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A tantárgy kódja: 4VG32NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): International Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Vigvári Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókat mindazokkal a gazdasági
gyakorlatban és tudományos elemzésekben is alkalmazott legfontosabb fogalmakkal, elméleti
tételekkel és számítási módszerekkel, kvantitatív mutatókkal, amelyeket a nemzetközi gazdaságtan
különböző elméleti irányzatai alkottak a világgazdaság viszonyai és folyamatai, a nemzetközi
kereskedelem, munkamegosztás, szakosodás, a tőke- és munkaerő-áramlás, a nemzetközi
pénzügyek, monetáris rendszerek és devizaárfolyamok, a nemzetközi gazdaság
egyensúly-mechanizmusai, illetve az országok külgazdasági egyensúlytalansága és a fizetési mérleg
kiigazításának módozatai stb. vonatkozásában. A tárgy átfogja a nemzetközi gazdaságtan
hagyományos, a nyugati egyetemeken és azok tankönyveiben meghonosodott tematikáját, így a
nemzetközi kereskedelem "tiszta elméletét" is, de azonfelül kitér a különböző elméleti tételeknek és
módszereknek a mai világgazdasági valóság és gyakorlat szemszögéből való értékelésére is.
Évközi tanulmányi követelmények: nincs
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: írásbeli vizsga a félév végén
Tananyag leírása: 1. hét (szeptember 12-13)
Előadás: Bevezetés a kereskedelembe. Nemzetközi kereskedelem fogalma és szerepe. A nemzetközi
kereskedelem alapvető fogalmai. Nyitott piacok: egy termék, két piac modell.
2. hét: (szeptember 19-20)
Előadás: A nemzetközi szakosodás alapelvei I. A szakosodás klasszikus elmélete. Az alternatív
költség fogalma. Komparatív előnyök konstans alternatív költségek esetén.
3. hét: (szeptember 26-27)
Előadás: A nemzetközi szakosodás alapelveli II. A növekvő alternatív költség fogalma. A
Heckscher-Ohlin modell. A szakosodás következményei: a Stolper – Samuelson-, és a Heckscher –
Ohlin – Samuelson-tétel
4. hét: (október 3-4):
Előadás: A nemzetközi szakosodás alapelvei III. A növekvő hozadék fogalma és jelentősége.
Értéklánc-kereskedelem. Kritikai elméletek a kereskedelemről.
5. hét: (október 10-11)
Előadás: Kereskedelempolitika I. A kereskedelempolitikai eszközrendszere. Vámok és hatásaik.
6. hét: (október 17-18)

1/3

Tantárgy adatlap
Nemzetközi gazdaságtan
Előadás: Kereskedelempolitika II. Kereskedelempolitikai eszközök kiterjesztése. A kvóták és
támogatások kérdése. A kereskedelempolitika alapelvei, kereskedelempolitika versus
protekcionizmus
Szabadkereskedelem versus protekcionizmus. Kereskedelempolitikai eszközök és hatásaik.
7. hét: (október 24-25)
Előadás: nincs

8. hét: (október 31-november 1)
Őszi szünet
9. hét (november 7-8)
Előadás: Nemzetközi tényezőáramlás kérdése. A tőkeáramlás és a munkaerőáramlás alapvető formái
és mozgatórugói

10. hét: (november 14-15)
Előadás: A nemzetközi fizetési mérleg. A külfölddel folytatott tranzakciók számbavétele. A
külkereskedelemi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a pénzügyi és tőkemérleg fogalma. A
mutatószámok makrogazdasági jelentősége.

11. hét: (november 21-22)
Előadás: monetáris rendszer, monetáris politika. Makroökonómiai és monetáris bevezető a monetáris
rendszerbe. A pénz fogalma. A pénzkínálat és pénzkereslet fogalma, jelentőség. Az infláció. A
monetáris politika eszközrendszere.
12. hét: (november 28-29)
Előadás: Valutaárfolyamok, árfolyamfogalmak. Nominális, forward, hatékony és reálárfolyam. A
devizapiacok bemutatása és működése.

13. hét (december 5-6)
Előadás: Egyensúlyi árfolyamelméletek. A vásárlóerő paritás, illetve a kamatparitás elmélete.

14. hét: (december 12-13)
Előadás: Árfolyamrendszerek. Az árfolyampolitika kérdései. Valutatanács, rögzített és lebegő
árfolyamrendszer. Külső egyensúly és árfolyampolitika.

Órarendi beosztás: szerda, reggel 8
Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgató képes megérteni és alkalmazni a
nemzetközi gazdaságtan modelljeit. A hallgató képes alapvető nemzetközi gazdasági mutatószámok
kiszámítására és azok értelmezésére. A hallgató képes megérteni és elemezni a kis, nyitott
gazdaságok gazdaságpolitikai kérdéseit.

Félévközi ellenőrzések: nincs
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincs
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Szak neve: Nemzetközi tanulmányok, politológia
Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:
Benczes István – Csáki György – Szentes Tamás (2009.): Nemzetközi gazdaságtan
Ajánlott irodalom:

A tantárgy oktatói:
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