ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
(Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, 2021)
1. Nemzetközi kereskedelemelmélet. Ismertesse, hogyan határozódik meg a kereskedelem
szerkezete a ricardói, a specifikus tényezők, illetve a Heckscher-Ohlin-féle modellben!
Ismertesse a belső és a külső méretgazdaságosság hatásait a nemzetközi
kereskedelemre!
2. Haladó nemzetközi marketing. Nemzetközi piacszegmentáció és célcsoportképzés. A
külpiacra lépés motivátorai, akadályai, formái. A nemzetközi 4P: A promóciós mix
nemzetközi vonatkozásai. A nemzetközi disztribúciós rendszer. A nemzetközi
termékpolitika kérdései. Árképzési stratégiák nemzetközi környezetben.
3. Haladó fejlődésgazdaságtan. Hagyományos fejlődéselméletek. (A fejlettség értelmezési
problémái, lineáris fejlődéselméletek, a strukturális átalakulás elméleti modellje Lewisnál, neoklasszikus fejlődéselméletek, dependencia elméletek). Gazdasági növekedés
potenciális belső és külső forrásai.
4. Nemzetközi pénzügyek. Milyen szakaszait különítjük el a nemzetközi pénzügyi
intézményrendszer működésének? Jellemezze az egyes szakaszokat! Milyen előnyei és
hátrányai vannak a monetáris integrációnak? Melyek az optimális valutaövezet elmélet
kritériumai?
5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. A nemzetközi adásvétel (Bécsi Vételi
Egyezmény). A tulajdonjog szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban.
Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben.
6. Haladó nemzetközi menedzsment. Ismertesse a globális menedzsment kulturális
kontextusának
legfontosabb
aspektusait!
Humánerőforrás
menedzsment
multinacionális vállalatoknál.
7. Kereskedelempolitika. A kereskedelempolitika eszközei és jóléti hatásaik. A
kereskedelempolitika politikai gazdaságtana.
8. Cégjog az EU-ban. A gazdasági társaságok alapításának és szervezeti felépítésének
sajátosságai a magyar és az EU-s jogi normák tükrében. A szupranacionális társasági
formák jellemzői és megkülönböztető jegyei
9. Nemzetközi egyezmények, szervezetek és gazdasági hatásaik. Ismertesse az ENSZ
alapokmányát és a második világháború után létrejövő nemzetközi szervezetekre
gyakorolt hatását. (WTO, OECD stb.). Ismertesse, a NATO szerződést és politikai
következményeit.
10. Az EU belső piaca. Mutassa be az egységes belső piac kialakításának főbb állomásait!
Sorolja föl az EU belső piacához kapcsolható négy alapszabadságot és részletesen
mutasson be egyet ezek közül!
11. Piaci szerkezet és innováció kapcsolata, érvek és ellenérvek (modellekkel alátámasztva)
a verseny és/vagy monopólium vonatkozásában. A K+F tevékenységmodellje
különböző nagyságú tovagyűrűző hatások esetén –az együttműködés előnyei.
12. Népességnövekedés, a globális környezeti kihívások és gazdasági fejlődés kapcsolata.
Fejlődés (társadalmi, környezeti, intézményi) mutatószámai.

