestycje;
bilans handlu zagranicznego; oszczędności; bezrobocie; kurs walutowy. Segment rynku finansowego i jego elementy, Zjawisko kryzysu finansowego
i jego determinanty. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych (system a sektor finansów publicznych, środki publiczne- źródła ich
pochodzenie i kierunki ich rozdysponowania. Finanse samorządu terytorialnego – podstawowe zagadnienia. Finanse instytucji ubezpieczenia
społecznego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (2 godz.). System bankowy w Polsce – fundamenty i elementy polskiego sytemu
bankowego. Rola i zadania Banku Centralnego i banków komercyjnych. Analiza finansowa i jej znaczenie dla sektora bankowego. Sprawozdanie
finansowe podstawą analizy. Inflacja a wynik finansowy. Analiza wskaźnikowa.
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01 - rozpoznaje podstawowe przepływy pieniężne
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02 - charakteryzuje instytucje finansowe
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