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1 Бројеви у загради означавају стране уџбеника на којима је обрађено испитно питање. 
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53. Појам и врсте инвестиција (227-230) 
54. Извори инвестиција (231-233) 
55. Задаци инвестиционе политике (233-236) 
56. Инструменти инвестиционе политике (236-238) 
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66. Инструменти спољнотроговинске политике за регулисање увоза (279-283) 
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