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Tesztkérdések
1. A versenyképességet
a. a gazdaság és a társadalom fejlettségével és sikeres működésével
b. a nemzeti jövedelem nagyságával
c. a versenyző cégek számával
d. az export és az import különbségével
mérjük.

2. Miért

kell

egy

országnak

arra

törekednie,

hogy

gazdasága

versenyképes legyen? Azért, hogy
a. nőjön a GDP
b. javuljon a kormányzás minősége
c. javuljon a lakosság életszínvonala és életminősége
d. nőjön a cégek profitja

3. Az alábbiak közül melyik a legfontosabb versenyképesség javító
tényező?
a. nagytudású szakembergárda
b. alacsony infláció
c. olcsó energia
d. megfelelő infrastruktúra

4. Az innováció:
a. új ötletek felvetése
b. új termékek kifejlesztése
c. technológiai korszerűsítés
d. az előző három, továbbá a szervezési, tervezési, vezetési és irányítási munka
megújítása is.

5. Milyen

beruházásokkal

lehet

hosszabb

távon

egy

ország

versenyképességét a leginkább javítani?
a. útépítéssel
b. az oktatásba való beruházással
c. nem kell hozzá beruházás
d. stadionépítéssel

6. Miért segíti az erős társadalmi tőke a versenyképesség javítását?
a. mert az erős társadalmi tőke a pénztőke hasznosítását segíti
b. mert az erős társadalmi tőke javítja az ország tőkevonzó képességét
c. mert a társadalmon belüli bizalom csökkenti a működési költségeket, és javítja az
együttműködés lehetőségeit
d. a társadalmi tőke erőssége és a versenyképesség között nincs semmilyen
összefüggés

7. A piaci versenyt nem torzítják
a. a versenysemleges és egységes EU-s szabályozások
b. a cégek egymás közötti titkos megegyezései (kartellezés)
c. az állam cégeknek adott támogatásai és adókedvezményei
d. az egyedi állami beavatkozások

8. Versenyképességünk az elmúlt időszakban a nemzetközi elemzések
szerint
a. változatlan
b. kicsit javult
c. csak a régiónkban javult
d. általában és a régiónkban is romlott, de egyes mutatók tekintetében javult

9. Az a vélemény, amely szerint nincsenek sikertelen országok, csak
rosszul vezetettek vannak arra utal, hogy
a. a kormányzás minősége befolyásolja a gazdasági versenyképességet
b. az ország vezetőin is múlik, hogy sikeres lesz-e egy ország
c. a politikai, gazdasági és üzleti életben hozott döntések egyaránt befolyásolják a
versenyképességet
d. mindhárom fenti állítás igaz

10. A

cégek

értékláncainak

adott

országba

telepített

szakaszai

befolyásolják a gazdasági versenyképességet, mert
a. meghatározzák a helyi hozzáadott értékteremtés nagyságát
b. befolyásolják a rendelkezésre álló munkahelyek minőségét és mennyiségét
c. hatással vannak a bérekre és ezen keresztül az életszínvonalra
d. mindhárom fenti állítás igaz

