Zagadnienia z Ekonomii

1) Przedmiot i metoda badań w ekonomii
2) Podział na makro- i mikroekonomię.
3) Proces transformacji systemowej w Polsce.
4) Gospodarka centralnie planowana, a gospodarka rynkowa; analiza porównawcza.
5) Funkcje i rola giełdy.
6) Funkcje banków komercyjnych.
7) Teoria ekonomii, a polityka gospodarcza.
8) Główne cechy rozwiniętej gospodarki rynkowej
9) Rachunek produktu narodowego; metody obliczania produktu narodowego.
10) Bilans płatniczy i bilans handlowy.
11) Przepływy międzygałęziowe - zastosowania analityczne i prognostyczne.
12) Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego; mierzenie wzrostu gospodarczego.
13) Czynniki wzrostu gospodarczego: praca, kapitał, postęp techniczny.
14) Modele wzrostu - przykłady.
15) Wahania koniunkturalne; fazy cyklu koniunkturalnego.
16) Rynek pieniężny; funkcje pieniądza.
17) Bank centralny i polityka monetarna.
18) Budżet i polityka fiskalna państwa.
19) Rynek pracy i bezrobocie.
20) Ludność, zasoby i struktura siły roboczej.
21) Popyt i podaż na rynku pracy.
22) Stopa bezrobocia w Polsce i rozwiniętych krajach kapitalistycznych.
23) Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce.
24) Rodzaje i przyczyny inflacji.
25) Główne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej i ich charakterystyka.
26) Makroekonomia keynesowska.
27) Ekonomia neoklasyczna.
28) Instytucjonalizm.
29) Elementy rynku: popyt, podaż, cena.
30) Prawo popytu i podaży.
31) Teoria postępowania konsumenta.
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32) Popyt a zmiany dochodu konsumenta.
33) Popyt konsumenta a zmiany cen dóbr.
34) Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa.
35) Rodzaje kosztów produkcji.
36) Optimum produkcji przedsiębiorstwa.
37) Rodzaje postępu technicznego.
38) Konkurencja doskonała.
39) Monopol pełny.
40) Konkurencja monopolistyczna.
41) Oligopol.
42) Aktualna sytuacja gospodarcza Polski; podstawowe wskaźniki makro.
43) Geneza procesu globalizacji i jego podstawowe cechy.
44) Globalizacja – szansa czy zagrożenie.
45) Uwarunkowania polityczne i kulturowe globalizacji.
46) Kryzysy finansowe lat 90-tych.
47) Wzrost gospodarki polskiej na tle gospodarki światowej.
48) Inflacja a bezrobocie; krzywa Philipsa.
49) Kondycja euro po kryzysie 2008-2009.
50) Finansjeryzaja gospodarki światowej.
51) Gospodarcze konsekwencje rozpadu Strefy Euro (z uwzględnieniem „brexitu”)
52) Podstawowe cechy trwałego i zrównoważonego rozwoju.
53) Kryzys światowy 1929-1933. Analiza makroekonomiczna.
54) Kryzys światowy 2008-2009. Przyczyny i skutki.
55) Bilans procesu transformacji
56) Perspektywy rozwojowe gospodarki polskiej do roku 2030.
57) Współczesne kierunki myśli ekonomicznej wobec kryzysu gospodarczego 2008-2009.
58) Problemy długu publicznego w krajach Unii Europejskiej.
59) Gospodarka światowa po 2009 r.
60) Zrównoważony rozwój a globalizacja.

