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Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Финансије, берзе и банкарство, а изборни на модулима
Општа економија и Рачуноводство и пословне финансије, I семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Улазак Србије у ЕУ и ЕМУ налаже потребу упознавања са циљевима и инструментима монетарне политике ЕЦБ. Циљ
предмета је упознавање студената са користима и трошковима уласка у ЕМУ, као и са критеријумима конвергенције
предвиђених Мастрихтским споразумом неопходних за приступање ЕМУ. Важност познавања трансмисионог
механизма монетарне политике огледа се у чињеници његовог утицаја на макроекономске агрегате као што су
агрегатна тражња,производња и цене.
Исход предмета
Упознавање са мерама и циљевима монетарне политике ЕЦБ значајно је за обезбеђење ликвидности предузећа и
институција. Стечена знања олакшаће доношење пословних одлука при избору најповољнијих извора финансирања.
Сагледавање степена конзервативности ЕЦБ код решавања асиметричних шокова. Могући проблеми са
координацијом у ЕМУ.
Садржај предмета
Теоријска настава
Стварање ЕМУ,аргументи за и против монетарне уније, користи и трошкови монетарне уније, институционална
структура ЕМУ, Европски систем централних банака, Европска централна банка, монетарна политика-циљеви,
стратегија и инструменти, модел организовања ЕЦБ,трансмисиони механизам монетарне политике ЕЦБ, пруденциона
супервизија кредитних институција и финансијска стабилност у зони евра, независност и одговорност ЕЦБ, монетарне
политике централних банака земаља ЕУ које нису чланице ЕМУ
Практична настава:
Вежбе, семинарски радови.
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