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Teemad  Hinnatavad tööd 

1. Majanduse olemus, turumajandus.  Kodutöö 

2. Nõudlus ja pakkumine, turutasakaal.  Kodutöö 

3. Inimese erinevad rollid majanduses:omanik, tarbija, töötaja ja tootja.  Kodutöö 

4.Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. 
Kodutöö 

Kontrolltöö 

5. Valitsuse roll majanduses.  Kodutöö 

6. Raha‐ja finantsturg.  Kodutöö 

7. Rahvusvaheline majandus.  Kodutöö 

8. Eesti majandus ja selle arenguperspektiivid. 
Kodutöö 

Kontrolltöö 

 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’i keskkonnas 

 
 
Näiteid ülesannetest: 
 

 Otsi värsketest meediaallikatest (ajalehed või veebiportaalid) vähemalt 1 artikkel, kus 
kajastatakse mingi hüvise nõudlust või pakkumist. 

o Lisa oma tööle artikli link või koopia (paberlehte võid skaneerida, pildistada jne) 
o Analüüsi artiklis kirjeldatud hüvise nõudlust ja/või pakkumist mõjutavaid tegureid 
o Kas kirjeldatud hüvise turul on tegemist ülepakkumise või defitsiidiga? Kuidas võiks 

toimuda turu tasakaalustumine? 
 

 Maksupoliitikas on oluliseks küsimuseks (lisaks üldisele maksukoormusele), kas eelistada otseseid 
või kaudseid makse. Kumba tüüpi maksud peaksid Sinu arvates Eestis domineerima? Arutle, 
kuidas mõjutavad kumbagi tüüpi maksud a) vaesemate inimeste ja b) jõukamate inimeste 
suhtelist heaolu (st kellele millised maksud kasulikumad/kahjulikumad on)? 

 

 
 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Ülimalt huvitav kursus oli, õppida oli palju ja selle läbides on tarkust tunduvalt rohkem 
(majanduslikel teemadel). Saan majandusest ja selle toimimisest paremini aru ning plaanin seda 
ka Tartu Ülikooli õppima minna. 

 Kursus oli seda väärt, usun, et mul on küll väga algelised teadmised majandusest olemas, aga 
põhiline on see, et õppisin aasta jooksul palju.  


