Medzinárodný menový fond
Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund – IMF) bol zriadený v rámci
zavedenia bretton-woodskeho menového systému ako špecializovaná vrcholná nadštátna
finančná inštitúcia so sídlom vo Washingtone. Zmluva o Medzinárodnom menovom fonde
vstúpila do platnosti 27.12.1945 a už sa dvakrát menila.
Medzinárodný menový (MMF) má tieto ciele:
-

podporovať medzinárodnú menovú súčinnosť prostredníctvom mechanizmu
vzájomných konzultácií a spolupráce v menových otázkach,
napomáhať postupné odstraňovanie devízových obmedzení, ktoré brzdia
medzinárodný obchod,
ustanoviť mnohostrannú sústavu platieb pre bežné transakcie medzi členmi,
poskytovať členským krajinám devízové úvery na vyrovnanie prechodnej
nerovnováhy platobných bilancií,
zabraňovať špekulačným výkyvom menových kurzov a dohliadať na dodržiavanie
devízových dohovorov medzi členmi.

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and
Development – IBRD) je inštitúcia založená taktiež na základe bretton-woodskych dohôd
27.12.1945. Svoju činnosť oficiálne začala až v júni 1946 a nazýva sa aj Svetová banka
(World Bank). Jej sídlom je Washington.
Hlavnou činnosťou na rozdiel od MMF je poskytovanie strednodobých a dlhodobých
úverov na rozvoj a na štrukturálnu prestavbu ekonomík.
Svetová banka poskytuje pôžičky vládam, ale aj súkromným firmám na základe záruky
vlády.
Druhy pôžičiek:
- špecifické investičné pôžičky – sú určené na presne opísaný projekt s cieľom
vybudovať nové zariadenie.
- Sektorové investičné a udržovacie pôžičky – sú určené na financovanie investičného
programu, ktorý pokrýva celý sektor, napr. poľnohospodárstvo.
IBRD sa zameriava aj na:
- poradenskú službu,
- výchovu kádrov pre rozvojové krajiny.
Banka pre medzinárodné platby
Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements – BIS) bola založená
v roku 1930 v Bazileji. Jej hlavným zámerom bolo podporovať spoluprácu národných
ceduľových bánk a hľadať nové možnosti finančných obchodov.
Po bretton-woodskych dohodách nadobudla BIS charakter platobnej inštitúcie
mnohostranného clearingu pre európske krajiny. Po vytvorení Európskeho menového systému
zastupuje centrálnu banku spoločenstva a spravuje jej menový fond.
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Hlavná činnosť BIS:
- vystupuje ako ústredná banka na uskutočňovanie aktívnych a pasívnych operácií
členských centrálnych bánk,
- spolupracuje pri riešení medzinárodných menovo-finančných problémov,
- zúčastňuje sa na organizácií rozsiahlych strednodobých finančných úverov pre členské
krajiny,
- obstaráva nákup a predaj zlata pre ústredné banky,
- prijíma depozitá v zlate,
- vykonáva eskont a reeskont zmeniek voči centrálnym bankám,
- prijíma vklady na bežné a depozitné účty od centrálnych bánk a otvára v nich bežné
a depozitné účty.

Európska banka pre obnovu a rozvoj
Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development –
EBRD) je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá začala svoju činnosť v Londýne 15. apríla
1991.
Hlavným cieľom banky je finančná a technicko-organizačná pomoc krajinám strednej
a východnej Európy pri ich prechode na trhovú ekonomiku.
Prioritnú pozornosť venuje:
- vybudovaniu konkurencieschopného štátneho sektora s dôrazom na malé a stredné
podniky,
- privatizácii a reštrukturalizácii štátneho sektora,
- vytvoreniu všetkých podmienok pre fungovanie trhového mechanizmu,
- vybudovaniu vhodného bankového a finančného systému,
- zlepšovaniu životného prostredia,
- podpore pri budovaní infraštruktúry.

Európska investičná banka
Európska investičná banka (European Investment Bank – EIB) je finančná inštitúcia
Európskej únie. Vznikla v roku 1958 na základe Rímskej zmluvy zakladajúcej Európske
hospodárske spoločenstvo. Sídlo ma v Luxembursku.
Hlavným cieľom banky je podporiť ekonomické prepojenie a vzájomnú spätosť členských
krajín. Tento cieľ plní prostredníctvom poskytovania úverov a úverových záruk na:
- investície smerujúce do menej vyvinutých regiónov členských (resp. pridružených)
krajín,
- investície sledujúce modernizáciu a reorganizáciu firiem, pokiaľ sa nedajú využiť
alebo nepostačujú finančné zdroje jednotlivých členských krajín,
- spoločné investičné akcie, pokiaľ ich nemožno financovať z bežných zdrojov.
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Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development
Vznikla v roku 1960 v Paríži. Členským štátom OECD je aj Slovensko.
Hlavné ciele:
- stimulácia ekonomického rastu,
- rast zamestnanosti,
- rozvoj bankového sektora a finančného trhu,
- rozvoj medzinárodného obchodu (rast medzinárodného dovozu a vývozu).
Svetová obchodná organizácia
WTO – World Trade Organization
Vznikla v roku 1947. Sídlo má v Ženeve.
Hlavné ciele:
- riešenie obchodných problémov medzi členskými krajinami,
- zrušenie ciel a iných obchodných prekážok v medzinárodnom obchode,
- ekonomický rast.
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