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A kurzus célja, hogy a hallgatók
A tárgy célja az, hogy a hallgatókat megismertesse a makroökonómia alapvető kérdéseivel, tárgyával és a
makroökonómiai kérdések megválaszolásához szükséges eszközrendszer alapjaival. A kurzus során a hallgatóknak
képessé kell válniuk arra, hogy a zárt gazdaság elemzéséhez szükséges makroökonómiai modelleket használják
különböző gazdasági folyamatok elemzésében.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Tudás:
Birtokában van a makrogazdasági folyamatokkal és törvényekkel kapcsolatos alapismereteknek és az olyan
tudáselemeknek, amelyek a tágabban vett gazdasági környezetének leírásához szükségesek.
Képesség:
Képes a megszerzett ismereteit gyakorlatban alkalmazni, elsősorban a mérnöki szakma gazdasági vetületei terén.
Felismeri, hogy milyen gazdasági folyamatok jellemzik a saját szakmáját.
Attitűd:
Nyitott más szakterületek megismerésére és azokhoz akár mérnöki megoldások kidolgozására az adott terület
szakembereivel együttműködve.
Autonómia és felelősség:
Felelősséget érez az önállóan és csoportban végzett feladatok gazdasági hatásait illetően.
A kurzus tartalma, témakörei
Makroökonómiai alapelvek. Nemzeti jövedelem mérése. Pénzügyi rendszer működése. Munkapiaci folyamatok.
Kormányzati és jegybanki gazdaságpolitika lehetőségei. A gazdaság hosszú távon.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
előadás
Értékelés
A vizsga írásbeli. Az írásbeli vizsgán elért eredmény adja a kollokviumi jegyet az alábbiak szerint:
0 - 50% – elégtelen
50%+1 pont - 63% – elégséges
64% - 75% – közepes
76% - 86% – jó
87% - 100% – jeles

Kötelező olvasmány:
Mankiw, G. N. (2011). A közgazdaságtan alapjai. Osiris, Budapest.

Ajánlott szakirodalom:
Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D. (2000). Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest.
Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004). A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
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Heti bontott tematika
1. hét
Bevezetés. Tantárgyi követelmények ismertetése. A makroökonómia fő kérdései.
TE: A hallgató ismeri a makrogazdaság fő kérdésköreit és a köztük lévő kapcsolatot.
2. hét
A makroökonómiai aggregtáumok
TE: Ismeri az aggregálás módszerét és a leggyakrabban használt aggregátumokat.
3. hét
A nemzeti jövedelem mérése. Nominális és reál GDP
TE: Ismeri a GDP számításának módjait és a köztük lévő kapcsolatot.
4. hét
A megélhetési költségek mérése
TE: Ismeri a fogyasztói árindex mérésének lépéseit és a mutató jelentését.
5. hét
Pénz, pénzügyi rendszer, pénzkínálat, pénzkereslet és infláció I.
TE: Ismeri a pénzfunkciókat és a pénzteremtés menetét.
6. hét
Pénz, pénzügyi rendszer, pénzkínálat, pénzkereslet és infláció II.
TE: Ismeri a bankrendszer felépítését, a jegybank szerepét és az infláció okait, hatásait.
7. hét
A pénz időértéke
TE: Ismeri a különböző időpontokbeli pénzáramlások összehasonlításának módszerét.
8. hét
Megtakarítás és beruházás és a pénzügyi rendszer
TE: Ismeri a megtakarítások allokálásának mechanizmusait, főbb szereplőit. Képes különbséget tenni a kötvény és a részvény között.
9. hét
A munkapiac és munkanélküliség
TE: Ismeri a munkapiac mutatóit, a munkanélküliség okait, fajtáit.
10. hét
Rövid távú gazdasági ingadozások és a gazdaságpolitika I.
TE: Ismeri a kormányzati beavatkozás hatásmechanizmusát.
11. hét
Rövid távú gazdasági ingadozások és a gazdaságpolitika II.
TE: Ismeri a jegybanki beavatkozás hatásmechanizmusát.
12. hét
A gazdaság hosszú távon
TE: Ismeri a jövedelem hosszú távú meghatározódásának tényezőit.
13. hét
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
TE: Ismeri a nemzetközi kereskedelem jóléti vonatkozásait, a protekcionizmus hatásait.
14. hét
Összefoglalás
TE:
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