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Întreprinderea în economia de piaţă. Studiu de caz.
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea activităţii economice. Studiu de caz.
Concurenţa în economia de piaţă. Studiu de caz.
Strategii concurenţiale în economia de piaţă.
Analiza dinamică şi structura masei monetare în România în perioada 2013-2017.
Rolul instituţiilor financiare în funcţionarea economiei. Studiu de caz pe exemplul
României
Băncile, instituţiile financiare şi de asigurări. Studiu de caz.
Evoluţia sistemului bancar în economia de piaţă din România
Rolul sistemului bancar în economiile de piaţă moderne. Studiu de caz.
Rolul Băncii Naţionale în economia de piaţă.
Incidenţa dinamicii ratei dobânzii din România asupra investiţiilor interne de capital.
Studiu de caz.
Activitatea economică a societăţilor de asigurări în România - analiza comparativă.
Piaţa de capital în România. Studiu de caz.
Rolul bursei de valori pe piaţa de capital din România.
Aspecte teoretice şi practice privind implicarea statului în economie.
Investiţiile publice, extinderea activităţii economice şi ocuparea forţei de muncă.
Criza economică, cauze, efecte şi soluţii.
Fenomenul globalizării şi efectul său asupra României.
Inflaţia în ţările Uniunii Europene. Analiza comparativă.
Inflaţia în România – evoluție, dimensiuni şi consecinţe.
Politici macroeconomice în ţările dezvoltate.
Analiza turismului în România. Evoluţii, stadiu actual şi perspective.
Piaţa turistică. Studiu de caz: regiunea Nord-Est.
Turismul în ţările Uniunii Europene. Analiza comparativă.
Locul şi rolul turismului în economiile în tranziţie.
Evoluția decalajelor de dezvoltare la nivel mondial.
Evoluția decalajelor de dezvoltare la nivel european.
Analiza pieţei muncii în România. Problematica ocupării şi a şomajului.
Piaţa forţei de muncă. Studiu de caz: judeţul Suceava.
Salariile şi piaţa muncii în România.
Problema ocupării forţei de muncă în economiile în tranziţie.
Sistemul de pensii private în România.
Uniunea Europeană - locul şi rolul său în economia mondială.
Integrarea economică europeană şi incidentele acesteia asupra comerţului internaţional.
Modelul european de integrare economică. Fundamentele construcţiei economiei
europene.
Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei.
Politica Agricolă Comună.
Politica Uniunii Europene în domeniul comerţului.
Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene.
Politica monetară – moneda unică şi semnificaţia sa.
Politica socială a Uniunii Europene.
Raporturile economice a Uniunii Europene cu restul lumii.

Propunerile de mai sus nu sunt restrictive. Poate fi aleasă orice temă care reprezintă un interes
deosebit pentru Economie, Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană, Turism.
www.seap.usv.ro/~livius
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