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A tantárgy kódja:  
A tantárgy megnevezése (magyarul): Világgazdaságtan 
A tantárgy neve (angolul): World Economy 
A tanóra száma nappali tagozaton (EA+SZ): 2+0 levelező tagozaton: 16 óra/félév 
Kreditérték: 3 kredit 
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/ a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 3 félév 
Az oktatás nyelve: magyar 
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 
A tantárgy típusa: szakmai törzsanyag 
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Magánjogi Tanszék 
Tantárgyfelelős oktató:  Hutkai Zsuzsanna 
A tantárgy oktatói:  Hutkai Zsuzsanna 
 
A tantárgy szakmai tartalma:  
A tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a világgazdaság kérdéseibe, bemutassa 
a globalizáció és világgazdasági fejlődés aktuális kérdéseit, a jelen világgazdasági 
rend meghatározó folyamatait, kapcsolódó elméleteit. A félév során olyan témákkal 
találkozunk, mint hogy mitől gyorsult fel a globalizáció, milyen ellentétes hatásai 
figyelhetők meg a globalizációs folyamatnak, hogyan függ össze a nemzeti fejlődés, 
a regionalizáció, és a globalizáció kérdésköre. Megismerkedünk a világgazdaság 
szerkezeti egyensúlytalanságaival, a globális válságok típusaival, elméleti hátterével, 
továbbá a világgazdasági alapfogalmakkal, a nemzetközi kereskedelem főbb 
területeivel és meghatározó eszközeivel. Betekintünk a nemzetközi gazdasági 
szervezetek politikai gazdaságtanába, a transznacionális társaságok működésére 
vonatkozó átalakuló szemléletmód alapjaiba. Foglalkozunk a második világháború 
utáni nemzetközi gazdasági rend működésével és intézményeivel, valamint 
válságával, a megoldási kísérletekkel. Kitérünk a világgazdaság szerkezetét és 
folyamatait alapjaiban meghatározó regionális integrációk és blokkok tárgyalására. 
Megismerkedünk a fenntartható fejlődés fogalmával, annak különböző 
megközelítésmódjaival.  
 
A tantárgy tananyagának leírása:  

A világgazdaság fogalma és fejlődésének szakaszai 
A világgazdaság szerkezeti egyensúlytalansága és válsága 
A nemzetközi kereskedelem alapvető fogalmai 
A nemzetközi gazdasági egyensúly kérdései, A külkereskedelmi mérleg, A 
nemzetközi fizetési mérleg, Az egyensúly kérdése 
A nemzetközi egyensúlyt befolyásoló eszközök, A vámok 
A nemzetközi kereskedelem  és az árfolyampolitikák szerepe és jelentősége 
A nemzetközi kereskedelem és a szolgáltatások, a munkaerő és a tőkeáramlás  
A nemzetközi gazdasági rend a II. világháború után -  GATT – WTO,  IMF - WB 
Az ENSZ családhoz tartozó nemzetközi intézmények 
Európai regionális kezdeményezésre létrejött nemzetközi intézmények 
Új Nemzetközi Gazdasági Rend; 1970-es 1980-as évek változó világgazdasága, 
Reformok és kudarcok 



A nemzetközi gazdasági rend változásai a multilaterális kereskedelmi tárgyalások 
és a monetáris intézmények módosított politikája nyomán 
A nemzetközi pénzügyi rendszer problémái 
Regionális integrációk és blokkok 
Az Európai Unió, mint regionális gazdasági rendszer, az EU pénzügyi rendszere 
Az EU monetáris politikája 
Az Európai Unió kereskedelempolitikája 
Regionális integrációk Európán kívül 
Fenntartható fejlődés 
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