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ELŐSZÓ

A nemzetközi gazdaságtan a közgazdaságtannak egy önálló ágát képezi. Más a vizsgálódás tár-
gya, hiszen a nemzetgazdaságok közötti, illetve az egyes nemzet- gazdaságok szereplői közötti 
gazdasági tranzakciók lényegesen különböznek az egy nemzetgazdaságon belüli szereplők gaz-
dasági tranzakcióitól. Egyetlen meghatározó különbséget említve: bármilyen tranzakcióról le-
gyen is szó (a legegyszerűbb adásvételtől a legbonyolultabb komplex visszavásárlási ügyletig), 
legalább az egyik fél pénzváltásra kényszerül. Vagy külföldi pénzt kell vennie, hogy fizethessen, 
vagy át kell váltania a vételárként kapott külföldi pénzt. Mindkét esetben pénzváltásra kerül sor, 
s a külföldi és a hazai pénz átváltási arányát, azaz a valutaárfolyamot nem lehet egyoldalúan 
meghatározni, megváltoztatni.

A nemzetgazdaságok határai általában egybeesnek az államhatárokkal, s az államok számos 
közjogi eszközzel rendelkeznek a nemzetgazdaságok (végső soron tehát államok) közötti gaz-
dasági kapcsolatok befolyásolására. Egy állam megtilthatja, korlátozhatja (bizonyos) áruk és 
szolgáltatások bevitelét, illetve adót (vámot) vethet ki a behozatalra, valamint olyan műszaki, 
növény-, állat- és humán-egészségügyi előírásokat szabhat meg, olyan (vám-) eljárási szabályo-
kat alkalmazhat, amelyek korlátozzák a behozatalt. Az államok ugyanakkor kísérletet tehetnek a 
kivitel fokozására is - monetáris, fiskális és egyedi eszközökkel egyaránt.

A nemzetközi gazdaságtan arra irányítja rá a figyelmet, hogy a gazdaságok normális működé-
se a mai világban (és már évszázadok óta) nem nélkülözheti a más gazdaságokkal, más nemzet-
gazdaságok szereplőivel kialakított kapcsolatokat, mi több, a világ többi gazdaságának működése 
egyre komolyabb hatással van valamennyi ország belső viszonyaira. A nemzetköziesedés - és 
így a nemzetközi gazdaságtan is - nemcsak a nemzetgazdaságok közötti, hanem a vállalatok 
között létrejövő kapcsolatrendszereket is magában foglalja. A mikro- és a makro- folyamatok 
tehát együtt jelennek meg egy „harmadik szinten”, amelynek folyamatai szorosan összefüggnek, 
ugyanakkor jól el is különíthetők a másik kettőtől. Megváltozik a vállalatok tevékenysége, ha 
bekapcsolódnak a nemzetközi munkamegosztásba és tevékenységüket több ország között osztják 
meg. A közgazdaság-tudomány előrehaladása és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődése, a 
nemzetköziesedés és a globalizáció előretörése tarthatatlanná tette azt a korábbi felfogást, amely 
a nemzetközi gazdaságtant a makroökonómia részének vagy egyenes folytatásának tekintette - 
„nyitott gazdaságok makrogazdaságtana” cím alatt.

A nemzetközi gazdaságtan - a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minden fajta elemzésének 
- alapkérdése az, hogy milyen kölcsönös előnyök származnak a nemzetközi (határon átívelő) 
kereskedelemből s egyéb gazdasági tranzakciókból? A XVIII. század közepe, azaz a közgaz-
daságtan kialakulása óta abból a feltevésből indulunk ki, hogy a gazdasági szereplők minden 
tevékenységükben önérdeküket követik, s nem lépnek kapcsolatba más szereplőkkel akkor, ha 
ez számukra nem előnyös. A kérdés tehát az, mi határozza meg a kölcsönös előnyök érvényesü-
lésének lehetőségét? Egyenlők-e ezek a kölcsönös előnyök, s ha nem, hogyan és mi szerint osz-
lanak meg a nemzetközi gazdasági tranzakciók résztvevői között? Mennyire állandóak, tartósak 
a kölcsönös előnyök, illetve minek következtében változik az előnyök megoszlása az érintett 
felek között? Hogyan befolyásolja a kölcsönös előnyök alakulását az államok közötti sokoldalú 
kapcsolatrendszer? Hogyan hatnak a kölcsönös előnyök a nemzetközi gazdasági kapcsolatrend-
szerbe bekapcsolódók növekedésére és fejlődésére, a világgazdasági erőviszonyok alakulására? 
Milyen két-, több- és sokoldalú megállapodásokkal, nemzetközi intézményekkel befolyásolhatók 
(és szabályozhatók) a nemzetközi gazdasági kapcsolatok?

A gazdaság fejlődésével a hagyományos kereskedelmi formákat újabb, bonyolultabb formák 
követik, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok - az áruk kereskedelmén túl - kiterjednek a 
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmére, ami újabb kereskedelmi formák (pl. franchise) és fi-
nanszírozási módok (pl. royalty) kialakulásához és elterjedéséhez vezetett.



K Ö N Y V K I A D Á S

A világgazdaság fejlődésének szükségszerű következménye, hogy a termelési tényezők nem-
zetközi áramlása fokozódik: a tőke nemzetközi áramlását követi a munkaerő nemzetközi mobili-
tása, majd a tudás/információ és a technológia határokon átívelő áramlása; a természeti környezet 
minőségének megóvása, a környezetkárosítás megakadályozása során a globális ökológiai prob-
lémák mögött tulajdonképpen a természeti termelési tényező nemzetközi áramlása zajlik.

A termékek és szolgáltatások, valamint a termelési tényezők határokon átívelő áramlásának 
természetes következménye az egyes nemzeti valuták átváltására irányuló igény fokozódása, hi-
szen elterjed a nem saját valutában történő fizetés. Újabb és újabb, egyre összetettebb nemzetközi 
fizetési módok jelennek meg a világgazdaságban, a gazdasági szereplők nemzetközi tartalékokat 
képeznek és tartanak fenn, (két- és többoldalú) nemzetközi pénzügyi együttműködési rendszere-
ket alakítanak ki és működtetnek, s minden szereplő (nemzetgazdaság) kölcsönösen átlátható és 
elfogadható elszámolási rendszerben tartja nyilván a külvilággal fenntartott gazdasági kapcsola-
tai pénzügyi vonzatait és eredményeit

*

Ez a kötet, amelyet a kedves Olvasó a kezében tart, a nemzetközi gazdaságtan alapkérdéseit négy 
fejezet keretében tárgyalja.

Az első fejezetben mindenekelőtt tisztázzuk az alapfogalmakat és röviden áttekintjük a 
vilaággazdaság fejlődésének történetét.

A második fejezetet a nemzetközi kereskedelem motivációi, kölcsönös előnyei, klasszikus és 
modern formái bemutatásának, valamint sokoldalú szabályozása témakörének szenteltük.

A harmadik fejezet a termelési tényezők nemzetközi áramlásával, az azt manapság alapvető-
en meghatározó transznacionális társaságok felépítésével és működésével foglalkozik. Itt fejtjük 
ki a transznacionális társaságok működésén és világgazdasági térnyerésén alapuló globalizáció 
lényegét, amelynek keretei közé ágyazva mutatjuk be a nemzetgazdaságok eltérő fejlődési pá-
lyáit, a világgazdasági centrum és periféria összekapcsolódó működését, ismertetjük a fejlődő 
országok általános gazdasági és társadalmi jellemzőit, a gazdasági elmaradottság leküzdésének 
lehetséges, az elmúlt évtizedekben látványos sikereket hozó modelljeit.

A negyedik fejezetben a nemzetközi valutáris-pénzügyi rendszer fő vonásait és fejlődésének 
meghatározó szakaszait vesszük górcső alá, elsősorban az árfolyam-alakulás, a nemzetközi pénz- 
és tőkepiacok működése, a nemzetközifizetési mérleg jellemzőinek bemutatása és elemzése ré-
vén.

*

Az ebből a kötetből tanuló diákok felkészüléséhez különböző összeállítások elkészítésével is hoz-
zá kívántunk járulni:

Minden fejezet végén csokorba szedtük az adott fejezet kulcsfogalmait, és megfogalmaztunk 
ellenőrző kérdéseket, amelyek megválaszolása a vizsgára való készülés hatékony módszere lehet.

A kötet végén található Függelék egyik összeállításában felsoroltuk a nemzetközi gazdaságta-
ni tudományág legjelentősebb - tananyagunkban is hivatkozott - művelőit, mellékeltük életrajzu-
kat és dióhéjban összefoglaltuk munkásságukat.

Annak ellenére, hogy a különböző közgazdasági iskolákkal már találkoztak a hallgatók a mik-
ro- és makroökonómiában, azok ismerete a tananyag szerves részét képezi, hasznosnak reméljük 
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azt a másik összeállításunkat is, amelyben a kifejezetten a nemzetközi gazdaságtanban releváns 
közgazdasági iskolákat neveztük meg, rövid ismertetve nézetrendszerüket.

*

Jelen kötet - amely a Napvilág Kiadónál négy kiadást megért „A nemzetközi gazdaságtan és a 
világgazdaságtan alapjai” című könyvem felhasználásával készült, azon alapul - a nemzetközi 
gazdaságtannak az elméleti kérdéseit tárgyalja. Célom az volt, hogy új szerkezetben és felfogás-
ban, a legfrissebb jelenségeket és elméleteket is figyelembe véve ismertessem meg a hallgatókat 
napjaink legfontosabb nemzetközi gazdaságtani kérdéseivel.

Csáki György


