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A nemzetközi pénzügyek világa egyaránt szól a gazdaságpolitika külső és belső sokkokra adott
intézményi megoldásainak változásáról, a külső egyensúly fenntartásának igényéről és a pénzés tőkepiacokról, amelyeknek állapota utána leképezi ezt a helyzetet. Ahogyan nem létezhet
stabil állam sem bankrendszer stabil gazdasági hátország nélkül, úgy nem létezhet stabil deviza
sem az előbbi három stabilitásának hiányában. Munkánk során ezért mind definíciók, mind az
elmélet és a (történelmi) gyakorlat során járjuk körbe azokat a szerves fejlődés során,
jellemzően válságok nyomán létrejött intézményi megoldásokat, amelyekkel a gazdaságpolitika
a felszínen maradását biztosította az elmúlt évszázadban akár a mélyebb nemzetközi
együttműködés árán is.
A tantárgy célja:
A hallgatók betekintést nyernek a nemzetközi pénzügyek világába. A monetáris politika
működésének tárgyalása során kitérünk annak céljaira, az árfolyamrendszerekre és a jegybanki
tartalékokra. A nemzetközi pénzügyi szervezetek tárgyalása során kitérünk a Bretton Woods-i
rendszerre, annak széthullására, valamint az elmúlt három évtized pénzügyi válságaira.
A tantárgy elvárt kimeneti követelményei (a tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási
eredmények):
a) tudása
- Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,
nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági
szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
b) képességei
- 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.
c) attitűdje
- 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.
d) autonómiája és felelőssége
- Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák
és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.
Előfeltételek (a tantárgy céljainak és követelményeinek eléréséhez szükséges, előzetesen elvárt
tanulási eredmények vagy teljesített tantárgy): Pénzügyi alapismeretek
Számonkérés módja: kollokvium
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: szóbeli vizsga a
vizsgaidőszakban, melynek előfeltétele a tanóra végén írt Coospace teszteken elért 60%-os
teljesítmény (ennek sikertelensége esetén beugrót kell írnia a hallgatónak a vizsga megkezdése
előtt).

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával.
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