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Савремене економије Северне и Латинске Америке 1

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Hofmeister, Wilhelm: Integration of Americas, Ed. Centro de Estudos Fundacao Konrad Adenauer-

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

History of theAmerican Economy, San jose State University, 2012.

Paul Krugman, The Great Unraveling – Losing Our Way in The New Century, New York, London, W.W. 
Norton & Company, 2004.

Међународна економија и финансије

Основне академске студије
Савремене економије Северне и Латинске Америке 2

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Број ЕСПБ

Обученост студената за анализу међузависности унутрашње и спољне привредне (не)равнотеже, 
идентификовање узрока и начина превазилажења криза корпоративног, финансијског и економског 
система земаља, анализу мање или више изражене улоге државе у привреди, процену валутних 
режима и значаја националних валута у региону, анализу односа између држава и транснационалних 
корпорација, разумевање социјалних импликација различитих модела привредног развоја.

Вежбе, семинарски радови, дискусије, предавања иностзраних професора

Да оспособи студенте за разумевање различитих фаза привредних циклуса у земаљама Северне  
Америке,  улоге државе у привредама региона, анализу монетарних и валутних односа, разматрање 
пословања и значаја крупних корпорација, сагледавање социјалних импликација различитих 
привредних система.

Садржај предмета

Теоријска настава: 1. Развојни проблеми и изазови земаља Северне Америке. Платнобилансни 
дефицити и задуженост. 2. Финансијске и економске кризе. Кризе презадужености, валутне и 
финансијске кризе. Берзанске, корпоративне и финансијске кризе у Северној Америци. 3. Улога 
државног сектора и јавна потрошња. Фискалне политике, фискални дефицит и јавни дуг. 4. Улога 
долара у региону и свету. Валуте и режими девизног курса у земљама Латинске Америке. 
Доларизација. 5. Америчке транснационалне корпорације. Зреле ТНК и феномен ТНК из мање 
развијених земаља. Политика конкуренције и индустријска политика. 6. Незапосленост, сиромаштво и 
социјалне неједнакости. Расподела дохотка на америчком континенту. Социјална и здравствена 
политика.



Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 50

20
20

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предавања, презентације, семинарски радови, колоквијуми, дискусије, предавања иностраних 
професора

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)


