
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU (W JĘZYKU POLSKIM) 

 

Celem naukowym projektu jest identyfikacja i analiza relacji pomiędzy polityką banków 

centralnych i rządów w krajach Unii Europejskiej a zwłaszcza analiza ich koordynacji oraz 

rozpoznanie czynników warunkujących koordynację tych polityk. Badanie obejmować będzie 

również przeprowadzenie symulacji w zakresie decyzji władz gospodarczych przy 

zmieniających się warunkach wpływających na ich decyzje. W szczególności badanie zostanie 

oparte na analizie wpływu ostatniego kryzysu gospodarczego na koordynację polityki 

pieniężnej i fiskalnej. 

 

Metoda badawcza oparta będzie głównie na matematycznych modelach reakcji wzajemnych 

wywodzących się z teorii gier (modelach gry kooperacyjnej i niekooperacyjnej), na modelach 

ekonometrycznych oraz zostaną przeprowadzone analizy symulacyjne opisujące zachowania 

poszczególnych decydentów w obszarze policy mix w krajach Unii Europejskiej. Koordynacja 

polityki makroekonomicznej jest jednym z głównych zagadnień w teorii i praktyce 

projektowania polityki gospodarczej. Dotyczy to zarówno koordynacji polityki 

makroekonomicznej kraju jak i między krajami. 

 

 Dyskusja dotycząca potrzeby koordynacji polityki makroekonomicznej jest aktualna i 

znacząca dla prawidłowego funkcjonowania gospodarek UE zwłaszcza w okresie 

kryzysowym. Uzasadnieniem podjęcia danej tematyki jest zbadanie wpływu ostatniego 

kryzysu finansowo-gospodarczego  na decyzje banków centralnych i rządów w krajach Unii 

Europejskiej przy zastosowaniu teorii gier. Kryzys finansowy wpłynął na zmianę podejścia do 

prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej. Zmieniające się warunki gospodarcze wymusiły 

podejmowanie współpracy, stąd twierdzimy, że w krajach Unii Europejskiej działania banków 

centralnych oraz rządów w okresie ostatniego kryzysu finansowo-gospodarczego były 

skoordynowane w wysokim stopniu. Podjęty temat badawczy będzie stanowić podstawę do 

szerszych analiz dotyczących wpływu kryzysu finansowego na koordynację (lub jej brak) 

polityki pieniężnej i fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, w tym w krajach strefy euro. Wraz 

z poszerzaniem Unii Gospodarczej i Walutowej o kolejne kraje członkowskie oraz  

zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi (np. kryzys finansowo-gospodarczy, 

kryzys fiskalny) pojawiło się znaczne zainteresowanie koordynacją policy mix w 

zmieniających się makroekonomicznych ramach. W związku z powyższym niniejszy projekt 

stanowić będzie próbę analizy koordynacji policy mix w krajach Unii Europejskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem krajów strefy euro wraz z implikacjami dla Polski. 
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