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Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања ове наставне дисциплине је да студенти прошире и употпуне постојећа
знања о макроекономским агрегатима и њиховим међусобним односима. У саставу овог
предмета су макроекономски модели: IS-LM модел, Филипс-Окунов модел, АS-АD модел и
Мандел-Флемингов модел, као и основне препоруке монетарне и фискалне макроекономске
политике. Овим предметом се, на основу екстензивно коришћених модела и приступа,
развијају знања која се односе на главна питања макроекономије, као што су: флуктуације
агрегатне економске активности, ограничења тржишта рада, незапосленост, инфлација итд.
Исход предмета
Коришћење аналитичког приступа и формалних модела којима се објашњава равнотежа,
кретање производње, запослености, инфлације, каматних стопа и других макроекономских
варијабила, омогућава разумевања текуће и предвиђање будуће привредне активности, као и
избор адекватне макроекономске политике. На тај начин студенти стичу нова знања, јасније
уочавају тенденције у савременим привредама, што ствара могућности да се активно укључе
у решавање актуелних проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Макроекономске величине
2. Друштвено рачуноводство
3. Равнотежни доходак
4. IS-LM модел
5. Филипс-Окунов модел
6. АS-АD модел
7. Мандел-Флемингов модел
8. Макроекономска политика
9. Цикличне флуктуације економске активности
10. Тржиште рада и незапосленост
11. Савремене тенденције у макроекономској теорији
Практична настава:
Вежбе, други облици наставе
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