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A. Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z najważniejszymi funkcjami państwa w gospodarce i ich kontekstu instytucjonalnego.
Przedstawienie polityki gospodarczej i społecznej jako zastosowania teorii ekonomii do oddziaływania w interesie
społecznym na gospodarkę i jej poszczególne obszary przez władzę publiczną.
B. Program przedmiotu

Przedstawienie najważniejszych działań państwa zmierzających do zapewnienia efektywnego funkcjonow. gospod. i
sprawiedliwej dystrybucji dochodów. Analiza instytucjonalnego kontekstu polityki gospod. i społ. Mikroekonomiczne
funkcje państwa korygującego niesprawności rynku. Makroekonomiczna polityka gospod. - jej cele, formy i metody.
Podstawowe cele i metody prowadzenia polityki społ. Prezentacja i dyskusja wybranych przykładów z zakresu polityki
gospodarczej i społecznej.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Student ma:
1. rozumieć cele i sposoby interwencji państwa w gospodarce.

Student potrafi:
1. analizować zalety i wady różnych działań państwa w sferze gospodarczej w konkretnych
okolicznościach i formułować ich całościowe oceny;
2. identyfikować skutki działań polityki gospodarczej i społecznej dla przedsiębiorstw,
gospodarstw domowych i pozostałych uczestników życia gospodarczego.
Student potrafi:
1. posiąść zdolność do merytorycznej argumentacji w prezentowaniu ocen sytuacji
gospodarczej.
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D. Semestralny plan zajęć

1

Cele państwa w gospodarce. Problem wyboru społecznego - preferencje indywidualne a
preferencje społeczne. Polityka gospodarcza a polityka społeczna.

2

Rola rynku i państwa w świetle współczesnej ekonomii. Polityka gospodarcza jako reakcja na
niesprawności rynku.

3

Elementy normatywnej teorii polityki gospodarczej - cele, narzędzia, parametry i modele. Reguły
polityki gospodarczej.

4

Elementy pozytywnej teorii polityki gospodarczej. Źródła zawodności decyzji polityki
gospodarczej.

5

Państwo a ład instytucjonalny w gospodarce. Polityka systemowa a polityka procesowa.
Liberalizm, etatyzm, społeczna gospodarka rynkowa.

6

Instytucjonalne warunki prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej w Polsce. Podział
kompetencji między instytucjami UE a władzą krajową. Koordynacja polityk. Programowanie
rozwoju kraju.

7

Główne formy interwencji mikroekonomicznej państwa (polityki: konkurencji, kontroli efektów
zewnętrznych, w zakresie dóbr publicznych, zwalczania asymetrii informacji).

8

Polityki pieniężna i fiskalna jako główne formy interwencji makroekonomicznej państwa.

9

Wahania koniunkturalne jako przedmiot interwencji państwa. Cele i narzędzia polityki
stabilizacyjnej.

10

Redystrybucja dochodów jako funkcja polityki gospodarczej (cele i metody realizacji).

11

Polityki sektorowe (cele, formy, instytucje, narzędzia). Polityki: technologiczna, naukowa,
innowacyjna.

12

Przestrzenne zagospodarowanie kraju jako przedmiot polityki gospodarczej. Cele, narzędzia i
strategie polityki regionalnej.

13

Kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych (rola polityk: edukacyjnej, ochrony zdrowia,
zabezpieczenia społecznego).

14

Polityki rynku pracy (cele, formy, instytucje, narzędzia).

15

Polityka gospodarcza i społeczna a globalizacja. Międzynarodowa polityka gospodarcza i
społeczna.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. PWN, Warszawa 2002; B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza. PWN,
Warszawa 2006; J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 2008.
F. Literatura uzupełniająca

J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008; J. Kaja, Polityka
gospodarcza Wstęp do teorii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; P. Albiński (red.), Kryzys a polityka
stabilizacyjna w Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; Inne źródła wskazane przez wykładowcę.
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G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

Warunki bytu ludności w starych okręgach przemysłowych - wyniki badania ankietowego w Żyrardowie (współautor P.
Błędowski, S. Kostrubiec) [w:] Stare okręgi przemysłowe Dylematy industrailizacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski,
A. Zawistowski, SGH, Warszawa 2008; Lokalne i zpozalokalne pozyskiwanie dochodów przez gospodarstwa domowe w
gminach Długosiodło, Michałowice, Wyszogród, Biuletyn IGS 2002/2005; Kościół i szkoły jako ośrodki organizujące
pomoc rodzinom biednym [w:] Rodzina polska: warunki bytu i funkcjonowania w świetle badań Instytutu Gospodarstwa
Społecznego w latach 1994-1998, red. W. Rakowski, SGH, Warszawa 2000;

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

22

30

Wykład

30

16

30

-

6

-

Praca samodzielna plus e-learning

J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny-pisemny

50%

egzamin testowy

50%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Kolejność zgłoszeń

M. Metody prowadzenia zajęć

Wykład
Praca samodzielna plus e-learning

