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Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy makroekonomicznej w zakresie polityki pieniężnej i systemów finansowych

Zapoznanie studentów ze szczegółowymi pojęciami i mechanizmami występującymi w gospodarce pieniężnej.

Przedstawienie teorii ekonomicznych oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę. 

Odniesienie teorii makroekonomii do zdarzeń gospodarczych (empirii) i próba analizy tych zjawisk.

Założenia wstępne17): podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, umiejętności stosowania algebry i rozwiązań graficznych podstawowych problemów

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Teoria pieniądza i bankowości centralnej. Rynek pieniężny. Stopa procentowa. Pojęcie i definicje podaży pieniądza. Mechanizmy kreacji podaży
(zasobów) pieniądza. Teorie popytu na pieniądz. Ewolucja teorii pieniądza; Waluty globalne, alternatywne: prywatne, niezależne, elektroniczne; Bank
centralny: współczesny system bankowy; instrumenty banku centralnego; stabilność systemu finansowego a polityka pieniężna. Inflacja, miary inflacji.
Deflacja. Polityka pieniężna: rodzaje, cele i strategie; strategia monetarna. agregaty monetarne, indeksy Divisia, podaż pieniądza, mnożnik, popyt na
pieniądz, rynek pieniądza, model MD-MS, ilościowa teoria pieniądza. strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). 2 filary strategii BCI –
oczekiwania inflacyjne i stopa procentowa; transmisja stóp przez system bankowy, krzywe dochodowości; kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej:
kursowy, kredytowy; neutralność polityki pieniężnej; polityka pieniężna w warunkach pułapki deflacyjnej. strategia kursu walutowego, wpływ kursu na
poziom cen; unia walutowa, interwencje walutowe; niespójność celów monetarnych i kursowych. Bilans płatniczy. Elementy i determiananty BP,
międzynarodowa pozycja inwestycyjna, wpływ BC na bilans płatniczy. Polityka pieniężna NBP i Europejskiego Banku Centralnego w latach 90-tych i
obecnie; polityka stopniowej dezinflacji, polityka pieniężna w warunkach strukturalnej nadpłynności, polityka stabilizowania inflacji na niskim poziomie,
polityka pieniężna podczas kryzysu finansowego. Unia walutowa. Koszty i korzyści. optymalność obszarów walutowych; Europejska Unia Gospodarcza i
Walutowa; kryteria konwergencji z Maastricht, strategia i instrumentarium EBC.

B.     ćwiczenia

Miary inflacji w Polsce. Podstawowe miary inflacji. Wskaźniki inflacji bazowej. Wpływ inflacji na kategorie ekonomiczne. 
Finanse banku centralnego. Bilans banku centralnego. Dochody i wydatki banku centralnego. Renta emisyjna. Instrumenty polityki pieniężnej banku
centralnego. Instrumenty – pośrednie (operacje otwartego rynku, stopy procentowe) i bezpośrednie (rezerwa obowiązkowa, pułapy kredytowe). Presja
moralna. Polityka pieniężna w modelu IS-LM-BP. Efekt wypierania. Fiskalne ograniczenia polityki pieniężnej. Analiza gospodarki w ramach modelu
Nowokeynesowskiego (a) Konstrukcja modelu, rola reguły polityki pieniężnej, (b) Symulacje.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Makroekonomia I

konsultacje inne …

wykład inne …

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski
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UWAGI24):

Dokumenty Rady Polityki Pieniężnej, http://www.nbp.pl/ - dział „Polityka pieniężna”

b) uzupełniająca

Brzoza-Brzezina, M. (2011). „Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne”, CH Beck, Warszawa. 

Kaźmierczak, A. (2008). „Polityka pieniężna w gospodarce otwartej”, WN PWN, Warszawa 

Blinder, A. (2001). „Bankowość centralna w teorii i praktyce”, CeDeWu

Duwendag D., Ketterer K-H., Kösters W., Pohl R., Simmert D. (1995). „Teoria pieniądza i polityka pieniężna”, Poltext, Warszawa.

Polański Z., Polityka pieniężna NBP w drugiej połowie lat 90-tych, Materiały i Studia NBP nr 72 

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Sławiński, A. (2011). „Polityka pieniężna”, CH Beck, Warszawa

Kokoszczyński, R.(2004). „Współczesna polityka pieniężna w Polsce”, PWE, Warszawa

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

test egzaminacyjny lista obecności i aktywności

inne… inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

08 -

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - rozumie działanie systemu finansowego i jego instytucji w 
gospodarce otwartej i na poziomie międzynarodowym

05 - podaje możliwe wyjaśnienia (przyczyny) wybranych zjawisk z zakresu 
polityki pieniężnej i systemów finansowych

02 - opisuje cele i instrumenty banku centralnego oraz strategie polityki 
pieniężnej

06 -

03 - potrafi prognozować i analizować podstawowe skutki polityki 
pieniężnej

07 -

04 - dostrzega ograniczenia poznawcze w zakresie analizy złożonoścui 
systemów finansowych i projektowania polityki gospodarczej
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