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1) Mit ért közvetlen, illetve közvetett cserén? Értelmezze az árupénz kategóriáját,
melyek típusai? Ismertesse a pénz hagyományos funkcióit! Mutasson rá a pénz és
az áruk iránti kereslet összefüggésére (Bodin)!
2) Vázolja Petty, Franklin és Smith véleményét a pénzről! Mutassa be a modern
pénz létrejöttének folyamatát! Fejtse ki a mennyiségi pénzelméletet!
3) Milyen kategóriákkal ragadható meg a pénz fogalma? Ismertesse a
vagyonmérleget (portfolió-elemzés)! Értelmezze a pénzkeresletet és pénzkínálatot
a fő áramlat modelljében!
4) Vázolja fel a bullionista vita lényegét! Melyek a pénzügyi intézmény-rendszer
elemei? Hogyan határozható meg a kereskedelmi bank profitja? Ismertesse az
államkötvény és a kincstárjegy jellemzőit!
5) Vázolja a központi bank szerepét! Ismertesse a pénzteremtés folyamatát!
Határozza meg a pénzkínálat-multiplikátort!
6) Hogyan képes a jegybank befolyásolni a bankszámlapénz mennyiségét? Melyek
eszközei?
7) Mutassa be a Bretton Woods-i rendszert és a nemzetközi pénzügyi intézményeket
(IMF, Világbank)!
8) Ismertesse az EMU kialakulásának első szakaszát (EMS, ERM, ECU)!
9) Mutassa be az ERM II mechanizmusát, valamint a maastrichti konvergenciakritériumokat!
10) Vázolja az EMU kialakulásának második szakaszát, továbbá a Stabilitási és
Növekedési Paktum lényegét!
11) Elemezze az EMU működési mechanizmusát! Hogyan alakult ki az eurózóna?
Melyek az euró használatának előnyei?
12) Melyek az euró működtetésének „kódolt” veszélyei? Hogyan alakult
vásárlóereje? Ismertesse az euró sorsáról és a szükséges teendőkről
megfogalmazott álláspontokat!

13) Hogyan határozható meg az egyensúlyi kamatláb?
14) Miként befolyásolja a központi bank által meghatározott alapkamat szintje a
pénzpiaci folyamatokat (ábrázolja is)?
15) Melyek makroökonómiai szempontból a pénzpiac sajátosságai?
16) Ismertesse a kamatrendszereket! Értelmezze a nominális és a reálkamatlábat!
Melyek a központi bank céljai? Miért tekinthető aktívnak a pénz? Milyen
problémák jelentek meg az utóbbi két évtized során a pénzpiacokon?
17) Mi a befektetés? Miről kell dönteni a befektetőknek? Értelmezze a hozamot!
Milyen jellegű kockázatok jelentkeznek?
18) Mit ért portfólió-menedzselésen? Miért hatékonyak a befektetési piacok még
globalizálódott gazdaságban is? Mi jellemzi a nyílt, rendezett, tisztességes
értékpapírpiacokat?
19) Jellemezze az elsődleges és a másodlagos értékpapírpiacokat! Melyek a
jelentősebb forgalmú értékpapírok? Milyen jellegű lehet az értékpapírkereskedelem?
20) Csoportosítsa az értékpapírokat a kibocsátó és a köthető ügyletek szempontjából!
Hogyan határozható meg az értékpapírok árfolyama?
21) Mely tényezők befolyásolják a részvények árfolyamát? Kik a hossz- illetve a
bessz-spekulánsok? Vázolja a BÉT helyzetét!
22) Mely áttételeken keresztül hat a tőzsde a gazdaság reálszférájára? Milyen
konklúziók vonhatók le tőzsdeindexeknek az elmúlt 12 év alatt tapasztalt
hullámzásából?
23) Ismertesse az infláció fogalmát, okait, hatásait! Elemezze a kereslet-húzta infláció
kategóriáját!
24) Ismertesse a költséginfláció fogalmát! Mit ért mark up pricingon?
25) Ismertesse Phillips elméletét, illetve a továbbfejlesztésére tett kísérleteket!
26) Hogyan befolyásolja
egyenlegét?
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