KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az „Aktuális gazdaságpolitikai kérdések” tárgyból
a 2012/13. tanév I. félévében

1) Mit ért gazdaságpolitikán? Ismertesse a gazdaságpolitika alapvető összefüggéseit!
Elemezze a gazdasági illúziók lehetséges következményeit! Ismertesse a
bürokrácia jellemzőit! Milyen egyenletekre alapozta Friedman az „egyszerű
modelleket”?
2) Melyek a kormányzás szintjei? Milyen illúziókhoz kötődnek a diszfunkciókra
adott válaszok? Mi volt a feladata a 2007-ben létrehozott KPMG – IFUA - Telkes
konzorciumnak? Melyek Friedman szerint az „egyszerű elméletek” megoldásai?
Melyek a gazdaságpolitika feladatai, funkciói?
3) Elemezze a méltányosság és hatékonyság viszonyát! Mutassa be a
gazdaságpolitikai beavatkozás racionalitását kétségbevonó irányzatokat! Melyek
a gazdaságpolitika feladatai, funkciói?
4) Elemezze a fenntartható, a trend-szerinti és a tényleges növekedés viszonyát! Mit
ért stop-go gazdaságpolitikán?
5) Miért csökkentik a monopolelemek a hatékonyságot? Hogyan léphet fel e
területen az állam? Mutassa be a mark up pricing jellegű árképzést!
6) Miért nem optimális többnyire a piaci erőforrás-allokáció? Mely okok miatt
csökkentik az extern hatások a hatékonyságot? Milyen összefüggéseket kell
figyelembe vennie a kormányzatnak az externáliák kezelése során?
7) Értelmezze a magánjavak, a közjavak, közös (klub)javak és a díjköteles javak
kategóriáját! Ismertesse a potyautas-jelenséget!
8) Mutassa be és elemezze a gazdaságpolitikának a piaci hibák korrigálásán
túlmutató funkcióit!
9) Mit ért részleges egyensúlyon? Miért keletkeznek J. Stiglitz szerint kormányzati
hibák? Értelmezze a rendszer- és a folyamatszabályozás kategóriáját! Mutasson
rá a spekulációs szféra szerepére!
10) Mitől függ az adekvát GP-i lépések, eszközök megválasztása? Mutassa be a
fiskális és a monetáris politikát!
11) Hogyan történt a piacgazdaság kiépítése a rendszerváltó országokban? Melyek
mérföldkövei? Milyen ellentmondások jelentkeztek a kiépítés során?

12) Elemezze a gazdaságpolitika sikerére ható tényezőket! Melyek a költségvetési–
monetáris mix előnyei? Milyen esetekben lehet a hatástalan monetáris politika?
13) Ismertesse a stabilizációs gazdaságpolitikát! Hasonlítsa össze típusait! Mire
teremt lehetőséget a stabilizáció?
14) Értelmezze a versenyképesség fogalmát! Elemezze a nemzetközi nagyvállalatok
szerepét a magyar (munka)piacon! Miként hatnak a nemzeti bérszintek a határ- és
az átlagköltségre? (Irodalom.)
15) Miként értékelhető a gazdaságpolitika teljesítménye? Milyen viszony lehet egy
rövidebb periódus növekedési üteme és a fenntartható fejlődés mértéke között?
Mitől függ a gazdasági szereplők döntéseinek racionalitása? (Irodalom.)
16) Milyen hatékonyság-csökkentő tényezők érvényesülhetnek még tökéletes
piacrendszer feltételezése esetén is? Miért csökken a hatékonyság, ha a piacok
nem-tökéletesek?
17) Hogyan ítéli meg a gazdaságpolitika intézményrendszerének és a politikai elitnek
a szerepét gazdasági teljesítményünk alakulásában? Melyek a magyar
költségvetést „speciálisan” terhelő tényezők?
18) Mutassa be Keynes gazdaságpolitikai javaslatait!
19) Mutasson rá a pénzügyi válság kialakulásának okaira, az ingatlanpiaci lufi
létrejöttére! Hogyan gyűrűzött át a válság a gazdaságba?
20) Miért fontos a pénzügyi rendszer stabilitása? Mutassa be a centrum és a
félperiféria országainak helyzetét a válságban!
21) Elemezze a „hatékony” piacok működésének hiányosságait, ellentmondásait!
22) Miért szükséges Keynes szerint az állami beavatkozás? Miért valószínűtlen a
keynesi recept sikere napjainkban?
23) Vázolja a politikai elit és a választók viszonyát! Mely tényezők hatnak speciálisan
a magyar gazdaságra?
24) Milyen utak nyílnak a világgazdaság előtt? Melyek a kis, nyitott gazdaságok
lehetőségei?
25) Elemezze az államcsőd lehetőségét, hatásait. Érvényesülhet-e a piac öntisztító
hatása tömeges államcsődök esetén? Előre jelezhető-e a válság?

