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 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO POLITOLOGIA 
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 tematyka finansowa, 
ekonomiczna w wymiarze 
międzynarodowym 

 działalność międzynarodowych 
organizacji/instytucji o 
charakterze ekonomicznym, 
finansowym 

 tematyka (nie)stabilności 
finansowej, ekonomicznej  

 tematyka zagrożeń o 
charakterze finansowym, 
ekonomicznym  

 działalność instytucji na rzecz 
stabilności, bezpieczeństwa  

 polityka ekonomiczna, 
finansowa państwa i jego 
organów 

 działalność organizacji/instytucji 
o charakterze ekonomicznym, 
finansowym 
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Każdy z poniższych punktów zawiera KILKA przykładowych aspektów, z których każdy może być przedmiotem 
OSOBNEJ pracy – ale to tylko propozycje – jeśli masz inny pomysł, napisz do mnie maila: 

 analiza i ocena działań rządu (polityki gospodarczej) łagodzących skutki kryzysu covid-19 dla gospodarki 
państwa (lub branży) – w Polsce lub wybranym państwie (lub porównanie w wybranych państwach) (lub 
lokalnie w wybranej gminie) 

 analiza skutków działań łagodzących kryzys covid-19 dla stabilności finansów państwa – w Polsce lub 
wybranym państwie, albo porównanie w państwach UE (lub lokalnie w wybranej gminie) 

 niekonwencjonalna polityka pieniężna (QE drukowanie pieniędzy i/lub ultra niskie stopy procentowe) – 
porównawcza analiza międzynarodowa działań wybranych banków centralnych, albo ocena skutków dla 
stabilności i elastyczności polityki gospodarczej państwa (jego bezpieczeństwa finansowego) 

 polityka banku centralnego – analiza narzędzi/polityki pieniężnej NBP lub wybranego innego z głównych 
banków centralnych na świecie; Europejski Bank Centralny 

 polityka fiskalna rządu – zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa (lub szerzej rozwoju gospodarczego Europy) 
związane z permanentnymi deficytami budżetowymi i rosnącymi długami publicznymi oraz wysokimi 
podatkami Polsce lub w państwach UE 

 problem zadłużenia zagranicznego państw rozwijających się (na przykładzie Polski lub szerzej w skali 
globalnej) – problem zewnętrznego uzależnienia finansowego, zewnętrznej niewypłacalności państw 
(bankructwa zewnętrznego) 

 analiza przyczyn kryzysów gospodarczych, finansowych (np. wielki kryzys lat 30. XX, kryzys lat 70. XX w., 
kryzys w Japonii przełomu lat 80./90/ XX w., kryzys tygrysów azjatyckich 1997, kryzys tygrysów bałtyckich 
2008, kryzys dot.comów 2000) 

 analiza działalności (polityki) instytucji międzynarodowych działających na rzecz rozwoju, stabilizacji, 
bezpieczeństwa finansowego, ekonomicznego na świecie lub w wybranych regionach (np. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, albo 
bliźniacze instytucje na innych kontynentach) 

 analiza działalności (polityki) instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa finansowego w państwie (lub 
UE) – np. Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (lub problematyka SKOKów), 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (lub Europejskiego Nadzoru Finansowego, Komitetu 
Bazylejskiego) 

 handel zagraniczny – Polski, w UE, potęga eksportowa Chin, wojna handlowa USA – Chiny, polityka handlowa 
UE – Chiny 

 polityka finansowa w UE, budżet UE 2021-2027, Fundusz Odbudowy, skutki finansowe, ekonomiczne brexitu 

 polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne – w Polsce, w UE 

 euro – polityka kursu walutowego, perspektywy wprowadzenia w Polsce, analiza korzyści i kosztów, znaczenia 
dla bezpieczeństwa finansowego państwa, analiza doświadczeń wybranego państwa  

 aktywa rezerwowe państwa – znaczenie, analiza w Polsce, porównanie międzynarodowe, kryzysy walutowe, 
państwowe fundusze majątkowe (SWF), zagrożenia dla stabilności międzynarodowej; złoto 

 kryptowaluty – analiza rynku, porównania, zagrożenia, działania wzmacniające stabilność, bezpieczeństwo 

 bankowość elektroniczna (lub karty płatnicze, innowacyjne produkty bankowe) – analiza, porównania, 
zagrożenia, działania wzmacniające stabilność, bezpieczeństwo 
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I semestru: zaakceptowany przeze mnie plan pracy i spis źródeł 
II semestru: zaakceptowany przeze mnie jeden rozdział 
III semestru: zaakceptowana przeze mnie cała praca (obrona koniec czerwca) 

 
 


