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Каматна  стопа на финансијском тржишту 
 

У В О Д 
 

 
Развој модерне робне производње и кредитног система континуирано ствара 

различите облике платних и кредитних инструмената којима се региструју, 
преносе и реализују новчане обавезе и потраживања различитих учесника у 
процесу репродукције. Функције ових инструмената су различите: потврђују права 
и обавезе из робног промета, изражавају кредитне односе, омогућавају трансфер 
ризика са једног на друге економске субјекте, сведоче о улагању у реалне облике 
капитала и слично. Они су, кпрема томе, формализован израз економских 
трансакција, с обзиром да се законски детаљно утврђују правила њиховог 
издавања, а и сами могу бити предмет мање или више детаљно регулисаних 
трансакција. 

Финансијско тржиште обавља алокацију акумулација ( штедње ) у циљу 
њенњ најефикасније употребе у производњи. Власници вишкова             ( капитала 
) стављају свој капитал на располагање производним субјектима у олиду кредита 
или власничких улагања. Овај процес креира финансијске инструменте, односно 
потраживања власника вишкова и обавезу производног субјекта. Иако кредитни 
инструменти у суштини представљају трансфер акумулације ( штедње ) у оквиру 
еконоомског система, последице тог трансфера нису исте. Власник капитала, који 
је дао кредит, има право на повраћај позајмљене суме увећане за камату у 
уговореном року. Са друге стране, власник капитала који је трајно стављен на 
располагање неком другом кориснику акумулације ( трајно је раздвојена 
функционална способност капитала од власништва над капиталом ) има само 
право на принос, односно на део вишка који позјмљени капитал производи. 

Одлучујући је утицај финансијског тржишта на основне категорије 
финансијског система, кпосено на регулаторне величине – тржиште каматне стопе 
и нормативну дисконтну стопу. 

Инвестиционе одлуке предузећа зависе од информација које се добијају са 
финансијског тржишта. Каматна стопа је кључни параметар финансијског 
тржишта. Тржиште врши креирање и вредносвање финансијске активе на основу 
приноса и ризика финансијског инструмента. Принос изражава  очекивани 
повраћај који улагање капитала доноси, а ризик известност приноса. Власник 
капитала одлучује  се на улагање са становишта односа према задовољавању 
текућих, односно будућих потреба. Са развојем кредитног система, уместо да 
капитал троши, власник може да га стави на располагање другом еконосмком 
субјекту, који инвестира у производни процес. У том случају, камата је за власника 
капитала цена одрицања од текуће потрошње – штедње, односно она са друге 
стране за предузетника представља цену недостајуће акумулације. 

Каматна стопа у основи изједначава будуће вредности новца са садашњом 
вредношћу. 
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 

 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

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

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.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.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.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.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

