
 
Испитна питања из предмета Међународне финансије 

 
 

1. Шта су финансијска тржишта и који су његови главни сегменти? 

2. Шта је девизно тржиште и који су главни учесници на девизном тржишту? 

3. Шта чини девизни систем једне земље? 

4. Шта је девизни курс, а шта девизни паритет? Зашто су важни девизни курсеви? 

5. Који начини исказивања вриједности девизних курсева постоје? Објасните на примјеру 

њихово значење. 

6. Шта је апресијација, а шта депресијација валуте? Уколико валута неке земље апресира 

или депресира, како се то одражава на увоз и извоз добара и услуга те земље? 

7. Објасните шта се подразумјева под законом једне цијене. Објашњење илуструјте 

примјером. 

8. Који фактори одређују висину девизног курса у дугом року? 

9. Објасните како теорија паритета куповне моћи објашњава успостављање висине девизних 

курсева. 

10. На који начин трговинска ограничења утичу на девизни курс? 

11. Како продуктивност рада утиче на девизни курс? 

12. Објасните како преференције домаћих добара у односу на страна добра утичу на девизни 

курс. 

13. Како гласи опште правило за разоткривање дугорочног утицаја неког фактора на девизни 

курс? 

14. Објасните како очекивани поврат на домаће и иностране депозите утиче на девизни курс? 

Илуструјте то примјером. 

15. Објасните утицај промјене иностране и домаће каматне стопе на девизни курс. 

16. Како промјена понуде новца утиче на девизни курс? 

17. Врсте девизних курсева. 

18. Које су предности и недостаци фиксних девизних курсевева? 

19. Које су предности и недостаци флуктуирајућих девизних курсева? 

20. Које су основне врсте ригидних фиксних режима девизних курсева и које су њихове 

карактеристике? 

21. Које су основне врсте меких фиксних режима девизних курсева и које су њихове 

карактеристике? 



22. Који се ефекти постижу повећањем дозвољеног распона флуктуирања девизних  курсева 

у односу на утврђене паритете у режиму меких  фиксних  девизних курсева? 

23. Шта се подразумијева под режимом прилагодивих паритета? 

24. Шта је то режим пузајућих паритета? Како овај режим може да превазиђе недостатке 

режима прилагодивих паритета? 

25. Које су основне врсте флуктуирајућих режима девизних курсева и које су њихове 

карактеристике? 

26. Шта се подразумијева под реалним девизним курсом, а шта под реалним ефективним 

девизним курсом? 

27. Какве посљедице на платни биланс земље има прецијењеност домаће валуте? 

28. Како се потцијењеност домаће валуте одражава на платни биланс земље? 

29. Шта је девалвација, и који су најчешће разлози за њено спровођење? 

30. Од којих цјеновних еластичности зависе ефекти девалвације? 

31. Од чега зависи у којој мјери ће домаћа тражња реаговати на поскупљење цијена увозних 

производа изазваних девалвацијом? 

32. Од којих фактора зависи еластичност домаће понуде извозних производа? 

33. Од чега зависи у којој мјери ће страна тражња реаговати на снижење цијена извозних 

производа изазваних девалвацијом? 

34. Објасните како девалвација утиче на туристичку привреду, на девизне дознаке радника 

запослених у иностранству, задуженост државе и привредних субјеката. 

35. Објасните ефекте девалвације преко дохотка. 

36. Шта се подразумјева под конвертибилном валутом? Које су предности конвертибилне 

валуте за националну привреду? 

37. Шта су монетарне резерве и од којих фактора зависи њихов ниво за конкретну земљу? 

38. Шта се подразумјева под девизном контролом и који су њени главни инструменти? 

39. Шта су правилно укрштени девизни курсеви? Објасните то примјером. 

40. Шта су неправилно укрштени девизни курсеви? Објасните то примјером. 

41. Шта је диференцијална, а шта конверзиона арбитража? Покажите разлику између њих на 

примјеру. 

42. У чему је разлика између промптних и терминских послова девизама? Објасните разлику 

примјером. 

43. Шта су своп послови? Наведите примјер. 

44. Интересна арбитража. 

45. Објасните формирање девизних курсева у златном стандарду. 



46. На који начин се уравнотежује платни биланс у златном стандарду? 

47. Које су добре, а које лоше карактеристике златног стандарда? 

48. Шта је златно-полужни а шта златно-девизни стандард? 

49. Шта су кључни циљеви Међународног монетарног фонда? 

50. Шта зависи од величине квоте земље у Међународном монетарном фонду? 

51. Објасните организацију Међународног монетарног фонда и његове органе. 

52. Кредити Међународног монетарног фонда. 

53. На који начин Међународни монетарни фонд условљава државе чланице приликом 

одобравања кредита? 

54. Зашто Међународни монетарни фонд захтијева од чланица које кредитира спровођење 

рестриктивне економске политике? 

55. Политика девизног курса Међународног монетарног фонда. 

56. Да ли су оправдане критике на рачун Међународног монетарног фонда? 

57. Зашто се Бретон-Вудски систем назива златно-доларским? 

58. Који су циљеви и инструменти Бретон-Вудског монетарног система? 

59. Шта је суштина „Трифинове дилеме“ везано за дугорочне проблеме Бретон-Вудског 

монетарног система? 

60. Шта је довело до пада и урушавања Бретон-Вудског монетарног система? 

61. Шта су специјална права вучења и који је био циљ њиховог увођења? 

62. Које су карактеристике и облици ране фазе монетарне сарадње у Европској унији? 

63. Која је сврха испуњења макроекономских критеријума конвергенције за улазак у 

Европску монетарну унију? 

64. Која је улога и значај документа Пакт о стабилности и расту? Да ли постоји оправданост 

у његовој досљедној примјени посматрано из садашњег угла? 

65. На којим елементима је изграђен Европски монетарни систем? 

66. Шта је довело до пада и рушења Европског монетарног система? 

67. Да ли има сличности између криза у Бретон-Вудском монетарном систему и Европском 

монетарном систему? 

68. Које су фазе у изградњи Економске и монетарне уније? 

69. Који су критеријуми из Мастрихта и које су државе чланице еврозоне? 

70. Економска интеграција и користи од подручја фиксног девизног курса: крива кк. 

71. Економска интеграција и трошкови подручја фиксног девизног курса: крива тт. 

72. Одлука о придруживању валутном подручју: спајање кривих кк и тт. 

73. Валутни одбор: суштина функционисања. 



74. Која су кључна питања при увођењу валутног одбора и који су предуслови за његово 

успјешно одржавање и функционисање. 

75. Добре и лоше стране валутног одбора. 

76. Које су карактеристике савременог монетарног система? 

77. Који су фактори допринијели интеграцији финансијских токова у савременој фази 

свјетске економије? 

78. Који су мотиви извоза капитала? 

79. Који су облици међународног кретања капитала? 

80. Који су облици међународног кредитирања? 

81. Које су основне карактеристике портфолио инвестиција? 

82. У чему је разлика између станих обвезница и еврообвезница? 

83. Шта су стране директне инвестиције, који су њихови основни облици и какав је њихов 

значај за земље у развоју и транзиционе земље?  

84. Заједничка улагања. 

85. Који су позитивни, а који негативни ефекти увоза капитала на земљу увозницу? 

86. Који су позитивни, а који негативни ефекти извоза капитала на земљу извозницу? 

87. Међународна банка за обнову и развој (ИБРД): настанак, циљеви и организација. 

88. Зајмови ИБРД: намјена и услови кориштења. 

89. Кроз које фазе пролазе пројекти које финансира ИБРД? 

90. Из којих извора ИБРД обезбјеђује средства? 

91. Кофинансирање. 

92. Међународно удружење за развој (ИДА). 

93. У чему су разлике између извора средстава за функционисање ИБРД и ИДА? 

94. Међународна финансијска корпорација (ИФЦ). 

95. Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција (МИГА). 

96. Банка за међународне обрачуне (БИС). 

97. Европска инвестициона банка (ЕИБ). 

98. Европска банка за обнову и развој (ЕБРД). 

99. Евротржиште: настанак и развој. 

100. Врсте послова на евротржишту. 

101. Кредитирање извозних послова: разлози, значај и услови. 

102. Осигурање извозних кредита. 

103. Агенције за кредитирање извоза. 

104. Шта су најчешћи узроци валутних криза? 



105. Шта су мотиви шпекулантских активности на девизном тржишту и како се оне 

најчешће одвијају? 

106. Валутне кризе у земљама Латинске Америке, узроци посљедице и начини рјешавања. 

107. Валутне кризе у земљама Југоисточне Азије, узроци, посљедице и начини рјешавања. 

108. Руска валутна криза. 

109. Проблеми задужености земаља у развоју. 

110. Актуелна економска и финансијска криза 2008. године, узроци и посљедице. 

111. Поуке из криза у земљама у развоју. 

112. Актуелни изазови свјетске привреде.  

113. Кина свјетска економскс сила. Који су фактори утицали на успјех кинеске транзиције и 

економски просперитет?  

 


