NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉS
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Az EU szervezeti felépítése, a szervek feladatkörei. Az EU döntéshozatali eljárása.
Vállalati szintű stratégiák (Ansoff-mátrix, adaptációs stratégiák), portfólió stratégiák
(BCG mátrix, McKinsey-mátrix), általános versenystratégiák (Porter-féle modell)
A marketingmenedzsment folyamata, a marketingterv, a 4P.
A nemzetközi adásvétel szabályai (Bécsi Vételi Egyezmény).
Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben (váltó, csekk, hajóraklevél, kiszolgáltatási
jegy, folyami rakjegy).
Ismertesse a nemzetközi kereskedelem ricardói modelljét és az ún. specifikus tényezők
modelljét.
Ismertesse a nemzetközi kereskedelem Heckscher-Ohlin-féle modelljét.
Ismertesse a nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének fő állomásait! Jellemezze a főbb
korszakokra jellemző árfolyam- illetve gazdaságpolitikát!
Milyen fő állomásai voltak az európai pénzügyi rendszer fejlődésének a Bretton Woods-i
pénzügyi rendszer összeomlása óta? Mi jellemezte ezeket? Hogyan, milyen kritériumok
alapján határozta meg Mundell az optimális valutaövezetet? Milyen hasznai és költségei
vannak egy monetáris unióhoz való csatlakozásnak?
Különleges nemzetközi ügyletek
Az Incoterms 2010 rendszer
A piaci erő és a jólét (a monopólium allokációs és termelési hatékonyságvesztesége,
dinamikus hatékonyság és a monopólium, szabad piaci belépés és a monopólium)
A hálózatos szolgáltatások piaca és szabályozása (hálózati hatás, hálózati externáliák,
nélkülözhetetlen eszközök, a piac átbillenése, bezáródás, szabványok szerepe)
A nemzetközi marketing-mix.

KÜLGAZDASÁGI-VÁLLALKOZÁSI SPECIALIZÁCIÓ



Globális vállalati stratégiák





Outsourcing „az évszázad egyik legnagyobb szervezeti és iparági struktúraváltása”
(fogalma, története, típusai, előnyök, hátrányok)
A nemzetközi piacra lépés formái (jellemzők, előnyök, hátrányok)
A nemzetközi piacra lépés motivációs tényezői.



Üzleti tervezés



Mutassa be a vállalkozás makro és mikro környezet elemzéséhez használható
technikákat, modelleket.
Mutassa be az üzleti terven belül a pénzügyi terv tartalmát, alkalmazható számításokat
(fedezeti pont számítás, cash flow, mérleg, eredmény kimutatás)
Mutassa be az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos üzleti terv fejezet tartalmát
(tervezés, motiváció, ösztönzés)






Vámeljárás - vámtechnika




Ismertesse a vámeljárások fajtáit és röviden foglalja össze azok jogszabályi feltételeit!
Ismertesse az árutovábbítás vámeljárás jogszabályi feltételeit, különös tekintettel a
biztosítékokra és az eljárástípusokra!
Ismertesse a vámraktározás vámeljárás jogszabályi feltételeit, különös tekintettel a
biztosítékokra és az eljárástípusokra!
Milyen gazdasági előnyöket lát az EU által kötött szabadkereskedelmi
megállapodások tekintetében („származási szabályok”), milyen feltételekkel lehet
érvényesíteni a kedvezményeket az Európai Unió vámterületén?
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Globalizációs folyamatok





Ismertesse a globalizáció stilizált tényeit.
A pénzügyi piacok globalizációja és a pénzügyi rendszer szabályozásának lépései
A munkaerőpiacok globalizációja. Migráció.



Nemzetközi szervezetek



Jellemezze az Egyesült Nemzetek Szervezetének működését és a szervezeti reform
iránti igények okait.
Jellemezze a Világbank struktúráját és hitelezési politikáját! Sikerek és kudarcok a
működés évtizedeiben.
A Nemzetközi Valutaalap feltételrendszerének (conditionality) értékelése (sikerek,
kudarcok).
A Európai Bizottság felépítése és szerepe az európai integrációban. Az EU
intézményrendszere.







Világgazdasági erőközpontok



A világgazdaság kialakulása, a világgazdasági központok átrendeződése a XV.
századtól napjainkig
A XXI. század formálódó új erőközpontjai – Kína
Transznacionális vállalatok a világgazdaságban: fogalmak, tények, trendek a külföldi
tőkebefektetések terén.
Regionalizmus, regionális integrációk a világgazdaságban. Két tetszőleges integráció
fejlődésének bemutatása.







Fejlődésgazdaságtan





Szegénység, egyenlőtlenség és fejlődés
Népességnövekedés és gazdasági fejlődés
A fejlődés fogalma, a fejlődő országok közös jellemzőinek elemzése. A fejlődés
mérése.

