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I. Уводне напомене  

Крајем XX-ог и почетком XXI-ог века, светске финансијске институције су 
се, кроз различите форме акционих планова и уз амбициозне кораке, ангажовале на 
решавању проблема настанка и импулсивног ширења нестабилности глобалне 
економије са којом су се интензивно, посебно у последњој деценији сусреле земље у 
развоју и транзицијске економије. Међутим, резултати тих напора нису баш 
импресивни. И даље постоји забринутост од настанка поновних, чак и суровијих 
глобалних економских рецесија и ширења нестабилности на међународна 
финансијска тржишта. Како изгледа, ситуација је озбиљнија него што су 
представници власти, ММФ-а и Свјетске банке спремни признати, а економисти и 
светски челници све више изражавају велики песимизам због узаврелих 
финансијских нестабилности и рецесија. Неизвесности на тржиштима, у целости 
гледано, остају врло велике. У таквим условима, у наредном периоду ће дискусије 
вероватно бити усмерене на потезе које би требале подузети светске финансијске 
институције да се ублаже ризици на финансијским тржиштима и умање 
нестабилности које карактеришу светску економију у XXI -ом веку. Стога, у првом 
делу дипломског рада аутор разматра улогу и значај ММФ-а и Светске банке у 
решавању проблема светске финансијске кризе, док ће посебан фокус у овом 
истраживању бити усмерен према економији као другом делу рада, која се налази у 
тешком економском положају и којој прети велики удар од светских нестабилности 
у наредном периоду. 

ММФ је специјализована агенција Уједињених нација са седистем у 
Вашингтону, са преко 180 земаља чланица. Основни циљеви ММФ: 

a) развијање међународне монетарне сарадње 
b) разматрање проблема из области функционисања међународног монетарног 

система 

c) одрзавање стабилности девизних курсева 

d) подстицање мултилатерализације система плаћања по текућим трансакцијама 

e) отклањање девизних ограничења ради повећања обима светске трговине 

f) пружање финансијске помоћи земљама ћланицама ради превазилажења 
платнобилансних неравнотежа 

g) подржавање равномерног раста међународне трговине, чиме се доприноси 
одржавању високог нивоа запослености и реалног дохотка у свету 

Мере економске политике једне земље су предмет дискусија приликом 
редовних консултација које Фонд обавља са сваком земљом чланицом. Ако том 
приликом Фонд констатује да је нека мера супротна циљевима Фонда, обично следи 
његова реакција, која иде до ускраћивања могућности односној земљи да користи 
средства код Фонда. Да би чланица Фонда користила средства, она мора да га убеди 
у рационалност мера које жели да предузима за прилагођавање у привреди или не 
треба да се обраћа Фонду са захтевом за коришћење средстава. Фонд је у стању да 
утиче на економску политику неке земље чланице само кад она користи његова 
средства. Фонд има веома разноврсно подручје активности. Поред финансијске, 
пружа техничку и другу стручну помоћ, представља централну институцију 
међународног монетарног система и ангажује се на бројним питањима из области 
трговине и развоја.  
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI 
EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  

 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI 

VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE 
TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI 

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI 
JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM 

MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD 
RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 

 

 

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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