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1. Pohľad na stabilizačnú politiku v intervencionistických a neokonzervatívnych
prístupoch. Realizácia expanzívnych a reštriktívnych makroekonomických politík,
dopady a riziká takýchto politík.
2. Liberálna a intervencionistická hospodárska politika. Smery formovania praktickej
hospodárskej politiky.
3. Vysvetlite rozdiely medzi priamymi a nepriamymi nástrojmi hospodárskej politiky.
4. Možnosti využitia nástrojov mikroekonomických hospodárskych politík pri
zlepšovaní trhového prostredia a zvyšovaní konkurencieschopnosti
5. Empirický výskum, základné kategórie výskumu, prístupy k empirickému výskumu,
fázy empirického výskumu, zber a spracovanie údajov, vzťahy medzi skúmanými
javmi
6. Nevyrovnané pôsobenie globalizácie. Začarovaný kruh chudoby, príčiny vzniku a
možnosti jeho eliminovania. Svetový demografický vývoj, jeho tendencie a dôsledky.
7. Vymedzenie ekonomického rozvoja, jeho výzvy, ciele hodnoty. Celoplanetárne
rozpory – sociálne a environmentálne dôsledky. Základné rámce Agendy 2030.
8. Príjmové nerovnosti, ich príčiny a dôsledky. Vplyv príjmových nerovností na
ekonomický rozvoj.
9. Transformácia na trhovú ekonomiku. Základné východiská, oblasti a prístupy
k transformačnému procesu. Charakteristika jednotlivých fáz transformačného
obdobia.
10. Systém národných účtov. Obsah systému národných účtov a princípy týchto účtov.
Sektorové členenie systému národných účtov. Zmysel a využiteľnosť národných
účtov.
11. Účty a bilančné položky v systéme národných účtov. Bežné účty, účty akumulácie
a súvahový účet. Tvorba, rozdeľovania a použitie dôchodkov v systéme národných
účtov.
12. Tabuľky dodávok a použitia. Princípy týchto tabuliek a ukazovatele, ktoré z nich
možno získať. Charakteristika medzispotreby, konečného použitia. Možnosti využitia
takýchto tabuliek pri makroekonomických analýzach.
13. Makroekonomické agregáty v systéme národných účtov. Výpočet HDP troma
metódami z hľadiska systému národných účtov. Zložky pridanej hodnoty a ich
bilancovanie v národných účtoch a tabuľkách dodávok a použitia.
14. Globalizačné a integračné procesy v Európe a vo svete. Dopady globalizácie
a integrácie na ekonomiky. Meranie vplyvu globalizačných procesov (index
globalizácie).

15. Ekonomická integrácia v Európe - vývoj, dopady a smerovanie. Politika rozširovania
EÚ – význam, smerovanie. Štrukturálna politika EÚ - jej formovanie, ciele, význam
v kontexte plnenia cieľov stratégie Európa 2020.
16. Hospodárska politika Európskej únie, jej formovanie vplyvom globalizačných
procesov. Politiky EÚ v zmysle právomocí EU (politiky EÚ vo výlučnej právomoci
EÚ, politiky EÚ vo výlučnej právomoci členských štátov, spoločné politiky EU.
17. Výzvy pre hospodárske politiky EÚ v ére globalizácie. Podpora rozvoja vedy

a výskumu, inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu.
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