
"Службени лист СРЈ", бр. 73/2000

На основу члана 114. став 2. Устава СРЈ и члана 8. Закона о Народној
банци Југославије ("Службени лист СРЈ", бр. 32/93, 41/94, 61/95, 29/97,
44/99 и 73/2000), гувернер Народне банке Југославије доноси

О Д Л У К У
О МОНЕТАРНОЈ ПОЛИТИЦИ У 2001. ГОДИНИ

1. Основни циљеви монетарне политике у 2001. години су свођење
стопе раста цена на мало на ниво испод 1% месечно до средине године и
стабилизација кретања цена у наредном периоду на том или нижем
нивоу. У оквиру тога, текући годишњи раст цена на мало, без ефеката по
основу либерализације цена, биће испод 10% у односу на децембар
претходне године. Од 1. јануара 2001. године спроводиће се режим
руковођено флуктуирајућег курса динара.

2. Ради остваривања циљева монетарне политике из тачке 1. ове
одлуке, Народна банка Југославије ће кретање основних монетарних
агрегата контролисати преко промена нето домаће активе Народне банке
Југославије, које ће се утврђивати тромесечно. Стање нето домаће активе
Народне банке Југославије у првом тромесечју 2001. године повећаће се
за највише 500.000.000 динара.

3. У 2001. години примарни новац ће се креирати само по основу
пораста девизних резерви којима рукује Народна банка Југославије и по
основу операција на отвореном тржишту, у оквиру дозвољеног пораста
нето домаће активе Народне банке Југославије утврђеног тромесечним
пројекцијама монетарне политике.

4. Ако пораст девизних резерви којима рукује Народна банка
Југославије буде већи од очекиваног и по том се основу повећа примарни
новац и ликвидност банака, као и ако би повећана кредитна активност
банака водила повећању новчане масе већем од планираног — Народна
банка Југославије предузеће мере за довођење примарног новца у
планиране оквире. Ради тога, Народна банка Југославије ће:

1) банкама, на тржишту новца, продавати сопствене хартије од
вредности, као и друге хартије од вредности које има у свом портфељу;

2) банкама и другим комитентима наплаћивати своје кредите и
друге пласмане и додатно смањивати стање тих кредита, односно других
пласмана;

3) предузимати и друге мере монетарног регулисања.
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5. Народна банка Југославије користиће и, по потреби,
преиспитиваће важећи систем обавезне резерве банака и усклађиваће га
са потребама ефикаснијег регулисања кредитног потенцијала и кредитне
активности банака.

6. Народна банка Југославије предузеће мере да се у 2001. години
каматне стопе у већој мери користе као инструмент остваривања
монетарне политике. Каматне стопе формираће се на тржишним
основама, а очекује се њихов постепени пад са обарањем стопе
инфлације. Посредством каматних стопа Народне банке Југославије
утицаће се и на тражњу кредита, као и на укупну понуду финансијских
средстава. Есконтна стопа Народне банке Југославије усклађиваће се са
кретањем општег нивоа каматних стопа.

7. Народна банка Југославије, са надлежним министарствима,
припремиће програм рехабилитације банака и, у оквиру тога, посебан
програм ревитализације и санације оних банака за које постоји
наглашени државни интерес. То ће постепено стварати услове за
преношење платног промета у банке и стимулисати штедњу грађана код
банака. Осим тога, припремиће се одговарајућа решења за укључивање
иностраних банака са високом репутацијом у банкарски и финансијски
систем Савезне Републике Југославије.

8. Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2001. године.


