
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Међународни економски и финансијски односи 
Наставник или наставници             Тодоровић М. Милош;   
                                                           Марковић Б. Иван                                                                        
Статус предмета:                                 Изборни 
Број ЕСПБ:                                           10 
Услов: 
Циљ предмета 

- Изучити савремене теорије међународне трговине  
- Изучити актуелне међународне трговинске и финансијске токове 
- Оспособити студента за истраживачки рад у области међународних економских и финансијских односа 

Исход предмета  
- - Коришћење савремених теорија међународне трговине у објашњењу међународних економских и 

финансијских односа 
- Вештина извођења квалитетне анализе и закључака на бази  усвојених методолошких и знања из 

области међународне економије 
- Развој дисциплине кроз научне радове који ће произаћи из докторске дисертације 

Садржај предмета 
1. Савремене теорије међународне трговине 
2. Улога међународних финансијских институција у економским и финансијским токовима светске привреде  
     2. 1. Улога бретонвудских институција у процесу глобализације 
     2. 2. Значај осталих међународних финансијских институција за савремене  
              међународне финансијске токове 
     2. 3. Могућности предвиђања и спречавања међународних финансијских  
              криза од стране међународних финансијских институција 
3. Међународни трговински токови 
      3. 1. Промена односа снага у међународној трговини 
      3. 2. Актуелни проблеми на светском тржишту (енергената, хране,  
           примарних производа...) 
      3 3. Међузависност међународних трговинских и финансијских токова 
      3. 4. Улога WTO  у међународним трговинским токовима 
4. Савремене тенденције у међународном трансферу капитала 
      4. 1. Трансфер капитала из приватних извора у условима глобализације 
      4. 2. Трансфер капитала из јавних извора 
      4. 3. Узроци и ефекти савремених међународних финансијских криза       
      4. 4. Нове могућности за решавање проблема спољне презадужености 
5. Међународне економске интеграције 
      5. 1. Европска унија (ставови о проширењу, савремена аграрна политика ЕУ,   
           монетарна политика ЕМУ у светлу међународних финансијских криза,  
           позиција евра према долару и другим топ валутама итд. 
     5. 2. NAFTA – перспективе ширења на југ, односи са ЕУ и другим  
             интеграцијама, , перспективе даље у нутрашње интеграције...) 
     5. 3. Перспективе развоја осталих економских интеграција (ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS..) 
     5. 4. Потенцијални економски савези и интеграције (Кина и Русија, BRIC...) 
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Број часова  активне наставе  

8 
предавања: 

2 
Студијски истраживачки рад: 

6 
Методе извођења наставе 
Дискусије, презентације и анализе пројеката, излагања семинарских радова, рад у групама. 

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