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Úvod do hospodářské a sociální politiky – 5 HP 200
Út 14:30 – 17:45 hod. – RB 212

Hospodářská politika (20.9.2016)
•
vymezení pojmů
•
teorie hospodářské politiky
•
praktická hospodářská politika
•
formování cílů hospodářské politiky
•
pyramida cílů hospodářské politiky
Je kapitalismus dobrý pro chudé? (27.9.2016)
•
je soudobý kapitalismus ještě kapitalismem
•
kapitalismus versus socialismus
•
chudoba ve světě
Vývoj ekonomicko-politických koncepcí hospodářské politiky (4.10.2016)
•
intervencionistické (státně-paternalistické) koncepce
•
tržně-konformní koncepce
•
formování ekonomicko–politických zájmů v hospodářská politice
•
Institucionální rámec praktické hospodářské politiky
Úloha státu při stanovování hospodářské politiky (11.10.2016)
•
úloha vlády, parlamentu, centrální banky, zájmových, lobbistických skupin a ostatních
institucí při formování hospodářské politiky
Právní rámec pro vytváření hospodářské politiky (18.10.2016)
•
tvorba zákonů, jejich aplikace v oblasti hospodářské politiky
•
struktura základních právních norem ovlivňujících hospodářskou politiku
•
úloha informací a interpretace statistických údajů
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Fiskální politika (25.10.2016)
•
struktura veřejných rozpočtů
•
daňová soustava
•
přerozdělování, rozpočtový deficit, financování rozpočtových deficitů
•
vliv hospodářské politiky na rozsah zaměstnanosti a vývoj míry nezaměstnanosti
Monetární politika (1.11.2016)
•
monetaristické pojetí
•
keynesiánské pojetí, funkce centrálních bank, finanční trhy a jejich regulace
•
tvorba měnových kurzů
Sociální politika (8.11.2016)
• nástroje a principy, objekty a subjekty sociální politiky
• přerozdělování produktu ve společnosti a problém motivací
• principy reforem sociálních systémů
Hospodářská politika v otevřené ekonomice (15.11.2016)
•
vytváření vnější rovnováhy
•
úloha měnových kurzů, platební bilance
•
Protekcionismus
•
mezinárodní pohyb pracovní síly
•
tzv.globalizace
•
investiční pobídky, deregulace a strukturální změny
•
problém cenových regulací
•
příklad síťových odvětví
•
ochrana hospodářské soutěže
•
ochrana spotřebitel, firemní regulace
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Ekonomická integrace, typy, formy a cíle ek. integrace (22.11.2016)
•
vývoj ekonomicko–politických integračních seskupení
•
EU,EMU, NAFTA, ASEAN, CEFTA aj.
•
vliv integračních seskupení na formování hospodářských politik
•
prohlubování integračního procesu v EU
•
Maastrichtská kritéria
•
Pakt stability a růstu
•
Společná měnová politika, zavedení společné měny
•
Smlouva o ústavě pro Evropu
•
Lisabonská smlouva
Světová finanční krize ve světle globální ekonomiky a dopady do průběhu
hospodářského cyklu (19.11.2016)
•
příčiny vzniky finanční krize
•
průběh finanční krize
•
dopady finanční krize do reálného hospodaření
•
viditelná ruka politiků a státu versus neviditelná ruka trhu
•
mezinárodní srovnání transformujících se ekonomik
•
hospodářské reformy v zemích EU, EMU v období prohlubujícího se politického integračního
procesu
Hospodářská politika v transformujících se ekonomikách a transformační proces ČR
(6.12.2016)
•
cenová liberalizace, liberalizace zahraničního obchodu, konvertibilita měny,privatizace,
makroekonomická rovnováha
•
institucionální rámec transformace a transformační past
Posttransformační hospodářská politika v ČR (13.12.2016)
•
reforma veřejných financí
•
daňová reforma
•
reforma penzijního systému
•
reforma financování zdravotnictví
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Požadavky u zkoušky:
Závěrečný test je hodnocen známkou (1-4)

Počet bodů a známka:
49 a méně
50 - 59
60 - 74
75 - 90
91 – 100

4
4+
3
2
1

(možnost opravy)

Termín závěrečného testu:
10.1.2017
13:30 hod. RB 101
15:00 hod. RB 101
Náhradní termín závěrečného testu
17.1.2017
9:15 hod. RB 101
10:30 hod. RB 101
Opravné testy
dle potřeby
© doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

