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Циљ
предмета

Међународна економија и финансије
Основне академске студије
Међународна трговина
10 Статус предмета (обавезни/изборни)обавезни

Изучавање предмета Међународна трговина треба студентима да пружи основна аналитичка знања
и информације из целине проблематике међународне трговине, укључујући теорију, политику и
институционализацију међународних трговинских токова. Студенти ће се упознати са најважнијим
моделима који објашњавају обим, правце и структуру међународне трговине, као и инструменте
трговинске политике којима се на њу делује.

Студенти ће бити оспособљени да разумеју и предвиде промене у међународним трговинским
токовима које су резултат деловања реалних и монетарних, односно финансијских фактора.
Посебна компетентност успешних студената односи се на њихову способност да разумеју и/или
предложе мере спољнотрговинске политике, респектујући целину њихових ефеката. Познавање
Исход
правила међународних организација омогућује успешним студентима да разумеју и/или предложе
предмета
адекватно позиционирање на међународном тржишту.
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживаЛитература
1

1. Рикардов модел компаративних предности; 2. Специфични фактори и дистрибуција дохотка; 3.
Хекшер-Олин-Семјуелсонов модел; 4. Стандардни модел међународне трговине; 5. Економија
обима, несавршена конкуренција и међународна трговина; 6. Међународно кретање фактора
производње; 7. Инструменти спољнотрговинске политике; 8. Политичка економија
спољнотрговинске политике; 9. Спољнотрговинска политика и земље у развоју; 10. Контроверзе
међународне трговинске политике.

На вежбама се утврђују стечена аналитичка знања, анализирају случајеви из међународног
окружења и домаће праксе и симулирају исходи могућих промена у глобалној економији или у
појединим инструментима спољнотрговинске политике.
Кругман Пол и Обстфилд Морис "Међународна економија: теорија и политика", Дата статус 2008.
(Наслов оригинала: Krugman, Paul R., and Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy.
The Addison Wesley World Students Series, 2007.)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4 x15 =60

2 x 15 = 30

Методе
Ex cathedra предавања уз анализу студија случајева; Постављање проблемских задатака које ће
извођења студенти у форми краћих есеја решавати; Интерактивни рад у форми пропитивања; Рекапитулација
наставе
и анализа појединих партија са предавања; Решавање тест и других питања и припрема за испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
70 Завршни испит
поена 30
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испит
30
колоквијуми
60
семинари

