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1. Индикатори којима се мери успешност појединих привредних система 
2. Ефикасност као критеријум успешности савремених привредних система 
3. Шта подразумева Парето концепт ефикасности? 
4. Врсте економске ефикасности 
5. Шта је инфлација и које врсте инфлације постоје? 
6. Који облици незапослености постоје? 
7. Шта представља платни биланс земље и који су узроци неравнотежа у платном 

билансу? 
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16. Одрживи развој као нова парадигма развоја: суштина концепта, компоненте, 

значај 
17. Концепт капитала у теорији раста 
18. Предмет истраживања Теорије привредног раста и Теорије развоја 
19. Теорија етапа раста 
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30. Физички капитал у моделу раста Роберта Солоуа 
31. Ефекат сустизања у моделу раста Роберта Солоуа – теорије апсолутне 

конвергенције 



32. Ефекат сустизања у моделу раста Роберта Солоуа – теорије релативне 
конвергенције 

33. Природни ресурси 
34. Природни капитал 
35. Економска анализа природног капитала 
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капитала 
53. Концепт друштвеног капитала 
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59. Комплекс технолошких промена 
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61. Национални иновациони систем 
62. Технолошке промене и циклично кретање привреде 
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67. Супериорности тржишта у алокацији производних фактора 
68. Фијаско тржишта 
69. Извори растуће неизвесности у привреди и друштву и став економске теорије 

према феномену неизвесности 
70. Атрибути макроекономске политике 



71. Ограничења макроекономске политике 
72. Детерминанте ефикасности макроекономске политике 
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83. Формирање домаће штедње 
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90. Буџетски дефицит и ефекат истискивања 
91. Јавни дуг и привредни раст 
92. Међузависност стопе штедње и динамике привредног раста 
93. Карактеристике тржишта капитала и механизма привлачења штедње у земљама у 

развоју 
94. Финансирање развоја страном штедњом  
95. Тржиште позајмљивања средстава у моделу потворене привреде 
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97. Могући утицај стране штедње на инвестиције и потршњу (графичка интерпретација 

тзв. Психолошке хипотезе) 
98. Облици ангажовања стране штедње 
99. Графичка интерпретација ефеката међународног кретања капитала 
100. Страни јавни капитал као извор финансирања развоја 
101. Екстерна задушеност као развојно ограничење 
102. Основни принципи регулације у финансијској сфери 
103. Основни регулациони циљеви 
104. регулациони принципи у савременим тржишним привредама 
105. Врсте и облици регулационе потпоре 
106. Економска криза и отказивање финансијске регулације 
107. Финансијске иновације и економска криза 


