MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY
1. Pozícia medzinárodného obchodu v systéme svetovej ekonomiky, faktory
determinujúce zapojenie krajiny do medzinárodnej deľby práce, medzinárodná
ekonomická interdependencia, tendencie vo vývoji medzinárodného obchodu.
2. Všeobecná dohoda o clách a obchode GATT, jej princípy, obchodno-colné
konferencie GATT, Svetová obchodná organizácia WTO.
3. Štádia ekonomickej integrácie (pásmo voľného obchodu, colná únia.......),
charakteristika regionalizmu, princíp subsidiarity a proporcionality.
4. Miera otvorenosti ekonomiky (ukazovateľ funkčnej otvorenosti, ukazovateľ
exportnej výkonnosti, dovoznej náročnosti), otvorenosť ekonomiky SR.
5. Formy podnikania na medzinárodných trhoch – vývoz a dovoz tovaru a služieb,
formy nenáročné na kapitálové investície, kapitálovo náročné formy vstupu na
medzinárodné trhy, medzinárodné kúpne zmluvy, licenčná zmluva a druhy licencií
6. Štátna a inštitucionálna podpora exportu v SR, plánované zmeny a zlepšenia v
oblasti proexportnej politiky SR
7. Viazané operácie v medzinárodnom obchode - kompenzácie, bártrové obchody,
reexporty, protinákupy, buy back, production sharing.
8. Teória optimálnej menovej oblasti a jej aplikácia na eurozónu
9. Teoretický aspekt formovania medzinárodných obchodných vzťahov
10. Vývoj európskeho integračného procesu po 2sv. vojne po Politiku prázdnej stoličky
(vrátane)
11. Vývoj európskeho integračného procesu od Politiky prázdnej stoličky po súčasnosť
12. Právo EÚ
13. EÚ a jej inštitúcie - Európsky parlament, Rada EÚ, Európska komisia, Európsky
súdny dvor, Európsky dvor audítorov, Európsky ombudsman.
14. Spoločná poľnohospodárska politika – ciele, princípy a nástroje spoločnej
poľnohospodárskej politiky.
15. Politika ochrany hospodárskej súťaže – nediskriminácia, transparentnosť, ciele
súťažnej politiky v EÚ, kontrola spájania /zlučovania / spoločností, monitorovanie
štátnej pomoci..
16. Rozpočet EÚ.
17. Spoločná obchodná politika.
18. Základné pojmy medzinárodných obchodných vzťahov – platba, platobné
prostriedky, devízoví tuzemci/cudzozemci, obchodná bilancia, platobná bilancia,
horizontálna a vertikálna štruktúra platobnej bilancie.
19. Determinácia menového kurzu – vymedzenie menového kurzu, formovanie
menového kurzu, faktory determinácie menového kurzu pri voľne vymeniteľných
menách, kritéria hodnotenia systémov menového kurzu.
20. Devízový trh – charakteristika devízového trhu, klasifikácia devízových trhov, OTC
trhy, devízové burzy, subjekty devízového trhu.

21. Devízové obchody – charakteristika a druhy promptných a termínových devízových
obchodov, menové arbitráže a špekulácie.
22. Menové forwardy a menové futurity – charakteristika, použitie, výhody a nevýhody
a rozdiely medzi menovými forwardmi a menovými futuritami.
23. Menové swapy a menové opcie – charakteristika, klasifikácia, výhody a nevýhody
menových swapov a menových opcií. Faktory ovplyvňujúce výšku opčnej prémie.
24. Medzinárodný platobný styk – nedokumentárne a dokumentárne platy, ich výhody
a nevýhody pre importéra a exportéra.
25. Medzinárodný menový systém – vymedzenie MMS a jeho význam pre svetovú
ekonomiku, medzinárodné menové systémy v období pred prvou svetovou vojnou,
medzinárodné menové systému v období medzi dvoma svetovými vojnami,
medzinárodné menové systémy po druhej svetovej vojne.
26. Medzinárodný menový fond - vymedzenie MMF, funkcie a úlohy MMF, štruktúra
riadenia MMF, finančné zdroje MMF a finančné transakcie a operácie MMF, SDR –
vývoj a štruktúra.
27. Medzinárodné peňažné inštitúcie – Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
(IBRD), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Medzinárodné združenie pre
rozvoj (IDA) a Multilaterálna agentúra pre investičné záruky (MIGA).
28. Hospodárska a menová únia – vývoj, tri etapy budovania hospodárskej a menovej
únie, Európsky systém centrálnych bánk.
29. Dodacie podmienky, dodacie doložky INCOTERMS.
30. Formy financovania zahraničného obchodu.

