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A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): International Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4/0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kutasi Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy pénzügyi téren kézzelfogható tudást biztosítson.
A tartalom alapvetően a devizapiacok megértését célozza meg. Erre épül a paritás modellek
bemutatása, a devizapiaci kockázatelemzés és kockázatkezelés elsajátítása, az árfolyamváltozások
makrogazdasági és vállalati hatásainak elemzése, a nemzeti és nemzetközi monetáris politikák és
rendszerek megértése. A tematika kitér a nemzetgazdaságok külső egyenlegének kérdésére is az
árfolyamváltozások és –változtatások hatásaiból kiindulva.
Évközi tanulmányi követelmények:
Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga, vizsgajegy, írásbeli vizsga a tankönyvek, a cikkek és az
előadások alapján.
Az értékelés módszere: vizsgajegy, írásbeli vizsga a tankönyvek, a cikkek és az előadások alapján.
Tananyag leírása: A TANTÁRGY PROGRAMJA
1. hét szept. 9. Bevezetés az alapokba: pénztörténet, pénz fogalma, pénz kereslete és kínálata,
pénzmultiplikátor, a zárt makromodell pénzpiaca, pénzfunkciók, pénz értelmezése a nemzetközi
elméletekben, infláció és árfolyam-dinamika, makropénzügyi alapok (kereslet, kínálat, változások,
eredők és hatások, piaci szereplők, pénzpiaci egyensúly, pénzforgalom, kamatdöntések) ,
árszínvonal változás hatása. (Kutasi)
2. hét szept. 16. Árfolyam kérdések: árfolyam-értelmezés, nemzetközi elméletek
árfolyam-megközelítése, „egy ár” törvénye, vásárlóerő-paritás, Balassa – Samuelson hatás,
árfolyamhatások, árfolyam és versenyképesség közti összefüggések, árfolyam és kereskedelmi
pozíciók (cserearányok) közti összefüggések, (Kutasi)
3. hét szept.23. Pénzügyi válságok és a valuták sebezhetősége
Felhasznált irodalom: Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a feltörekvő országokban. Király
Júlia-Nagy Márton-Szabó E. Viktor: Egy különleges eseménysorozat elemzése – a másodrendű
jelzáloghitel-válság és (hazai) következményei. (Lóga Máté - MNB)
4. hét szept. 30. A monetáris politika megváltozott rendszere
Felhasznált irodalom: Szapáry György: Az inflációs célkövetés tapasztalatai Magyarországon.
F. Mishkin: Inflation targeting in emerging market countries. Mishkin: International experiences with
different monetary policy regimes.
Ajánlott irodalom: MNB Inflációs jelentés. (Lóga Máté - MNB)
V.)
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5. hét okt. 7. Devizapiaci egyensúly: Fisher-hatás, kamat-paritás (Endrődi-Kovács Viktória)
6. hét okt. okt. 14. Egyensúlyi árfolyam jövedelem és kamat összefüggésében: Mundell-Fleming
modell, DD-AA modell (Kutasi)
7. hét okt. 21. Fizetési mérleg egyensúlya: Fizetési mérleg mechanizmusok és kiigazítás a
nemzetközi elméletekben, a fizetési mérleg egyensúlyának jelentősége, a deficitprobléma, a fizetési
mérleg automatikus egyensúlyi mechanizmusai különböző elméletek szerint, a fizetési mérleg
egyenlegének kiigazítása (Lóga Máté)
8. hét okt. 28. Gyakorlatok a Mundell-Fleming és a DD-AA modellben (Kutasi)
9. hét nov. 4. Árfolyam-politika, árfolyamrezsimek: Rögzített, lebegő és hibrid árfolyamrendszerek.,
dollarizáció, valutatanács (Endrődi-Kovács Viktória)
10. nov. 11. Nemzetközi monetáris rendszerek működése: aranystandard, aranydeviza, optimális
valutaövezet, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer szerkezete. (Endrődi-Kovács Viktória)
11. hét nov. 18. Nemzetközi beruházási döntések, felvásárlások és egyesülések, nemzetközi
tőkepiacok, Samsung és LG esettanulmány (Endrődi-Kovács Viktóra)
12. nov. 25. Kockázatkezelés a devizapiacokon .: devizapiacok működése, portfoliódiverzifikáció,
választás az aktívák között, kockázattípusok, Mi mozgatja az árfolyamokat? Az árfolyamkockázat
jelentősége. Az árfolyamkockázat kezelésének technikái – határidős ügyletek, opciók, devizacsere
ügylet és kamatcsere ügylet, makrogazdasági kitettség (Kutasi)
13. hét dec. 2. Esettanulmányok, számítási gyakorlatok (Kutasi)
14. hét dec. 9. Zárthelyi dolgozat A ZH az első sáv elején kezdődik.

Órarendi beosztás:
Kompetencia leírása:
Félévközi ellenőrzések:
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
Szak neve:
Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:
Kötelező irodalom
Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan, (III., V., VI. fejezetek)
Krugman, P. R. – Obstfeld, M. (2003) Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gyakorlat, Panem
kiadó (12.-20. fejezetek)

Kötelező cikkek (a vizsga részei)
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- Darvas Zsolt–Halpern László [1998]: Árfolyamelmélet, Osiris
ezen belül: Balassa Béla: Purchasing Power Parity Doctrine –A Reappriasal, Journal of Political
Economy 1964/6
( a könyvben magyarul van, angolul az internetről is letölthető:
http://www.kofl.li/kellermann/Uni%20Fribourg/VL%20Aussenwirtschaft%20I/HS%202009/Bala
ssa_1964.pdf )
- ÁBEL ISTVÁN – KÓBOR ÁDÁM: Monetáris politika, árfolyam és stabilitás Pénzügyi Szemle
2009/1, 33.o.
http://www.asz.hu/penzugyi-szemle/2009/liv-evfolyam-2009-1-szam/pu-szemle-09-1.pdf 17.

- SZAPÁRY GYÖRGY: Az inflációs célkövetés tapasztalatai Magyarországon Pénzügyi Szemle
2006/4. www.asz.hu
- KUTASI GÁBOR: Az amerikai kamatpolitika a 2007–2009-es válságban Pénzügyi Szemle
2010/1, 84o.-100o. www.asz.hu
- Szapáry György Az árfolyamrendszer kiválasztása az átmenet országaiban az
EMU-csatlakozás előtt Közgazdasági Szemle XLVII. évf., 2000. december (951—961. o.) ,
http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=363
- Jakab M. Zoltán–Szapáry György [1998]: A csúszó leértékelés tapasztalatai Magyarországon,
MNB Füzetek 1998/6
www.mnb.hu
- LOSONCZ MIKLÓS – NAGY GYULA: A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra –
nemzetközi tapasztalatok Pénzügyi Szemle 2010/1 69.o.
- LOSONCZ MIKLÓS: A globális pénzügyi válság és az Európai Unió Pénzügyi Szemle 2010/4 ;
- LOSONCZ MIKLÓS: A globális pénzügyi válság újabb hulláma és néhány világgazdasági
következménye Pénzügyi Szemle 2009/1
- Darvas Zsolt — Szapáry György A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különböző
árfolyamrendszerekben Közgazdasági Szemle XLVI. évf., 1999. november (945—968. o.) ,
http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=283

Ajánlott irodalom:

A tantárgy oktatói:
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