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A kurzus célja, hogy a hallgatók 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetközi gazdasági tranzakciók legfontosabb formáival, 
tendenciáival, ezek következményeivel az állami, regionális és multilaterális szintű gazdasági döntésekre. A kurzus 
során megvizsgáljuk a különböző külgazdasági stratégiák megjelenését és változását, azok fenntarthatóságának 
feltételeit, felvázoljuk a külgazdasági stratégiák és a gazdasági növekedés közti összefüggéseket, továbbá hogy a 
gazdasági válságot követően milyen külgazdasági lehetőségek adódhattak a növekedés beindítására és 
fenntarthatóságára a különböző országokban. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsoro-
lása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul  

Tudás:  

- Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, 
determinációit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik az Európai Unió 
működésével kapcsolatban. 

Képesség: 

- Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint 
releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, 
javaslatai, döntései során. 

- Képes a külkereskedelmi folyamatok komplex következményeinek meghatározására. 

- Gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben külkereskedelmi folyamatokhoz gazdasági tevékenységet 
tervez, szervez. 

Attitűd: 

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és 
együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. 

- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre. 

- Törekszik mások véleményét, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális 
és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni. 

Autonómia és felelősség: 

- Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. 

- Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal. 

- Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása 
terén. 

- Önállóan kíséri figyelemmel a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásait. 

A kurzus rövid tartalma, témakörei 

Stratégiák a világgazdaságban, külgazdasági-, makrogazdasági célok; Növekedés összetevői, a gazdaságpolitika 
eszközei. Gazdasági növekedés és globalizáció; Exportorientációra alapozott növekedés; Növekedés vs. fejlődés, 
intézmények szerepe. A belső keresletre alapozott növekedés, ISI, nyersanyagátok. Regionális integrációk, 
szabadkereskedelem vs. protekcionizmus, kereskedelmi háborúk; Nemzetközi gazdasági szankciók; Nemzetközi 
versenyképesség, gazdasági komplexitás, globális értékláncok; Nemzetközi működő tőke, multinacionális vállalatok; 
Slowbalisation: A világgazdaság 2008 előtt és után; Infláció a fejlődő és a fejlett országokban; Állami szerepek, 
demokrácia és korrupció, adóverseny 
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Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 

- Az előadásokat az oktatók tartják, a hallgatók aktív részvételével. 

- Az előadáson történőesetelemzés keretében a hallgatók adott területekkel kapcsolatos témákat dolgoznak fel. A 
témákhoz kapcsolódó feladatokat és a kiadott házi feladatokat egyénenként kell megoldani.  

Értékelés 

A tárgy beszámolási és értékelési módszere a következő:  

- A kurzus vizsgadolgozattal zárul.  

- Az előadásokhoz kapcsolódó feladatok és az otthoni munkára (házifeladatként) kiadottak megoldásával 10 extra 
pont (+10%) szerezhető a dolgozatpontok felett.  

- A végső értékelés a következő: 0-60% elégtelen, 61-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-110% jeles 

Kötelező szakirodalom: 

A tárgy oktatója által összeállított cikk- és könyvfejezet-gyűjtemény, benne részletek az alábbi művekből: 

• Kiss Judit (szerk.) (2018): Stratégiaváltás a világgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 454 
268 1(A könyv online elérhető a https://mersz.hu/dokumentum/m400stav__1/oldalon) 

• Trade and DevelopmentReport 2021, UNCTAD, New York és Genf. 
• Bod Péter Ákos (2020): Bevezetés a gazdaságpolitikába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN:978 963 454 601 

6(A könyv online elérhető a https://mersz.hu/kiadvany/764/info/oldalon) 
• Németh András Olivér: A növekedéselmélet fejlődéstörténete I-II. Köz-gazdaság (2017) Vol. 12 No 2 pp. 269-

285. és Vol. 12 No 3 pp. 93-109. 
• Török, Ádám (2014) Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség!Magyar Tudományos 

Akadémia, Budapest. http://real-eod.mtak.hu/9825/1/Torok_Adam_szekfoglalo_2007.pdf 
• Magyarország a világ versenyképességi térképén, 2019 Kopint-Tárki, Budapest https://kopint-tarki.hu/wp-

content/uploads/2020/12/wef2019.pdf 
• Global CompetitivenessReportSpecial Edition 2020: HowCountriesarePerformingontheRoadtoRecovery. World 

Economic Forum, Genf. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 
• Rodrik, Dani (2020): A közgazdaságtan menő: a „lehangoló tudomány” erényei és gyengéi. Napvilág Kiadó, 

Budapest. ISBN: 978-963-338-081-9 
• Michael Jacobs és Mariana Mazzucato (szerk.) (2018): A kapitalizmus újratervezése. Kossuth Kiadó, Budapest. 

ISBN: 978-963-09-9303-6 

Ajánlott szakirodalom: 

Csáki György (2017): Nemzetközi gazdaságtan. Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-338-417-6 

Elekes Andrea (2018): Nemzetközi gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest. ISBN 978-615-5889-70-7 

Kozma Ferenc (2003): Külgazdasági stratégia, Aula, Budapest. 

World Economic Outlook, IMF, Washington, D.C; Global EconomicProspects, WB. , Washington, D.C. 

World InvestmentReport, UNCTAD, New York és Genf. 

World Trade StatisticalReview, WTO, Genf; World Trade Report, WTO, Genf. 

 

Heti bontott tematika 
Hét Időpont Előadás téma  

1. szept. 9. Bevezetés, tematika és módszer ismertetése, külgazdasági-, makrogazdasági célok 

2. szept. 16. Növekedés összetevői, a gazdaságpolitika eszközei 

3. szept. 23. Gazdasági növekedés és globalizáció, esetelemzés 

4. szept. 30. Exportorientációra alapozott növekedés 

5. okt. 7. Növekedés vs. fejlődés, intézmények szerepe, esetelemzés 

6. okt. 14. A belső keresletre alapozott növekedés, ISI, nyersanyagátok 

7. okt. 21. Regionális integrációk, szabadkereskedelem vs. protekcionizmus, kereskedelmi háborúk, esetelemzés 

8. okt. 28. Nemzetközi gazdasági szankciók 

9. nov. 4. beszámolási hét 

10. nov. 11. Nemzetközi versenyképesség, gazdasági komplexitás, globális értékláncok  

11. nov. 18. Nemzetközi működő tőke, multinacionális vállalatok, esetelemzés 

12. nov. 25. Slowbalisation: A világgazdaság 2008 előtt és után  

13. dec. 2. Infláció a fejlődő és a fejlett országokban 
14. dec. 9. Állami szerepek, demokrácia és korrupció, adóverseny 

 


