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1) Melyek a makroökonómia által elemzett kategóriák, folyamatok főbb csoportjai?
Jellemezze a vegyesgazdaságot! Milyen jellegzetes nézetek fogalmazódtak meg az
állam gazdasági szerepvállalásával kapcsolatosan?
2) Mutassa be és elemezze a piac rendszer egyszerű modelljét! Milyen feltevésekre
épül? Mely egyenlőségek érvényesülése esetén áll fenn a globális egyensúly?
3) Mutassa be és ábrázolja a hosszú távú makrogazdasági modellt! Elemezze a
modellben szereplő alapkategóriákat! Értelmezze a kereslet-, illetve erőforráskorlátos gazdaságot!
4) Melyek a HTM hátterében lévő összefüggések? Miért tarthatatlanok? Hogyan
értelmezhető a potenciális kibocsátás?
5) Ismertesse és ábrázolja a fő áramlat rövid távú modelljét!
6) Határozza meg a GDP-rést! (Megoldását ábrán is mutassa be!) Mutassa be a
modern közgazdaságtan vállalat-felfogását!
7) Elemezze a fogyasztási cikkek iránti keresletet, az arra ható tényezőket! Mutassa
be az életciklus-elméletet, valamint a permanens- illetve a relatív-jövedelem
hipotézist! Elemezze a megtakarítások szerepét!
8) Ismertesse a beruházásokkal kapcsolatos alapfogalmakat, csoportosítsa a
beruházásokat! Jellemezze az autonóm és az indukált beruházásokat! Határozza
meg a beruházási függvényt! Vázolja gazdaságunk mai helyzetét a keresleti korlát
szempontjából!
9) Hasonlítsa össze a tőke határtermelékenységét és határhatékonyságát! Hogyan
határozható meg a beruházások jelenértéke? Ismertesse a multiplikátor-hatást!
Miben különbözik a logikai és a tényleges multiplikátor?

10) Mennyiben különbözik a beruházási és a kiadási multiplikátor? Ismertesse a
szupermultiplikátort! Miből finanszírozhatja a kormány kiadásait? Elemezze a
kormányzati kiadások és a nettó export szerepét! Fejtse ki, miért tekinthető
kereslet-korlátosnak a gazdaság!
11) Mutassa be az akcelerátor-modellt! Melyek az akcelerátor elv súrlódásai, mi
idézheti elő érvényesülésének aszimmetriáját?
12) Értelmezze az anticipációkat! Melyek típusaik? Hogyan értelmezhető a
várakozások rugalmassága (ábrázolja is hatásukat)?
13) Ismertesse és ábrázolja a tökéletes munkapiacot (és az alapját képező Clarkmodellt)! Hogyan fogható fel a munka keresleti és kínálati függvénye? Elemezze
a munkanélküliség legkisebb fenntartható rátáját!
14) Milyen kritériumok alapján értelmezhetők a munkanélküliség típusai? Melyek a
rejtett munkanélküliek csoportjai? Ismertesse a munkanélküliséggel, aktivitással
kapcsolatos fontosabb mutatószámokat!
15) Mutassa be napjaink munkapiacát! Melyek a nyílt munkanélküliség típusai?
Elemezze a Beveridge-görbét! Milyen célokat szolgál a „Munkaerő-piaci Alap”?
16) Milyen kategóriákkal ragadható meg a pénz-fogalom? Melyek funkciói?
Ismertesse a vagyonmérleget (portfolió-elemzés)! Értelmezze a pénzkeresletet és
pénzkínálatot a fő áramlat modelljében! Melyek makroökonómiai szempontból
pénzpiac sajátosságai?
17) Hogyan határozható meg az egyensúlyi kamatláb? Miért tekinthető aktívnak a
pénz? Vázolja a központi bank szerepét! Melyek eszközei?
18) Miként befolyásolja a központi bank által meghatározott alapkamat szintje a
pénzpiaci folyamatokat (ábrázolja is)?
19) Ismertesse a bankrendszert és a pénzteremtés folyamatát! Határozza meg a
pénzkínálat-multiplikátort!
20) Hogyan befolyásolja
egyenlegét?
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21) Ismertesse az infláció fogalmát, okait, hatásait! Elemezze a kereslet-húzta és a
költséginfláció kategóriáját!
22) Ismertesse Phillips elméletét, illetve a továbbfejlesztésére tett kísérleteket!
23) Miért és hogyan következhet be Friedman szerint az infláció akcelerációja?
Melyek a költségvetési politika automatikus stabilizátorai illetve diszkrét
eszközei?
24) Mutassa be az értékpapír-típusokat! Hogyan határozható meg az értékpapírok
árfolyama? Mely tényezők befolyásolják a részvények árfolyamát? Kik a hossz- és
a bessz-spekulánsok? Vázolja fel a BÉT helyzetét!
25) Mutassa be az értéktőzsde működését, szerepét a modern gazdaságban! Milyen
áttételeken keresztül hat a tőzsde a gazdaság reálszférájára? Mitől függ a hatás
erőssége? Ismertesse a monetáris politika célkitűzéseit, eszközeit!
26) Melyek a gazdaságpolitika alapvető összefüggései? Elemezze a fiskális politika
területeit, hatásmechanizmusát!
27) Jellemezze a monetáris politikát! Elemezze az egészségtelen mix és az ikerdeficit
fogalmát! Mi a hatása 1 %-os AD-növelésnek?
28) Ismertesse a maastrichti konvergencia-kritériumokat! Melyek a gazdaságpolitika
lehetőségei és határai az Uniós tagságot követően?

