Ekonomia i zarządzanie
Pytania na egzamin magisterski
1. Podstawowe mierniki aktywności gospodarczej
2. Pieniądz i jego funkcje
3. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego
4. Polityka fiskalna państwa
5. Klasyczny cykl koniunkturalny
6. Współczesny cykl koniunkturalny
7. Popyt i jego elastyczność
8. Rynek finansowy i jego segmenty
9. Instrumenty finansowe i ich klasyfikacja
10. Struktura kapitału i dźwignia finansowa
11. Analiza wskaźnikowa i jej podstawowe obszary
12. Wewnętrzne źródła kapitału własnego w przedsiębiorstwie
13. Zewnętrzne źródła kapitału własnego
14. Źródła kapitału obcego
15. Kredyt bankowy i kupiecki jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
16. Faktoring jako źródło finansowania
17. Leasing – pojęcie i rodzaje
18. Bilans przedsiębiorstwa i jego podstawowe składniki
19. Formy organizacyjne biznesu w Polsce
20. Pojęcie gospodarki światowej i jej podmioty
21. Formy (rodzaje) stosunków gospodarczych z zagranicą
22. Czynniki determinujące rozwój handlu międzynarodowego
23. Handel wewnątrzgałęziowy - istota i przyczyny rozwoju
24. Koncepcja przewag konkurencyjnych M. E. Portera
25. Rynek międzynarodowy - ceny artykułów rolno-spożywczych krótkim okresie
26. Rynek międzynarodowy - ceny surowców w krótkim okresie
27. Rynek

międzynarodowy

–

ceny

spożywczych w długim okresie
28. Wymienialność walut i jej rodzaje
29. Pojęcie i rodzaje kursu walutowego

produktów

przemysłowych

i

rolno-

30. Międzynarodowe systemy walutowe
31. Ryzyko kursowe i jego rodzaje
32. Bilans płatniczy – pojęcie i struktura
33. Pojęcie i rodzaje międzynarodowej polityki handlowej
34. Cło jako instrument polityki handlowej
35. Środki pozataryfowe w międzynarodowej polityce handlowej
36. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie – pojęcie i formy ich realizacji
37. Korporacje transnarodowe – pojęcie i klasyfikacja
38. Wpływ korporacji transnarodowych na gospodarkę kraju przyjmującego
39. Wyjaśnij pojęcie budżetu i podstawowe składniki struktury wpływów i
wydatków budżetowych
40. Scharakteryzuj zjawiska występujące w poszczególnych fazach klasycznego
cyklu koniunkturalnego.
41. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje (frykcyjne, strukturalne, koniunkturalne,
naturalne i ukryte)
42. Inflacja i jej przyczyny
43. Globalizacja w gospodarce światowej i jej skutki
44. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą (handlowa) i jej podział z
punktu widzenia stopnia samodzielności państwa w jej kształtowaniu oraz
zakresu ingerencji państwa
45. Scharakteryzuj bezpośrednie narzędzia polityki handlowej (taryfowe i
pozataryfowe)
46. Polityka kursu walutowego jako pośredni instrument oddziaływania na
stosunki gospodarcze z zagranicą
47. Najważniejsze organizacje międzynarodowe o charakterze gospodarczym
(MFW, WTO, Unia Europejska) i ich funkcje
48. Pojęcie i formy (etapy) międzynarodowej integracji gospodarczej
49. Statyczne efekty unii celnej
50. Dynamiczne efekty integracji
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