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1. Realizácia expanzívnych a reštriktívnych makroekonomických politík, mechanizmus ich 
pôsobenia, dopady a riziká takýchto politík.   

2. Možnosti využitia nástrojov mikroekonomických hospodárskych politík pri zlepšovaní 
trhového prostredia a ovplyvňovaní konania ekonomických subjektov.  

3. Ovplyvňovanie štruktúry ekonomiky nástrojmi hospodárskej politiky. 

4. Vývoj hospodárskej politiky, zmeny v prístupoch k hospodárskej politike. Charakteristika 
liberálnej a intervencionistickej politiky, krátkodobo- a dlhodobo orientovanej politiky. 

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. Charakteristika systému národných účtov. Zmysel a využiteľnosť národných účtov. Princípy 
národných účtov, ich sektorové členenie.  

9. Účty a bilančné položky v systéme národných účtov. Tvorba, rozdeľovania a použitie 
dôchodkov v systéme národných účtov. 

10. Tabuľky dodávok a použitia. Princípy týchto tabuliek a   možnosti využitia takýchto tabuliek 
pri makroekonomických analýzach. Príklady ukazovateľov, ktoré z nich možno získať.  

11. Makroekonomické agregáty v systéme národných účtov. Zložky pridanej hodnoty a ich 
bilancovanie v národných účtoch a tabuľkách dodávok a použitia. 

12. Globalizácia, nadnárodné korporácie, svetové integračné zoskupenia. Globálne problémy a ich 
vplyv na hospodársku politiku štátu. Možnosti merania dopadov globalizačných procesov 
(index globalizácie).  

13. Ekonomická integrácia v Európe - vývoj, dopady a smerovanie. Politika rozširovania 
a susedská politika EÚ, jej úloha v smerovaní integračných procesov v Európe. 

14. Hospodárska politika Európskej únie. Vymedzenie cieľov, princípov, kompetencií  (uveďte na 
príkladoch: politiky vo výlučnej kompetencii členských štátov, spoločné politiky EU, politiky 
vo výlučnej kompetencii EÚ).   

15. Úloha inštitucionálneho a právneho rámca pri koncipovaní a plnení cieľov hospodárskej 
politiky Európskej únie.   
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