Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Макроекономија и макроекономски менаџмент
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Цветановић Ж. Слободан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Завршене мастер студије
Циљ предмета
Изучавање корисних инструмената у макроекономском моделирању; Разумевање
порука макроекономских модела код операционализације макроекономског
менаџмента; Упознавање са најсавременијим достигнућома из области макроекономије
и макроекономског менаџмента.
Исход предмета
• овладавање значајнијим макроекономксим моделима,
• коришћење понуђених теоријских решења за решавање актуелних проблема
савремених привреда,
• оспособљеност за компетентно доношење кључних одлука из области
макроменаџмента.
Садржај предмета
• Увод у макроекономску теорију и макроекономску анализу
• Глобална макроекономија (квантификација глобализације, основне покретачке силе
глобализације, најзначајнији институционални субјекти економске глобализације:
водеће тржишне привреде, регионалне економске интеграције, транснационалне
корпорације)
• Теорије инвестиционих активности
• Савремени макроекономски модели (макроекономски модели отворених привреда,
девизни курс – важна одредница модела отворених привреда, мала отворена
привреда, велика отворена привреда)
• Макроекономски менаџмент (макроекономски менаџмент и глобално окружење,
карактеристике макроменаџмента у «новој економији»)
• Макроекономска политика у савременим условима привређивања
• Ефикасност монетарне политике (стимулисање инвестиција инструментима
монетарне политике, утицај монетарне политике на раст производње у малој
отвореној земљи, утицај монетарне политике на раст производње у великој
отвореној земљи)
• Фискална политика (буџетски дефицит и ефекат истискивања, јавни дуг и
привредни раст, фискална политика у малој и великој отвореној земљи)
• Макроекономска међународна конкурентност (показатељи макроекономске
конкурентности, фазе макроекономске конкурентности)
• Спољнотрговинска политика мале отворене земље
• Новије теорије економских циклуса (непотпуне информације као узрочник
економских циклуса; циклуси изазвани технолошким шоковима)
• Ендогени модели привредног раста (АК модел, модели раста са физичким и
лјудским капиталом)
• Екстерни и интерни извори финансирања економског развоја
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Број часова активне
предавања:
Студијски истраживачки рад:
наставе:
120
45
75
Методе извођења наставе
Дискусије, анализа акуелних догађаја у привреди Србије, тумачење макроекономских
вредносних показатеља у Србији и земљама у окружењу, приступни и семинарски радови и сл.

-

Оцена знања (максимални број поена 100)
предавања: 20
семинарски рад: 30
испит: 50

