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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА):
1. Чиме се бави макроекономија као наука?
2. Које су кључне макроекономске варијабле којима се одсликавају економске активности у
привреди?
3. Шта мери стопа незапослености?
4. Шта се исказује девизним курсом?
5. У чему се огледа Кејнзов допринос макроекономској науци?
6. Објаснити појам привредног раста?
7. Који су основни циљеви економског развоја?
8. Које су основне поруке “правила 70” ?
9. Шта је сиромаштво и помоћу којих индикатора се оно квантифицира?
10. Какве релације постоје између привредног раста и неједнакости у расподели дохотка?
11. Шта је БДП?
12. У чему је разлика између номиналних и реалних варијабли?
13. Како се обрачунава национални доходак?
14. Шта представља фундаментални идентитет у систему националних рачуна?
15. Основна разлика криве агрегатне понуде кејнзијанаца и класичара.
16. Суштина и значај друштвених показатеља развоја.
17. Коб- Дагласова производна функција.
18. Која ограничења, при мерењу оутпута постоје?
19. Какав проблем настаје коришћењем различитих валута, при упоређењу БДП?
20. Какво стање националне економије може бити, посматрајући везу инвестиција и
економског раста?
21. Шта одликује стагнантну, а шта растућу привреду?
22. Шта је привредни циклус?
23. Које су основне фазе привредних циклуса?
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Монетаристичка економска политика.
Економска политика у моделима теорије реалних привредних циклуса.
Објасните агрегатну тражњу.
Графички представите функцију потрошње.
Објасните утицај фискалне политике на кретање дохотка.
Графички представите инфлациони и дефлациони геп.
Како су одређене ендогене, а како егзогене варијабле?
Шта је крива агрегатне понуде?
Какав је облик кејнзијанске криве понуде и због чега је такав?
Како се дефинише макроекономски еквилибријум?
Које мере укључује макроекономска политика, на страни понуде?
Суштина кејнзијанских модела привредног раста.
Детерминанте стопе привредног раста у Harrod-Domar моделу.
Суштина модела привредног раста Robert-а Solow-a.
Суштина ендогених модела привредног раста.
Шта је штедња?
Шта је дефицит државног буџета?
Како раст каматне стопе утиче на кретање штедње?
Како се дефинише стопа штедње?
Шта су инвестиције?
Зашто су штедња и инвестиције важне за економски раст?
Како стране директне инвестиције утичу на економски развој?
Постоји ли веза између инвестиција и тржишта акција?
Како се мери гранични производ рада?
Шта је Филипсова крива?
Какав је однос стварне инфлације и природне стопе незапослености?
Како ефекти дохотка и супституције делују на доношење одлуке о понуди радне снаге?

