
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
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http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 
Kierunek studiów 

Ekonomia                                                               

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Rok drugi/Semestr trzeci i czwarty 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2ME1 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

7 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Makroekonomia 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa treści podstawowych 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                 

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Kazimierz Meredyk, prof. zw. dr hab., Adam Giegiel, dr 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Adam Giegiel, dr 
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Vdadyslav Vrublevski, mgr  

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 45 45  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 

Założenia i cel przedmiotu 

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi zależnościami i mechanizmami funkcjonowania gospodarki w skali 
makro.  Wśród celów cząstkowych wymienia się następujące: 

a) analiza istoty i podstawowych uwarunkowań równowagi 

makroekonomicznej w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej 
b) poznanie wzajemnych oddziaływań na rynkach dóbr i usług, pieniądza i 

pracy 
c) analiza podstawowych czynników i warunków zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego 

d) zdobycie umiejętności interpretacji rzeczywistych zdarzeń gospodarczych z 
punktu widzenia teorii ekonomii 

 
Wymagania wstępne 

Mikroekonomia 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju 
gospodarki krajowej, jak również gospodarki międzynarodowej. Punktem wyjścia 
jest analiza współzależności między podstawowymi agregatami do których zalicza 

się: potencjał gospodarki, produktywność czynników, dochód narodowy, 
oszczędności, wydatki na konsumpcję, dochody i wydatki budżetu państwa, 

bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, ogólny 
poziom cen, poziom aktywności zawodowej, strukturę gospodarki narodowej. 
Badanie związków między poszczególnymi agregatami ma na celu określenie 

warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wyjaśniane są przyczyny 
niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku 

pracy. Określane są także warunki sprawności instrumentów pełniejszego 
wykorzystania innych dyspozycyjnych zasobów czynników wytwórczych. 
Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i 

związane z tym przesłanki ingerencji państwa. 
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Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Temat 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań 

naukowych 
1. Gospodarka narodowa i sposoby jej badania 

2. Struktura gospodarki narodowej 
3. Sprawność i dynamika gospodarki narodowej 
4. Cele i metody oddziaływania państwa na gospodarkę 

 

Temat 2. Rachunek produktu narodowego 
1. Proces tworzenia wartości dodanej i finalnej 

2. Przepływy międzygałęziowe 
3. Metodologie obliczania dochodu narodowego 

4. Kategorie produktu narodowego wg metody SNA 
5. Dochód narodowy wg SNA a wg metody MPS 

6. Ruch okrężny dochodu w gospodarce narodowej 
 

 

Temat 3. Warunki równowagi ogólnej 

1. Pojęcie równowagi gospodarczej 
2. Neoklasyczna a keynesowska teoria równowagi 
3. Model dwusektorowy: inwestycje a oszczędności 

4. Model wielosektorowy: udział państwa i handel zagraniczny 
 

 

Temat 4. Rynek i jego mechanizm 
1. Modele funkcjonowania gospodarki 

2. Kryteria efektywności modeli funkcjonowania gospodarki 
3. Mechanizm rynkowy. Cena równowagi 
4. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw 

5. Ograniczenia mechanizmu rynkowego 
 

 

Temat 5.  Finanse publiczne i budżet państwa 
1. Przychody i wydatki budżetu. Tworzenie budżetu w gospodarce 

rynkowej 

2. Równowaga budżetowa, deficyt i nadwyżka budżetu 
3. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Dług publiczny 

4. Makroekonomiczne skutki deficytu budżetowego 
5. Istota i rodzaje polityki fiskalnej 

 

 

Temat 6. Pieniądz i system bankowy 
1. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 

2. Równowaga na rynku pieniężnym 
3. Stopa procentowa i jej rola w gospodarce 

4. Sposoby oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny 
 

 

Temat 7. Polityka pieniężna i fiskalna: Model IS – LM   

1. Założenia modelu IS - LM 
2. Konsumpcja i inwestycje a krzywa IS 
3. System pieniężny a krzywa LM 
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4. Równowaga na rynkach dóbr i pieniądza 

5. Analiza polityki pieniężnej i fiskalnej za pomocą krzywych IS i LM 
 

Temat 8. Inflacja 
1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny inflacji 

2. Skutki inflacji 
3. Sposoby przeciwdziałania inflacji 
4. Inflacja a bezrobocie. Krzywa Phillipsa 

5. Inflacja a stopa procentowa i podaż pieniądza 
 

 

Temat 9. Rynek pracy i bezrobocie 
1. Popyt na pracę i podaż pracy 

2. Równowaga na rynku pracy 
3. Bezrobocie. Rodzaje i przyczyny bezrobocia 

4. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia 
5. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu 
6. Oddziaływanie państwa na rynek pracy 

 

 

Temat 10. Mechanizm ekspansji gospodarczej 
1. Determinanty wzrostu gospodarczego 

2. Modele wzrostu gospodarczego 
3. Rola inwestycji w procesie wzrostu gospodarczego 

4. Postęp techniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego 
 

 

Temat 11. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego 
1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu 
2. Rodzaje wahań cyklicznych 

3. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania 
4. Model mnożnika-akceleratora 

5. Automatyczne stabilizatory koniunktury 
 

 

Temat 12. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego 
1. Pojęcie instytucji i ich gospodarcze znaczenie 

2. Instytucje formalne i nieformalne 
3. Instytucje a dynamika rozwojowa gospodarki 
4. Ideologia i polityka a gospodarka 

 

 

Temat 13. Struktura produkcji i kierunki jej przemian 

1. Struktura gospodarki a struktura produkcji 
2. Elementy struktury gospodarczej 

3. Czynniki zmian strukturalnych 
4. Kwestia działów pierwotnych i sektora surowcowego 
5. Efektywność sektora surowcowego 

 

 

Temat 14.  Makroekonomia gospodarki otwartej 
1. Bilans handlowy i płatniczy 
2. Równowaga bilansu płatniczego 
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3. Pojęcie kursu walutowego. Czynniki określające kurs walutowy 

4. Ekonomiczne skutki zmian kursów walut 
5. Równowaga w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga 

 

Temat 15. Handel i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki 

1. Międzynarodowy podział pracy 
2. Korzyści z handlu zagranicznego w świetle teorii wymiany 

międzynarodowej 

3. Konkurencyjność i czynniki konkurencyjności 
4. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce 

5. Istota i mechanizm globalizacji 
 

 

Temat 16. Metody badań nauk ekonomicznych 
1. Przedmiot badań nauk ekonomicznych 

2. Metody dedukcyjne i indukcyjne 
3. Specyfika metodologiczna ekonomii 
4. Czynności badawcze w naukach ekonomicznych 

 

 

Razem godzin 45 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Zagadnienia realizowane na ćwiczeniach odpowiadają treści wykładu  

Razem godzin  

 
 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE,  

Warszawa 2007 
2. G. Mankiw, M. P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009 

3. K. Meredyk (red.), Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007 

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. 

Key Text, Warszawa 2007 
5. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 2007 

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004 
 

     Literatura dodatkowa: 
7. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002 
8. R. Barczyk, Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004 
9. R. Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997 

10. M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2000 

11. J. Cotis, Zrozumieć wzrost gospodarczy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 

12. Z. Dach, B. Szopa (red.), Podstawy makroekonomii, PTE, Kraków 2004 
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13. M. Garbicz, E. Golachowski, Elementarne modele makroekonomiczne, SGH, 

Warszawa 2006 
14. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007 

15. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007 
16. F. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, 

Warszawa 2001 

17. J. Pająkiewicz, Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i 
funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001 
18. J. E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004 
19. B. Winiarski, Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006 

20. A. Wojtyna, Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004 
21. M. G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ćwiczenia: zaliczone kolokwia + aktywność na zajęciach 

Wykład: zaliczone ćwiczenia + egzamin w formie pisemnej 

 

 


