
Wiedza W trakcie wykładu studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu teorii kryzysów finansowych 
oraz znaczeniem stabilności finansowej. 
Zapoznanie studentów z teoterycznimi i praktycznymi przesłankami i skutkami kryzysów 
finansowych 
Zapoznanie studentow z przebiegiem i skutkami szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki

Umiejętności Nabycie umiejętności analitycznych zwiaznaych z identyfikacją zjawisk kryzysowych, przebieg 
kryzysów i ich konsekwencjami rynkowymi 
Umiejetność identyfikacji i przejawów niestabilności w systemie finansowym 
Analiza przykładów roznych rodzajow i typow kryzysu finansowego  

Kompetencje 
społeczne Umiejętność poszukiwana materiałow zródłowych i spójnej, logicznej prezentacji zestawionych 

wniosków 
Umiejetnosc pracy z zespole 

C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia
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A. Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem stabilności systemu finansowego oraz mechanizmami powstawania i 
przebiegu kryzysów finansowych, prowadzących do istotnych zaburzeń w gospodarce i systemie finansowym. 

B. Program przedmiotu

Definicje kryzysów finansowych i stabilności finansowej. Klasyfikacja kryzysów. Modele teoretyczne kryzysów 
finansowych, bankowych i walutowych. Efekt zarażania. Historia kryzysów finansowych. Współczesny kryzys finansowy. 
Nowa międzynarodowa architektura finansowa.



F. Literatura uzupełniająca

A.Alinska (red.) Mechanizmy stabilności systemu finansowego, Wyd BECK, Warszawa 2016; J. B. Taylor Zrozumieć 
kryzys finansowy, PWN, Warszawa 2010; A. Hryckiewicz- Gonatrczyk, Anatomia kryzysów bankowych, Poltext 2012; A. 
Dobrzańska Polityka makroostrożnościowa banku centralnego, Difin 2016; N. Roubini, Ekonomia kryzysu, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2013; W.Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, 
CeDeWu, Warszawa 2009; 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Znaczenie systemu finansowego w gospodarce. Pojęcie i istota stabilności finansowej.Czynniki i 
uwarunkowania stabilności systemu finansowego 

2 Miary stabilności systemu finansowego

3 Sieć bezpieczenstwa finansowego (safety net). Instytujconalno-regulacyjne znaczenie filarow 
safety net w utrzymaniu  stabilności systemu finansowego i bankowego  

4 Istota i przejawy kryzysu finansowego. Stabilność finansowa a kryzys finansowy. Hipoteza 
niestabilności finansowej H. Minsky'ego. Bańki spekulacyjne.   

5 Klasyfikacja i przejawy kryzysów: kryzysy gospodarcze, kryzysy finansowe, kryzysy walutowe, 
kryzysy bankowe, kryzysy giełdowe, kryzysy zadłużenia.

6 Istota i historia kryzysów finansowych, bankowych i giełdowych. Ocena dotychczasowych 
doświadczeń - Wielki kryzys finansowy 1929-1933, Japonia, Meksyk, Argentyna, Brazylia itp. 

7 Istota i podział kryzysów walutowych oraz charakterystyka ich mechanizmów - Kryzysy walutowe 
I, II i III generacji

8 Kryzys bankowe w wybranych krajach - przyczyny, przebieg, skutki. Omowienie 2-3 kejsow. 

9 Efekt zarażania (contagion effect) kryzysem we współczesnej gospodarce. Mechanizmy 
przyczynowe, mechanizmy transmisji kryzysów.

10 Przyczyny i przebieg oraz konsekwencje rynkowe kryzysu XXI wieku  (Kryzys 2007+)  

11 Unia bankowa, nadzór makroostrożnościowy i rola bankow centralnych w nowej architekturze 
systemu finansowego 

12 Resolution - znaczeniei konsekwencje zmian rynkowych dla instytucji finansowych, właścicieli i 
klientów systemu finansowego 

13 Rola panstwa i pomocy publicznej w utrzymaniu stabilnosci systemu finansowego.  Pokusa 
naduzycia 

14 Kryzys zadłużenia - źródła, przebieg i konsekwencje rynkowe

15 Identyfikacja zagrożeń związanych z kolejnymi kryzysami w systemie finansowym Metody i 
instrumenty zapobiegania przed kryzysem finansowym

D. Semestralny plan zajęć
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Bieżące publikacja z prasy fachowej, artykuly naukowe i informacje internetowej z dziedziny kryzysów i niestabilnosci 
systemu fiannsowego, F.S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002; W.Małecki, A.Sławiński, R.Piasecki, U.Żuławska, Kryzysy walutowe, Wyd. PWN, Warszawa 
2001; Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, praca zbiorowa pod red. M.Iwanicz-Drozdowskiej, PWE, Warszawa 
2002; G.Caprio jr, A.Demirguc-Kunt, E.J.Kane, The 2007 metldown in structured securitization. Searching for lessons, 
not scapegoats. "Policy Research Working Paper", no 4756, World Bank, October 2008; H.P. Mynsky, The Financial 
Instability Hypothesis, "Working Paper" nr 74, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 1992; Wskazane 
artykuły wg wyboru prowadzącego.

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 50%

referat 50%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Alińska A.,( red.) [2016]; Mechanizmy stabilnosci systemu fiannsowego, Wyd.BECK 2016 , Alińska A. ( red.) [2015]; 
Współczesne finanse publiczne, Difin 2015, Alińska A. ( red.) [2016] Public finance in Poland, Wyd SGH 2016,

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 30 14 30

Wykład 30 14 30

M. Metody prowadzenia zajęć
Wykład

I. Wymiar i forma zajęć
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