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Oktatási cél: A közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek a valós társadalmi
összefüggéseknek kölcsönhatásoknak a megismerése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a
műszaki és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy előkészíti és
megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Tematika
Ütemezés:
Oktatási hét
Témakör
Előadások és gyakorlatok:
1
A makroökonómia alapösszefüggése, alapfogalmai
2
A makrogazdasági szereplők jellemzői
3
A makrogazdasági teljesítmények mérése, főbb mutatói, a mérés problémái
4
Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje
5
A fogyasztási kereslet tényezői, az egyensúly jövedelem kialakulásának
folyamata
6
A pénz és bankrendszer. A pénz és pénzhelyettesítők, pénzfunkciók,
pénzteremtés a modern bankrendszerben.
7
Az infláció és okai, típusai és az infláció gazdasági következménye. Stagfláció
és defláció.
8
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei, tényezői és csoportosításuk.
9
A munkával kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük a kibocsátás
növelésében. A tőkével kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük. A
technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
10
A munkanélküliség típusai és mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási
válság.
11
Az állam gazdasági szerepe. A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika
lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás
vegyes gazdaságokban.
12
Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési
politika, monetáris politika lényege és eszközei.
13
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem előnyei. Az állam
szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság.
14
Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok. Nemzetközi
gazdasági integráció. Nemzetközi pénz- és tőkeáramlás. Nemzetközi fizetési
mérleg és hatása a nemzetgazdaságokra.
Félévközi követelmények ( zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)
A pótlás módja: lásd TVSZ.
A gyak. jegy kialakításának módszere: A vizsga módja: szóbeli
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Ajánlott: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK-Kerszöv, 2001. 4-7. rész.

