
ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 

- испитна питања; академска 2014/15 - 

 

1. Дефинисање појма економске политике 

2. Циљеви економске политике 

3. Инструменти економске политике 

4. Идеје о економској политици Старог истока 

5. Идеје о економској политици Античке Грчке 

6. Идеје о економској политици у старом Риму 

7. Меркантилистичка концепција - теоријске поставке 

8. Меркантилистичка концепција - економска политика 

9. Меркантилистичка концепција - основни недостаци 

10. Физиократска концепција - теоријске поставке 

11. Физиократска концепција - економска политика 

12. Физиократска концепција - основни недостаци 

13. Класична школа - теоријске поставке 

14. Класична школа - економска политика 

15. Кејнзијанизам - теоријске поставке 

16. Кејнзијанизам - економска политика 

17. Кејнзијанизам - монетарна политика 

18. Кејнзијанизам - фискална политика 

19. Кејнзијанизам - критичка валоризација: ефекат истискивања и теза о ендогеном 

карактеру новца 

20. Кејнзијанизам - критичка валоризација: Фишеров ефекат, платно-билансни дефицит 

и каратак и дуг рок 

21. Монетаризам - теоријске поставке 

22. Монетаризам - економска политика 

23. Монетаризам - монетарна политика 

24. Монетаризам - фискална политика 

25. Монетаризам - спољнотрговинска политика 

26. Монетаризам - критички осврт 

27. Економија понуде - теоријске поставке 

28. Економија понуде - фискална политика 

29. Економија понуде - социјална политика 

30. Економија понуде - критички осврт 

31. Нова класична макроекономија - теоријске поставке 

32. Нова класична макроекономија - кредибилитет креатора економске политике 

33. Нова класична макроекономија - економска политика 

34. Нова класична макроекономија - фискална политика 

35. Нова класична макроекономија - монетарна политика 



36. Нова класична макроекономија - критички осврт  

37. Рикардо-Барова теорема еквиваленције 

38. Нови кејнзијанци - теоријске поставке 

39. Нови кејнзијанци - номиналне ригидности  

40. Нови кејнзијанци - реалне ригидности 

41. Нови кејнзијанци - економска политика 

42. Нови кејнзијанци - критички осврт 

43. Монетарна политика базирана на правилима  

44. Монетарна политика базирана на дискрецији 

45. Дефиниција финансијске стабилности према Централној банци БиХ 

46. Девизни курс у БиХ и карактеристике 

47. Девизни курс у Србији  и карактеристике 

48. Девизни курс у Црној Гори и карактеристике 

49. Оосновни циљ дјеловања Централне банке БиХ 

50. Централна банка БиХ дјелује „по правилима“. Објасните! 

51. Носилац монетарне политике у ЕМУ и који је главни циљ те монетарне политике 

52. Најчешћи циљеви монетарне политике 

53. Основна обиљежја савремене монетарне политике 

54. Режими монетарне политике 

55. Таргетирање девизног курса 

56. Таргетирање монетарних агрегата 

57. Таргетирање инфлације 

58. Таргетирање номиналног друштвеног призвода 

59. Доларизација - теоријска разматрања 

60. Доларизација - предности 

61. Доларизација - недостаци 

62. Монетарна политика у кризним условима 

63. Јавни приходи и јавни расходи 

64. Циљеви фискалне политике 

65. Буџет и буџетски дефицит/суфицит 

66. Дискрециона фискална политика vs. уграђени стабилизатори 

67. Фискална политика против рецесије 

68. Фискална политика против инфлације 

69. Фискална политика против дефицита текућег рачуна платног биланса 

70. Ефекти буџетског дефицита 

71. Фискална консолидација 

72. Утицај фискалне политике на економски раст 

73. Утицај фискалне политике на социјални развој, природно окружење и равномјеран 

регионални развој 

74. Појам и врсте стабилизационих програма 



75. Карактеристике стабилизационих програма 

76. Врсте инфлације према интензитету и одговарајући типови стабилизационих 

програма 

77. Појам и циљеви ортодоксног програма 

78. Садржај мјера примјењених у стабилизационим програмима за заустављање 

хиперинфлације 

79. Кључне етапе стабилизационих прогама 

80. Стабилизациони трошкови 

81. Процес ремонетизације 

82. Ортодоксни стабилизациони програми ММФ-а 

83. Појам и врсте примјене хетеродоксних стабилизационих програма 

84. Теоријска основа хетеродоксних стабилизационих програма 

85. Садржај мјера у хетеродоксном програму - фискалне и монетарне мјере 

86. Садржај мјера у хетеродоксном програму - политика контроле надница и политика 

контроле цијена 

87. Избор номиналног сидра у хетеродоксном програму 

88. Стабилизационе фазе у хетеродоксним програмима 

89. Стабилизациони трошкови у хетеродоксним програмима 

90. Преглед успјешних и неуспјешних стабилизационих програма 

91. Карактеристике хетеродоксних програма и компарација са ортодоксним програмима 

92. Популистички стабилизациони покушај 

93. Појам и класификација монетарних реформи 

94. Монетарна реформа и мјере економске политике 

95. Монетарна реформа и независност централне банке (девизно тржиште и девизно 

вијеће) 

96. Значај и улога девизног одбора у монетарној реформи 

97. Дефиниција и врсте кредибилитета 

98. Фактори који утичу на кредибилитет политике 

99. Кредибилитет и репутација 

100. Циљеви економске политике и Филипсова крива 

101. Филипсова крива и политички циклуси 

102. Филипсова крива код земаља у развоју 

103. Филипсова крива код земаља у транзицији 

104. Узроци настанка глобалне финансијске кризе 

105. Посљедице глобалне финансијске кризе 

106. Свјетска економска криза и Европска унија 

107. Економска политика у функцији превладавања кризе 

108. Утицај глобалне финансијске кризе на БиХ 

109. Избор стратегије транзиције 

110. Макроекономска стабилизација 



111. Либерализација домаћих цијена 

112. Спољнотрговинска либерализација 

113. Приватизација 

114. Опасности споре транзиције 

115. Појам међународне координације економских политика 

116. Међународна координација економских политика и благостање 

117. Модел међународне кординације економске политике М.В. Корденa 

118. Првобитни циљеви глобализације  

119. Основне противрјечности глобализације 

120. Основне карактеристике и принципе постмодерне економије 
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