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FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN 

Sillabusz 

A kurzus gerincét az alkalmazott növekedéselmélet képezi, vagyis a félév során végig a 

gazdasági növekedés és fejlettség meghatározóira helyezzük a hangsúlyt. Az elmélet és 

az alkalmazás és aláhúzandó: minden téma tárgyalásakor modellekből, vagyis 

strukturált logikai építményekből indulunk ki, nem hagyjuk azonban figyelmen kívül azt, 

hogy a modelleket bizonyos országok konkrét jellemzőinek a leírására, értelmezésére 

használjuk. Mivel a kurzus a gazdasági növekedésnek a fejlődő országokra érvényes 

speciális vonásaival foglalkozik, nem kerülhetjük meg a normatív állításokat, 

gazdaságpolitikai ajánlásokat sem, a standard makroökonomómiai modelleknél jóval 

gyakrabban találkozunk majd „tennivalókkal”, receptekkel és morális dilemmákkal.  

 

A kurzus során tehát áttekintjük azokat az elméleteket, kereteket és empirikus 

elemzéseket, amelyeket speciálisan a fejlődő országok vonásainak leírására, 

problémáik vizsgálatára és a megoldási javaslatok alátámasztására dolgoztak ki. A 

részletesen taglalt kérdéskörök magukban foglalják egyebek között a gazdasági 

elmaradottság és következményeinek elemzését, a jövedelmek és vagyonok 

egyenlőtlensége és ezek fejlődésre, felzárkózásra gyakorolt hatását, a szektorális 

aránytalanságok és a pénzügyi piacok fejletlenségéből fakadó jelenségek elemzését. 

Külön figyelmet fordítunk a fejlődő országok nemzetközi gazdasági kapcsolatainak 

specifikumaira, a globalizációnak a fejlődők helyzetére való hatására és a fejlődők 

segélyezésére, a hatékony segélyezés problémáira. A kurzus előfeltételezi az alapvető 

mikro- és makroökonómiai modellek ismeretét, valamint tankönyvszintű angol szövegek 

megértését. A különböző témákat esettanulmányokkal és empirikus elemzésekkel 
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egészítjük ki, ezért a kurzuson résztvevőktől elvárt a statisztika, ökonometria alapszintű 

ismerete. 
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Tematika heti bontásban 

 

1. Gazdasági fejlődés: fogalmak, mérőszámok. Méréséi problémák, gazdasági és nem 

gazdasági mutatók. Stilizált tények a gazdasági fejlettségről. Jövedelmi 

egyenlőtlenségek: mérési problémák. Egyenlőtlenségi mutatók a fejlett és a fejlődő 

országokban: elméletek és tapasztalatok. 

2. Gazdasági növekedés: elméleti modellek I. A Harrod–Domar-modelltől a neoklasszikus 

növekedéselméletig. A Solow-modell és tanulságai. A konvergencia-vita. Feltételes és 

feltétel nélküli konvergencia: empirikus eredmények. 

3. Gazdasági növekedés: elméleti modellek II. Endogén növekedéselmélet. Humántőke és 

növekedés. Még egyszer a technológiai fejlődésről. 

http://www.amazon.com/White-Mans-Burden-Efforts-Little/dp/0143038826/ref=pd_sim_b_1/102-1278278-0203366?ie=UTF8&qid=1179837800&sr=8-1
http://www.amazon.com/White-Mans-Burden-Efforts-Little/dp/0143038826/ref=pd_sim_b_1/102-1278278-0203366?ie=UTF8&qid=1179837800&sr=8-1
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4. Endogén növekedéselmélet és empíria. Esettanulmány: Kelet-Ázsia, kistigrisek. 

5. Az intézmények szerepe a növekedésben. Történelmi beágyazottság, útfüggőség és 

növekedés. Gyarmati múlt, és intézmények. 

6. Történelem és intézmények: empirikus elemzés. Az intézményi közgazdaságtan és az 

empíria. 

7. A kincsek átka. Természeti erőforrások szerepe a növekedésben. Holland kór, duális 

fejlődés és a kincsek átka. Járadékvadászat. Empirikus tanulságok. 

8. Segélyek és növekedés. Segélyezés: elmélet. Első, második és harmadik generációs 

segélymodellek, a kurrens növekedéselméleti tanulságok normatív következményei. A 

segélyezés tapasztalatai. Ökonometriai vizsgálatok és esettanulmányok. 

Orvosságmodell vs. az intézmények szerepe. 

9. Nemzetközi kereskedelem. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, komparatív előnyök, a 

kereskedelem haszna. 

10. Nemzetközi kereskedelempolitika. A Heckscher–Ohlin modell. Kereskedelempolitikai 

eszközök és ajánlások. A kereskedelemi liberalizáció jóléti hatásai. 

11. Hitelezés a fejlődő országokban. A hitel kereslete. Informális hitelezés modelljei, a 

formális hitelezés intézményei. Mikrohitelezés és a Grameen-modell. 

12. Tőkepiaci nyitás. Pénzügyi liberalizáció. Nemzetközi pénzáramlások és jóléti hatások. 

Elmélet és empíria. 

13. Kiselőadások a választott szakirodalmak alapján.  

 

 


