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A tantárgy előtanulmányi rendje:
Makroökonómia

A tantárgy képzési célja:
E gyorsan fejlődő tudományterület alapösszefüggéseinek megértéséhez elemzési kereteket
tanítunk, amelyek segítik a világgazdasági események és a nemzetközi gazdaságpolitika
aktuális problémáinak megértését.
Az egyszerű és egységes elemzési keretek bemutatása lépésről lépésre-egymásra épülve
történik. Ezzel a feldolgozási módszerrel próbáljuk segíteni a tanulót, hogy megértse a
nemzetközi gazdaságtan belső logikáját és ezen túl az áttételes, összetett nemzetközi
gazdasági folyamatok összefüggéseinek elemzési képességét is elsajátítsa.
A tananyag feldolgozása a zárt gazdaságot elemző mikroökonómia és makroökonómia
tantárgyak ismeretanyagára épül. A tananyag a Nobel-díjas Paul Krugman Nemzetközi
Gazdaságtan tankönyvére épül.

A tananyag tartalma részletesen:
Témakörök :
A nemzetközi kereskedelem és tényezőmozgás elmélete
1.
Munkatermelékenység és komparatív előny: a ricardói modell
(Krugman 2. fejezet + ea)
2.
Erőforrások és külkereskedelem: Heckscher- Ohlin modell (Krugman
4. fejezet + ea)
3.
A külkereskedelem alapmodellje (Krugman 5. fejezet +ea)
4.
Méretgazdaságosság (Krugman 6. fejezet + ea)
5.
Nemzetközi
tényezőmozgások
(nemzetközi
tőkemozgások
intertemporális -időszakok közötti kereskedelem - közelítésben)
(Krugman 7. fejezet + ea)
6.
Nemzetközi kereskedelempolitika. (Krugman 8. fejezet + ea)
Árfolyamok és a nyitott gazdaság makroökonómiája
7.
A nemzeti jövedelem elszámolása, a fizetési mérleg és a devizapiac
kapcsolata. (Krugman 12. fejezet + ea. a könyv az előadásanyagban
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8.
9.
10.
11.
12.

korrigálva!)
Árfolyam és devizapiac: az árfolyam-alakulás tőkepiaci megközelítése
(Krugman 13. fejezet + ea)
Pénz, kamatláb és az árfolyam összekapcsolása (Krugman 14. fejezet +
ea)
Kibocsátás és devizaárfolyam rövid távon (Krugman 16. fejezet + ea)
Rögzített árfolyam és devizapiaci intervenció (Krugman 17. fejezet +
ea)
Gazdaságpolitika és koordináció a lebegő árfolyamok rendszerében
(Krugman 19. fejezet + ea)

A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom:
Kötelező irodalom:
1. Paul R. Krugman- Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan Panem Könyvkiadó
2003. – a kijelölt oldalak kötelezően feldolgozandók
2. Nemzetközi gazdaságtan előadás sorozat, és elektronikus segédanyag – tanszéki honlap/
tantárgyi segédletek – kötelező

Ajánlott irodalom:
Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai Napvilág Kiadó 2006 - ajánlott
Magyar Nemzeti Bank: MAGYARORSZÁG FIZETÉSIMÉRLEG-STATISZTIKÁI,
Magyarország fizetési mérlege és külfölddel szembeni befektetési pozíciója (módszertan,
hazai gyakorlat, adatok 1995-2004), Bp. 2006.

Számonkérés:
A félév írásbeli kollokviummal zárul. Az index aláírásának feltétele, hogy a hallgató
legalább egy vizsgán megjelenjen, és az első általa választott időpont alkalmával a
dolgozat tesztesített részét legalább 25%-kal teljesítse. Ha a hallgató nem jelenik meg
vizsgán, vagy első vizsgamegjelenésén nem ér el minimum 25%-os eredményt a teszten,
akkor az indexbe „Aláírás megtagadva” bejegyzés kerül, annak minden (a tvsz-ben
rögzített) következményével. A vizsgadolgozat a teszten kívül geometriai feladatokat is
tartalmaz. A tesztet coospacen, a geometriai feladatokat papíron íratjuk, egy helyen, egy
időben. Az összes pontszám 60%-át teszik ki a tesztesített kérdések (a teszteknél a rossz
válasz negatív pontot ér) 40%-át a geometriai feladatok (ezeknél nincs negatív pont). Ha a
hallgató teljesítette (vagy az adott vizsgán, vagy a 2011-12-es tanév őszi félévének egy
korábbi vizsgáján) az aláírás feltételét, akkor a jegy kialakítása a következő algoritmus
szerint történik (a százalékok az összpontszám százalékában értendők!):
0-50% = elégtelen (kivéve, ha ez a hallgató első vizsgája az adott félévben és 25% alatt
teljesített a teszten, ez esetben „aláírás megtagadva”)
51-63% = elégséges
64-75% = közepes
76-88% = jó
89-100% = jeles
Az elégtelen osztályzatot szerzett hallgatók számára a tanulmányi és vizsgaszabályzat
vonatkozó paragrafusa ad útmutatást.
A vizsgaidőszak 2011. december 19-től 2012. január 27-ig tart.
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Oktatók :
A tantárgy felelőse BGF szinten: Dr Majoros Pál
Tantárgygondozó: Dr. Bódi Erzsébet /bodiliza@bgf.pszfb.hu/
A tantárgy oktatói: Dr. Bódi Erzsébet /bodiliza@bgf.pszfb.hu/
Csongrádi Gyöngyi /Csongradi.Gyongyi@pszfb.bgf.hu/
Honvári János honvari@yahoo.com

A Tanszéki osztály munkatársai
Dr. Bódi Erzsébet főiskolai docens
Dr. Nagy András főiskolai tanár
Hazayné Dr. Ladányi Éva főiskolai docens
Dr. Sas Éva főiskolai docens
Honvári János főiskolai adjunktus
Csongrádi Gyöngyi főiskolai adjunktus
Hauber György főiskolai adjunktus
Dr. Harmath Zsigmond főiskolai tanár – óraadó
Vereckei László főiskolai docens – óraadó
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