
Gazdaságetika 2013/6. szám
2013. június 13. csütörtök, 08:32 - Módosítás: 2014. július 07. hétfő, 22:10

      Tartalom
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  Pénzügyi magatartások – válság – kockázatkezelés
  

Katits Etelka  (Széchenyi István Egyetem ): A vállalati válságmenedzselés gazdaságunkban,
avagy hogyan (ne) menedzseljünk?!

  

Stion Zsuzsa (Széchenyi István Egyetem ): Kis- és középvállalkozások titkos
önfinanszírozása

  

Braunné Fülöp Katalin  (Pécsi Tudományegyetem ): A kockázati magatartás eltérései az
üzleti és a közszféra intézményeiben

  

Csiba András (Számadó Kft. ): A dokumentum hitelessége, elektronikus okirat hamísítás

  

Kovács Gábor  (Széchenyi István Egyetem ): Az önkormányzati hitelfinanszírozás
ökonometriai elemzése

  

Varga József– Balogh László  (Budapesti Corvinus Egyetem / Kaposvári Egyetem): A helyi
pénz kezdeményezések alapja: Silvio Gesell pénzelméletének mai üzenete

  

Fekete Orsolya (Veszprémi Törvényszék) – Tatay Tibor (Széchenyi István Egyetem ): Hit
elezők és adósok kapcsolatának szabályozási kérdései

  Etikus vállalkozás – fenntarthatóság – növekedés
  

Tóth Gergely (Pannon Egyetem, Georgikon Kar ): A fenntarthatóság gazdasági paradigmája
felé
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Kovács György ( Szegedi Tudományegyetem ): Kapitalizmuskép a magyar protestáns
gazdaságetika tükrében

  

Reisinger Adrienn – Kovács Norbert  (Széchenyi István Egyetem ): Családi vállalkozás
folytatása vagy saját vállalkozás indítása? A befolyásoló tényezők feltérképezése 

  

Bognár Károly  (Pannon Egyetem, Georgikon Kar ): Jó növekedés? Rossz növekedés? Mit
tanulhatunk a természettől?

  Recenzió
  

Komanovics Adrienne: A vízhez való jog

  

Siposné Kecskeméthy Klára: Geopolitikai helyzetkép

  

  

  

  

E szám első két rovatának írásait a Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Karral együttműködésben közöljük, s eredetileg megjelentek a  "Gazdaság
és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság"
 Kautz Gyula Emlékkonferencia 2012. június 12. című elektronikus kötetben. (Szerkesztő:
Róbert Péter). Szerkesztőségünk ezúton köszöni meg az együttműködést.
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