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Персонал од над 2700 лица

од 148 земји



Брои 189
земји-членки
Земји кои не се членки: 
Андора, Куба, Лихтенштајн, 
Монако и Северна Кореја



Одбор на гувернери

Меѓународен монетарен
и финансиски одбор Извршен одбор

Раководство Персонал





60.4%

39.6%

Напредни

САД

Германија

Јапонија

Кина

Други БРИКЈ

Блискиот Исток

Други

УДЕЛ СО ПРАВО НА ГЛАС

5.4%

6.16%

6.09%

6.79%

51.87%

16.5%

8.06%

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Растечки 
економии и 
економии 
во развој



6% од акциите со право на глас се пренесени на растечките пазари и земјите во развој

БРИКЈ сега се меѓу 10-те најголеми акционери



„Нашиот клучен мандат е 
унапредување на глобалната 
економска и финансиска 
стабилност.“

- Кристин Лагард



Традиционалната улога на ММФ
ММФ е организација од 189 земји, која поттикнува финансиска 

стабилност и инклузивен раст преку следното:

ММФ обезбедува совети за 
политики на своите земји-
членки за тоа како да се 
унапредува економската 
стабилност, да се спречуваат 
финансиски кризи и како да 
се подобри животниот 
стандард.

ММФ позајмува и 
работи со земјите-
членки со финансиски 
потешкотии, со цел да 
им помогна да се 
справат со 
финансиските 
проблеми.

ММФ го споделува своето 
знаење со земјите-членки и 
работи со нив на градење 
ефективни политики и 
институции преку развој на 
капацитетите.

НАДЗОР ЗАЕМИ ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ



• Билатерален, регионален, глобален

• Непристрасен пристап

• Набљудувачка и трансверзална анализа



• Неконцесионерски

• Концесионерски

______________________________________                                           
Условеноста е флексибилна, фокусирана, 

општествена и макрокритична

Управување со 
кризи и спречување 
кризи (пр. Украина) 

Прилагодено на 
потребите на 
земјата (пр. ебола)



Мрежата на ММФ од центри за 

регионален развој на 

капацитети и програмите 

помагаат споделувањето 

знаење да се приспособи на 

потребите на регионот.

Тие центри овозможуваат 

подобрена способност за брзо 

реагирање на потребите кои се 

јавуваат.
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Нови области на делување 
на ММФ

• Нееднаквост, работни места и 
инклузивен раст

• Учество на женската работна сила

• Корупција

• Климатски промени и цени во 
енергетскиот систем



Нееднаквост

• Прирачник од персоналот во 
врска со работни места и раст: 
Помагање на земјите да 
постигнат инклузивен раст

• Раст кој е поправичен е и 
поодржлив

• Фискалната политика е клучна за 
намалување на нееднаквоста



Учество на женската работна сила

• Зголеменото учеството на жените во економијата е „макрокритично“ – може да трансформира цели 
економии: поттикнува раст, поттикнува инклузија, ја зајакнува економската флексибилност.

• Политиките за давање поголеми права на жените се разликуваат низ земјите — но едно нешто е 
универзално: елиминирање на правните пречки кои постојат во 90 отсто од земјите. Во напредните 
економии, приоритетите вклучуваат: грижа за деца, родителско отсуство, даночни реформи. Во 
растечките пазари и земјите во развој приоритетите вклучуваат: образование, финансиска инклузија, 
инфраструктура

• ММФ спроведува истражувања и обезбедува совети на членките – вклучително и преку пилот-
програми и програми за надзор во земјите



Цената на корупцијата

Следи ги парите

• Фондот анализира проблеми со управувањето 
уште од 1997 година.

• Сега Фондот подетално го анализира влијанието 
врз економските резултати и обезбедувањето 
решенија за политики.

• Подмитувањето, вид на корупција, според 
податоците, го чини светот околу 2 билиони УС 
долари годишно, или околу 2% од глобалниот 
БДП. Комбинираните економски и социјални 
трошоци на корупцијата се уште поголеми.



Климатски промени

• Фискалните инструменти може да играат 
клучна улога (данок за јаглерод; 
укинување на енергетските субвенции)

• Моделот на политиките е најважен —
политиките мора:

1. да бидат таргетирани
2. да бидат рентабилни
3. да држат рамнотежа меѓу еколошките 

бенефити и економските трошоци



Со кого соработуваме?
• Граѓански здруженија
• Национални и меѓународни синдикати
• Парламентарци
• Истражувачки центри/ академици
• Младината
Зошто? 
• Ефикасни совети за политики
• Размена на информации
• Мерење на пулсот на земјата
• Дијалог за политики


