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Под финансијском стабилношћу Народна банка Србије подразумева да финансијски систем –
финансијски посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура – омогућава не
само ефикасну алокацију финансијских ресурса и остварење кључних макроекономских функцијa
у нормалним условима, већ и у условима финансијске неравнотеже или потреса у домаћем и
међународном окружењу.

У условима финансијске стабилности, економски актери имају поверење у банкарски систем и
остварују приступ финансијским услугама као што су извршење плаћања, кредитирање, улагање
депозита и заштита од ризика.

У складу с чл. 3. и 4. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003,
55/2004 и 44/2010), Народној банци Србије ставља се у надлежност да, не доводећи у питање
остваривање свог основног циља, доприноси очувању и јачању финансијског система Републике
Србије, као и да утврђује и спроводи активности и мере с тим у вези. Народна банка Србије, у
остваривању тог Законом утврђеног циља, активно сарађује с другим надлежним државним и
међународним институцијама.

У оквиру тих активности и мера, Народна банка Србије обавља редовне и свеобухватне анализе
макроекономског окружења и функционисања кључних финансијских институција, тржишта и
инфраструктуре; даје преглед ризика који представљају претњу стабилности финансијског
система; идентификује трендове који могу повећати рањивост финансијског система; покреће
дискусију поводом нових регулаторних иницијатива и њиховог потенцијалног ефекта на
финансијски систем и реалну економију. Делује превентивно, али и корективно, путем
прилагођавања финансијског регулаторног оквира. Такође, у случају да за тим постоји потреба,
Народна банка Србије управља последицама екстерних потреса и других кризних ситуација
умањујући потенцијално негативне ефекте на финансијску стабилност.

Основни циљ Извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање свих
релевантних економских актера о стању финансијске стабилности; идентификација потенцијалних
ризика који могу угрозити финансијску стабилност; подизање свести економских актера о
потенцијалним ризицима. Очекујемо да ће Извештај допринети повећању транспарентности и
јачању поверења у домаћи финансијски систем, што ће позитивно утицати на његову стабилност и
подржати одржив и стабилан економски раст.

Анализе у Извештају припремљене су у Сектору за финансијску стабилност и Центру за
унапређење финансијског система. За анализу су коришћени подаци доступни закључно с првим
тромесечјем 2012. године, осим у појединим случајевима када су били доступни новији подаци.

Извештај о стабилности финансијског система размотрен је и усвојен на седници Извршног
одбора 25. јуна 2012. године. Сви досадашњи извештаји доступни су јавности на сајту Народне
банке Србије (http://www.nbs.rs).
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Мере за ублажавање ризика

Спољни ризици:
- продуженa криза у еврозони утицаће на промену
модела понашања банака у правцу смањења
финансијске зависности (deleveraging), односно пада
кредитне активности;
- истискивање реалног сектора због великог
буџетског дефицита, јавног дуга још увек
непрезадужених држава и огромних потреба за
новим емисијама и рефинансирањем;
- истискивање презадужених држава због креирања
ризика негативне повратне спреге између јавног
дуга (тржишта државних обвезница) и биланса
банака.

- неопходна је стабилизација јавних финансија,
што захтева одлучне мере; могућ негативан
утицај на раст у кратком року;
- активна улога у међународним иницијативама,
посебно
у
обезбеђењу
веће
подршке
међународних финансијских институција, али и
матичних банака.

Унутрашњи ризици:
- приближавање граници дуга при којој је криза
могућа;
- велика изложеност државним хартијама од
вредности властите државе може бити ризична, а
капитал недовољан;
- успорен прилив капитала у земљу због
несклоности инвеститора ка ризику услед
непоштовања фискалних правила;
- успорен прилив капитала у банкарски сектор
због смањења финансијске зависности и лоших
тржишних услова за продају акција државе у добрим
банкама;
- појачани притисци на девизно тржиште;
- даље
погоршање
квалитета
активе:
проблематични кредити не стварају доходак,
негативно утичу на акцијски капитал и привлачење
екстерних фондова;
- слаб економски раст и депрецијација умањују
капацитет банака за одобравање нових кредита;
- лоше корпоративно управљање у банкама са
уситњеним власништвом;

- изложеност финансијског система девизном
ризику.

- стабилизација јавних финансија;
- јачање макропруденцијалног надзора Народне
банке Србије и регулаторног оквира резолуције
као прве линије одбране од системског ризика:
 увођење планова опоравка,
 увођење планова реструктурирања,
 утицај на политику дивиденди банака;
- унапређење регулаторног и институционалног
оквира за решавање проблематичних кредита;
- веће ослањање банака на профит као извор
повећања капитала;
- стимулисање банака да се усредсреде на
емисије дугорочног дуга ради диверсификације
извора финансирања;
- подржавање процеса власничке консолидације
у банкама са уситњеном власничком структуром;
- програм с ММФ-ом:
 осигурање од неповољних екстерних
потреса,
 усидравање фискалне одговорности,
 ублажавање финансијских ризика,
 катализатор структурних промена;

- спровођење стратегије динаризације: нико не
може сам, али је могуће заједничким напором
Народне банке Србије, Владе Републике
Србије и банака.
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Резиме

Опоравак економске активности слабији од
очекиваног због сложене ситуације у
еврозони.

Успоравање економске активности у Европској
унији у 2011. години утицало је да опоравак у
Републици Србији буде слабијег интензитета од
очекиваног. Ескалација кризе јавног дуга крајем
2011. године изазвала је нагли пад цена државних
обвезница земаља са осетљивом фискалном
ситуацијом (Грчка, Португал, Италија и Шпанија),
што се негативно одразило на билансе банака које
су у својим портфолијима држале дуг тих држава.
Мере које су почетком 2012. године предузеле
Европска централна банка и националне централне
банке
(обезбеђење
ликвидности
банкама,
проширење листе хартија које су прихватљиве као
колатерал итд.) допринеле су да се ситуација
донекле стабилизује.

Поновна ескалација кризе јавног дуга у
еврозони манифестовала би се кроз
спољнотрговински и финансијски канал.

Евидентан је ризик поновне ескалације кризе у
еврозони, који би се, због деловања повратне
спреге између ризика јавног дуга у еврозони и
квалитета активе европских банака, кроз смањење
финансијске зависности (deleveraging) могао
негативно одразити на економску активност и
финансијску стабилност. Потенцијални утицај на
Србију реализовао би се кроз два канала:
спољнотрговински, с обзиром на повезаност с
појединим погођеним државама (на пример
Италијом), и финансијски, будући да домаће банке
у већинском страном власништву (супсидијари
страних банака) у активи банкарског сектора
Србије учествују са 78,2%.

Графикон I.1.21. Тржишно учешће група банака према
земљама порекла већинског капитала
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Макроекономска неравнотежа је и даље
изражена. Нема знакова бржег опоравка
привреде, а криза може да утиче и на смањење
потенцијалног раста БДП-а.

Графикон I.2.1. Преглед кључних макроекономских
ризика
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Ниво и валутна структура јавног дуга
упозоравају. Снажно фискално прилагођавање
и задржавање прилива капитала из
иностранства на просечном нивоу неопходни
су за одрживост јавног (и спољног) дуга…
Графикон I.4.10. Стабилизација јавног дуга на 51% БДП-а
(у % БДП-а)
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На основу индикатора рањивости не може се
недвосмислено извести закључак о смањивању
макроекономске неравнотеже у 2011. у односу на
2008. годину, али се може констатовати да је она и
даље велика. Ако се посматрају појединачни
ризици у 2011. години, знатно је смањен дефицит
платног биланса и повећана адекватност девизних
резерви. Степен евроизације банкарског система
(који у великој мери ограничава делотворност
стабилизационих мера монетарне политике), као и
учешће приватног спољног дуга у БДП-у, на
приближно су истом нивоу. Учешће јавног дуга у
БДП-у знатно је повећано. Међутим, ако
упоредимо 2011. годину са 2010, рањивост је
повећана. О томе сведочи раст дефицита платног
биланса, који је достигао 9,5% БДП-а (у поређењу
са 7,4% током 2010. године), и даљи раст јавног
дуга.

2
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4

Стопа раста БДП-а (у %)
Фискални резултат који стабилизује јавни дуг
Фискални резултат остварен у 2011. години

5

Ниво јавног дуга упозорава. Јавни дуг премашио је
не само границу дефинисану Законом већ и
границу изнад које је криза јавног дуга могућа.
Неопходно је снажно фискално прилагођавање,
имајући у виду висину и композицију јавног дуга и
величину структурног дефицита. Поред нивоа
јавног дуга, упозорава и његова валутна структура.
Валутна структура и чињеница да нерезиденти
држе знатан део јавног дуга указују на врло
значајан утицај девизног курса и расположење
инвеститора.
С
друге
стране,
ризик
рефинансирања је низак због повољне рочне
структуре јавног дуга. Одрживост спољне
неравнотеже зависи од очекиваног прилива
капитала из иностранства, па одржавање високог
прилива капитала мора бити приоритет економске
политике. Не мање значајна је и улога фискалне
политике, која не сме дозволити прекомерни
буџетски дефицит. То није лак задатак у земљи у
којој фискално прилагођавање мора бити праћено
растом јавних инвестиција.

Извор: Народна банка Србије.
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… али девизне резерве представљају адекватну
заштиту од екстремних шокова.

Табела I.3.1. Адекватан ниво девизних резерви за мај 2012. год.
Индикатор адекватности

Адекватан ниво
(у млрд EUR)

Покрив еност тромесечног ув оза

4,2

Покрив еност три месеца текућих плаћања

4,7

Покрив еност краткорочног спољног дуга по преосталој
рочности

4,4

Покрив еност 20% најшире категорије нов чане масе М3

2,7

Покрив еност дев изних депозита (100%)

9,3

Покрив еност суме текућег дефицита платног биланса и
краткорочног спољног дуга по преосталој рочности

6,0

Wijnholds-Kapteyn -ов индикатор

5,8

Roaf -Norris -ов индикатор (стрес-сценарио)

6,1

Прав а мера за Србију

7,1

Девизне резерве представљају осигурање од
екстремних шокова у условима високог степена
евроизације и високе спољне неравнотеже. Може
се рећи да представљају и једино осигурање од
екстремних шокова ако изостане подршка
структурних промена и фискалне политике. Због
великих осцилација на девизном тржишту,
Народна банка Србије интервенише током 2012.
године. Садашњи ниво девизних резерви износи
10,2 милијардe евра у бруто износу, односно 5,5
милијарди у нето износу. Тај ниво бруто девизних
резерви, без обзира на индикатор или модел који
се користи за оцену њихове адекватности, показује
да је он довољна заштита од екстремних шокова.

Стање девизних резерви
Бруто

10,2

Нето

5,5

Изв ор: Народна банка Србије.

Ублажавање монетарне политике је
заустављено у 2012. години.

Ублажавање монетарне политике, отпочето у
другој половини 2011. године, заустављено је у
2012, пре свега због депрецијацијских притисака,
неизвесности у погледу фискалне политике и
неповољног развоја на међународном тржишту.

Предузећа су у 2011. години пословала с
профитом, окрећу се домаћим изворима
финансирања и смањују задуженост. Услови
финансирања су и даље неповољни.

У 2011. години нефинансијска предузећа
пословала су с профитом. Депозити предузећа
бележили су успорени раст. Мења се и структура
задуживања у правцу већег ослањања на домаћи
банкарски сектор и смањења спољне задужености.
Спољни дуг привреде је у 2011. смањен за око 600
милиона евра. Због недовољне ликвидности,
кредити за обртна средства доминирају у
новоодобреним кредитима привреди. Међутим,
уочава се тенденција раста инвестиционих
кредита, и поред знатног смањења субвенција
државе. И поред неповољних услова на
међународним
тржиштима,
прекогранични
кредити су и даље доступни квалитетним
дужницима из сегмента великих предузећа, док су
мала и средња предузећа суочена с неповољним
условима финансирања. Како каматне стопе на
кредите и депозите (динарске и девизне) бележе
благ пад, распон између каматних стопа на
динарскe депозитe и кредитe, као и између
каматних стопа на девизнe депозитe и
индексираних кредита, и даље је веома висок.

Графикон I.5.3. Кретање нивоа дуга привреде Србије
(у % БДП-а)

(у млрд EUR)
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Извор: Народна банка Србије.
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Реалне зараде стагнирају, док незапосленост
расте. Упркос негативним реалним
кретањима, штедња становништва реално
расте, али раст успорава. Структура
штедње по рочности се мења у правцу већег
учешћа дугорочних извора. Истом успореном
динамиком расте реална кредитна
активност. Задуженост становништва је
изузетно ниска, па оно остаје нето поверилац
финансијског система.
Графикон I.6.5. Кретање девизне штедње становништва
(у млрд EUR)
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Пад животног стандарда становништва и повећања
стопе незапослености неповољно утичу на
расположиви доходак становништва, што може
отежати сервисирање обавеза према банкарском
сектору и повећати проблематичне кредите.
Међутим, задуженост сектора становништва је
изразито ниска (18% БДП-а). Раст штедње у 2011.
је настављен, али споријом динамиком. Динарска
штедњa је реално порасла за 35,9%. Раст кредита је
смањен, али је реално позитиван. Успоравање
раста делимично се може објаснити слабљењем
субвенционисаних кредита, као и доношењем
Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности
финансијског
система,
која
дозвољава
индексирање кредита искључиво у еврима.
Учешћа за кредите у еврима повећана су на 30%,
док вредност износа финансирања по стамбеном
кредиту не сме да пређе 80% процењене вредности
некретнине. Каматне стопе на кредите и депозите
(динарске и девизне) имају благу тенденцију пада.
Међутим, још увек постоји велика разлика између
каматних стопа на динарску и девизну штедњу
(5%), односно динарских и индексираних кредита
(11,5%). Такође, висок је и распон између
динарских депозита и кредита (10,6%), односно
девизних депозита и индексираних кредита (4,1%).

Извор: Народна банка Србије.

Банкарски сектор је добро капитализован.
Смањена је зависност од спољних, али је и
даље изражена потреба за јачањем домаћих
извора финансирања. Банке су изузетно
ликвидне. Повећање динарских пласмана уз
одсуство дугорочних динарских извора указује
на потребу усклађивања валутне и рочне
структуре, док је профитабилност у целини
задовољавајућа. Девизно изазвани кредитни
ризик утиче на проблематичне кредите, који
бележе пораст, али су у потпуности
покривени резервисањима.
Графикон II.1.1. Адекватност капитала банкарског сектора
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

I

2012.

Банкарски сектор Србије је током 2011. године био
адекватно капитализован; однос регулаторног
капитала према ризичној активи је на другом
месту у региону централне и источне Европе.
Доминантан удео у активи и даље има кредитни
портфолио банака са око 60%, док обавезне
резерве, државне и хартије од вредности Народне
банке Србије чине 26,8% активе. Током 2011.
године реални раст кредитне активности се
успорава. Највећи допринос расту дају кредити
одобрени сектору привреде, а у оквиру њих
инвестициони кредити. Учешће проблематичних
кредита у укупним кредитима расте и на крају
2011. године износи 19%. Међутим, резерве за
потенцијалне губитке довољне су за покриће
129,2% бруто проблематичних кредита, па они не
представљају претњу по финансијску стабилност.
У оквиру укупних проблематичних кредита
највеће учешће имају кредити привреди (24,6%),
док у сектору становништва то учешће стагнира
(9,1%). Девизни ризик, који су банке путем
индексације кредита валутном клаузулом пренеле
на дужнике, враћа се у банкарски систем као
девизно изазван кредитни ризик. Профитабилност
банкарског сектора, уз изузетак једне банке, нешто
је виша него 2010. године. Са оствареним
приносом на активу од 1,3% и приносом на
капитал од 6,1%, банкарски сектор Србије спада
међу профитабилније у региону. Структура добити
указује да је пословни модел домаћих банака и
даље оријентисан ка традиционалним банкарским
пословима.
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Графикон II.1.12. Покриће бруто проблематичних кредита
резервама за процењене губитке, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)
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Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.

Банкарски сектор је изузетно ликвидан, па је ризик
ликвидности најмање изражени ризик у систему.
Истовремено долази и до знатног побољшања
квалитета извора финансирања банака у Србији,
пре свега кроз раст удела дугорочних извора, у
знатној мери захваљујући активностима Народне
банке Србије на увођењу диференцијације
обавезне резерве у односу на рочност обавеза.
Дугорочни извори тренутно покривају око 70%
свих кредита. Смањен је и ризик рефинансирања,
будући да је учешће краткорочних кредитних
линија од матица према супсидијарима пало са
12% у 2009. години на 2% у марту 2012.
Међутим, и даље је висока заступљеност извора
финансирања који су прибављени од чланица
група, односно задуживањем, у иностранству.
Промена
модела
понашања
банака
чији
супсидијари послују у Србији, због недостатка
ликвидности на међународном тржишту, може
негативно утицати на прилив капитала. Стога је
неопходно јачање домаћих извора финансирања
ради даљег раста кредитне активности.
Поред тога, пажњу привлачи и донекле
неусклађена рочна и валутна структура, због
повећања динарских пласмана и одсуства
дугорочних динарских извора. Валутна структура
депозита је углавном непромењена, па су девизни
(евро)депозити и даље доминантан извор
финансирања.

Сектор осигурања је добро капитализован,
али је профитабилност ниска. Неразвијено
осигурање од катастрофалних опасности
представља значајан ризик.

Графикон II.2.1.7. Комбиновани показатељ у осигурању
(у %)
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У сектору осигурања у 2011. дошло је до
успоравања позитивних трендова у виду реалног
пада укупне премије од 5,2% у односу на укупну
премију у 2010. Сектор осигурања у Србији добро
је капитализован у односу на ризике којима је
изложен, мада ниска профитабилност, пре свега
као последица високих трошкова спровођења
осигурања у односу на меродавну премију у
самопридржају, представља ризик који може
угрозити солвентност осигуравајућих друштава.
Поред тога, у Србији је неразвијено осигурање
имовине од поплава, земљотреса и других
катастрофалних опасности, тако да је штете
великих размера настале по основу ових опасности
до сада покривала држава.
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Извор: Народна банка Србије.
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Недовољна развијеност домаћих
институционалних инвеститора онемогућава
афирмацију финансијског тржишта као
алтернативног извора финансирања.
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Графикон III.2.8. Промет и месечни рацио обрта
динарских државних ХоВ

Финансијска тржишта у Србији карактерише мали
број
и
ниска
ликвидност
расположивих
инструмената. Недовољна развијеност домаћих
институционалних инвеститора који би генерисали
тражњу, покренули секундарно трговање и
индиректно смањили трошкове задуживања
представља
додатну
препреку афирмацији
тржишта капитала као алтернативног извора
финансирања у односу на банкарски сектор. С
друге стране, висока концентрација власништва
предузећа која се котирају на Београдској берзи и
одсуство свести кључних актера о значају доброг
корпоративног
управљања
допринели
су
неликвидности
тржишта
акција.
Тржиште
финансијских деривата у Србији, и поред
одређених позитивних помака, и даље је
неразвијено.
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.

Тржиште непокретности карактерише пад
цена и промета.

Графикон III.3.1. Индекси цена непокретности у Србији
DOMex
(индекс, просек 2002 - 2010 = 100)
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служио за праћење тржишта и процену вредности
непокретности представља један од великих
ризика, будући да су банке, коришћењем
непокретности као средства обезбеђења кредита,
директно изложене ризику промене њихових цена.
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Извор: Национална корпорацијa за осигурање стамбених кредита.

Висок ниво евроизације представља основни
ризик по стабилност финансијског система.
Потписивање Меморандума о спровођењу
стратегије динаризације представља
значајан корак у правцу ублажавању овог
ризика.

Основни ризик по стабилност финансијског
система Србије и даље представља висок ниво
евроизације како на страни активе, тако и на
страни пасиве банкарског сектора. Изложеност
предузећа, становништва и државе наглим и
знатним промена девизног курса, кроз конверзију
девизног ризика у кредитни ризик, може имати
озбиљне последице по финансијску стабилност.
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Народна банка Србије покренула је опсежну
кампању динаризације с циљем ублажавања
поменутог ризика, што је резултирало и
потписивањем
Меморандума
о
стратегији
динаризације финансијског система Србије између
Народне банке Србије и Владе Републике Србије у
марту 2012. године. Меморандум даје преглед
мера усмерених на умањење ризика од промене
девизног курса, попут активности везаних за
развој тржишта динарских хартија од вредности,
стварања услова за увођење нових динарских
производа и активности усмерених на развој
инструмената заштите од девизног ризика.
Меморандумом је утврђена и оријентација државе
према повећању удела чисто динарског дуга у
укупном јавном дугу. Значајна је и мера која
захтева да Влада одобрава евентуално ново
субвенционисање кредита само ако су кредити
динарски. Поменуте мере требало би да створе
услове за раст атрактивности динара у односу на
страну валуту и допринесу повећању учешћа
динарских кредита без валутне клаузуле у
укупним кредитима.

Графикон Степен евроизације пласмана банкарског
сектора на дан 31.3.2012.
(у млрд RSD)
2.500

2.000

1.500
68,1%
1.000
74,3%
500

67,8%
25,7%

0
Привреда
Динари

31,9%

32,2%
Становништво

Укупни пласмани

Девизни и девизно индексирани

Извор: Народна банка Србије.

Оцена финансијске стабилности показује да је
финансијски систем стабилан. Ипак, у односу
на преткризни период, стабилност система
нешто је смањена.
Графикон V.2.2.1. АИФС банкарског сектора Србије

0,6
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0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
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Финансијску стабилност је веома тешко оценити –
у ту сврху коришћена је комбинација различитих
метода: (а) поређење изабраних индикатора
финансијског здравља, (б) конструкција агрегатног
индикатора финансијске стабилности (АИФС), (в)
коришћење ELECTRE и (г) излагање финансијског
система јаким шоковима у стрес-тестовима.
Извршена је оцена финансијске стабилности за
период од 2008–2011. Индикатори финансијског
здравља указују да је банкарски сектор у Србији у
бољем стању него у региону, док по агрегатном
индикатору финансијске стабилности Србија
бележи благ пад ранга. Стрес-тестови Народне
банке Србије указују на високу издржљивост
банкарског сектора на повећање губитака због
пораста проблематичних кредита и реализацију
ризика ликвидности. У целини узевши, унакрсна
анализа резултата показује да је финансијски
систем у Србији стабилан, али и да је стабилност у
односу на преткризни период (2008. годину)
смањена.

Извор: Народна банка Србије.
Графикон V.2.1.1. Финансијска стабилност банкарског сектора Србије у поређењу с просеком региона
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Напомене:
1) Приказане су стандардизоване вредности основних индикатора финансијске стабилности: ПАК - показатељ адекватности капитала (регулаторни капитал у односу на ризичну активу); К/А билансни капитал у односу на билансну активу; NPL/Кр. - однос проблематичних бруто кредита према укупним бруто кредитима; Рез./NPL - резерве за процењене губитке у односу на
бруто проблематичне кредите; ROA - принос на активу; ROE - принос на капитал.
2) Већа удаљеност од центра мреже указује на већи ризик.
3) Регион обухвата земље централне и источне Европе: Албанију, БиХ, Бугарску, Летонију, Литванију, Мађарску, Македонију, Пољску, Румунију, Турску, Хрватску и Црну Гору. Индикатори
који се односе на регион су непондерисани просеци индикатора за наведене земље.

Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.
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I. Реални сектор

Кризу јавног дуга могу узроковати глобална, али и специфична локална кретања. Независно од
узрока, долази до пада кредитног рејтинга и знатног пораста премије ризика земље погођене
кризом. У случају изложености банкарског сектора државама које се суочавају с кризом јавног
дуга, цена задуживања банака расте, а цене њихових акција падају. Улога кредибилне
макроекономске политике која може побољшати перцепцију ризика и осигурати доступност
капитала по нижој цени је важна увек, али је пресудна у условима неповољних вести из
међународног окружења.

I.1. Међународно макроекономско
окружење

Графикон I.1.2. Премија осигурања од кредитног ризика
петогодишњих доларских обвезница Грчке
(у б.п.)
30.000

Очекује се благ опоравак тек 2013. године.
25.000

Макроекономска кретања у еврозони и земљама
централне, источне и југоисточне Европе имају
сличну путању. У првој половини 2011. године
били су видљиви знаци опоравка и растући
инфлаторни притисци, што је довело до
привременог заокрета у вођењу монетарне
политике у правцу смањења њене експанзивности.
У другој половини године ослабили су и
економска активност и инфлаторни притисци.
ММФ и ОЕCD знатно су смањили своје пројекције
раста за 2012. и 2013. годину. Након реалног раста
од 1,4% током 2011. године, економска активност
у еврозони ће забележити пад од 0,3% у 2012. То
се може објаснити недовољном подршком
рањивог финансијског система, неповерењем
инвеститора, али и смањењем експанзивности
фискалне политике. Опоравак који се очекује 2013.
године (0,9%) биће резултат растуће агрегатне
Графикон I.1.1. Промене кредитних рејтинга земаља
порекла матица банака чији супсидијари послују у
Републици Србији
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Извор: Standard & Poor's.
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Извор: Reuters.

тражње осталих региона. Насупрот крхком
опоравку еврозоне као целине, очекује се наставак
рецесије у Грчкој, Португалу, Италији и Шпанији.
Стопе економског раста у одабраним групама
земаља приказане су у Табели I.1.1.
Графикон I.1.3. Премија осигурања од кредитног ризика
петогодишњих доларских обвезница земаља порекла
матица банака чији супсидијари послују у Републици
Србији
(у б.п.)
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Извор: Reuters.
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Раст у еврозони као целини и главним извозним
тржиштима Србије (Италија, Немачка и Босна и
Херцеговина) постаје претња опоравку српске
привреде заснованом на извозу. Извоз, на пример,
у Италију чини више од 10% укупног извоза. То
привреду Србије чини рањивом у погледу спољне
тражње Италије. У условима слабог економског
раста, расте ризик губитака у банкарском сектору

Србије, али
угрожена.
Криза јавног
опоравак.

његова
дуга

стабилност
може

неће

угрозити

бити
крхки

Раст јавног дуга у неколико европских земаља
довео је до пада њиховог кредитног рејтинга.

Табела I.1.1. Стопе раста бруто домаћег производа, одабране групе земаља
(у %)
Процене
Пројекције
2011.
2012. 2013.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Свет

4,9

4,5

5,2

5,4

2,8

-0,6

5,3

3,9

3,5

4,1

Европска унија
Еврозона

2,6
2,2

2,2
1,7

3,6
3,3

3,4
3,0

0,5
0,4

-4,2
-4,3

2,0
1,9

1,6
1,4

0,0
-0,3

1,3
0,9

2,6
3,3
4,2
6,3
4,1
2,3
0,7
4,4
4,5
1,7
4,4
-0,5
2,2
1,6
5,1
4,4
3,3

2,4
1,7
3,9
8,9
2,9
1,9
0,8
2,3
5,3
0,9
5,4
3,7
2,0
0,8
6,7
4,0
3,6

3,7
2,7
4,1
10,1
4,4
2,7
3,9
4,6
5,3
2,2
5,0
2,9
3,4
1,4
8,3
5,9
4,1

3,7
2,9
5,1
7,5
5,3
2,2
3,4
3,0
5,2
1,7
6,6
4,3
3,9
2,4
10,5
6,9
3,5

1,4
1,0
3,6
-3,7
0,3
-0,2
0,8
-0,1
-3,0
-1,2
0,8
4,1
1,8
-0,0
5,8
3,6
0,9

-3,8
-2,8
-1,9
-14,3
-8,4
-2,6
-5,1
-3,3
-7,0
-5,5
-5,3
-2,7
-3,5
-2,9
-4,9
-8,0
-3,7

2,3
2,3
1,1
2,3
3,7
1,4
3,6
-3,5
-0,4
1,8
2,7
2,3
1,6
1,4
4,2
1,4
-0,1

3,1
1,9
0,5
7,6
2,9
1,7
3,1
-6,9
0,7
0,4
1,0
2,1
1,3
-1,5
3,3
-0,2
0,7

0,9
0,0
-1,2
2,0
0,6
0,5
0,6
-4,7
0,5
-1,9
-0,2
1,2
-0,5
-3,3
2,4
-1,0
-1,8

1,8
0,8
0,8
3,6
1,8
1,0
1,5
0,0
2,0
-0,3
1,9
2,0
0,8
0,3
3,1
1,4
0,1

Земље у развоју
Централна и источна Европа

7,5
7,3

7,3
5,9

8,2
6,4

8,7
5,4

6,0
3,2

2,8
-3,6

7,5
4,5

6,2
5,3

5,7
1,9

6,0
2,9

Албанија
Босна и Херцегов ина
Бугарска
Хрв атска
Мађарска
Летонија
Литв анија
Македонија
Црна Гора
Пољска
Румунија
Србија
Турска

5,7
6,3
6,7
4,1
4,8
8,7
7,4
4,6
4,4
5,3
8,5
9,3
9,4

5,8
3,9
6,4
4,3
4,0
10,6
7,8
4,4
4,2
3,6
4,2
5,4
8,4

5,4
6,0
6,5
4,9
3,9
10,5
7,8
5,0
8,6
6,2
7,9
3,6
6,9

5,9
6,2
6,4
5,1
0,1
9,6
9,8
6,2
10,7
6,8
6,3
5,4
4,7

7,5
5,7
6,2
2,2
0,9
-3,3
2,9
5,0
6,9
5,1
7,3
3,8
0,7

3,3
-2,9
-5,5
-6,0
-6,8
-17,7
-14,8
-0,9
-5,7
1,6
-6,6
-3,5
-4,8

3,5
0,7
0,4
-1,2
1,3
-0,3
1,4
1,8
2,5
3,9
-1,6
1,0
9,0

2,0
1,7
1,7
-0,0
1,7
5,5
5,9
3,0
2,5
4,4
2,5
1,6
8,5

0,5
0,0
0,8
-0,5
0,0
2,0
2,0
2,0
0,2
2,6
1,5
0,5
2,3

1,7
1,0
1,5
1,0
1,8
2,5
2,7
3,2
1,5
3,2
3,0
3,0
3,2

Аустрија
Белгија
Кипар
Естонија
Финска
Француска
Немачка
Грчка
Ирска
Италија
Луксембург
Малта
Холандија
Португал
Слов ачка
Слов енија
Шпанија

Савез независних држ ава
Јерменија
Азербејџан
Белорусија
Грузија
Казахстан
Киргишка Република
Молдав ија
Монголија
Русија
Таџикистан
Туркменистан
Украјина
Узбекистан

8,2

6,7

8,8

9,0

5,4

-6,4

4,8

4,9

4,2

4,1

10,5
10,2
11,5
5,9
9,6
7,0
7,4
10,6
7,2
10,6
14,7
12,1
7,4

14,1
26,4
9,4
9,6
9,7
-0,2
7,5
7,3
6,4
6,7
13,0
2,7
7,0

13,2
34,5
10,0
9,4
10,7
3,1
4,8
8,6
8,2
7,0
11,0
7,3
7,5

13,7
25,0
8,6
12,3
8,9
8,5
3,0
10,2
8,5
7,8
11,1
7,9
9,5

6,9
10,8
10,2
2,3
3,2
7,6
7,8
8,9
5,2
7,9
14,7
2,3
9,0

-14,2
9,3
0,2
-3,8
1,2
2,9
-6,0
-1,3
-7,8
3,9
6,1
-14,8
8,1

2,1
5,0
7,7
6,3
7,3
-0,5
7,1
6,4
4,3
6,5
9,2
4,1
8,5

4,4
0,1
5,3
7,0
7,5
5,7
6,4
17,3
4,3
7,4
14,7
5,2
8,3

3,8
3,1
3,0
6,0
5,9
5,0
3,5
17,2
4,0
6,0
7,0
3,0
7,0

4,0
1,9
3,3
5,5
6,0
5,5
4,5
11,8
3,9
6,0
6,7
3,5
6,5

Изв ор: Међу народни монетарни фонд, World economic outlook.
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Криза јавног дуга утицала је да се први пут у
историји кредитни рејтинг САД смањи са ААА на
АА+. Након тога, инвеститори су очекивали да ће
рејтинг агенције смањити кредитни рејтинг и
другим земљама с рејтингом ААА. То се и
догодило у случају Аустрије, Француске итд.
Смањен је кредитни рејтинг свим земљама
порекла банака чији супсидијари послују у Србији.
Неизвесност поводом одрживости фискалне
политике и механизма управљања кризом утицала
је на раст премије осигурања од кредитног ризика,
односно на раст приноса на државне обвезнице.
Премија ризика је порасла и на тржишту новца
еврозоне. Притисци на европском финансијском
тржишту прелили су се и на земље централне,
источне и југоисточне Eвропе. Дошло је до раста
премије ризика и приноса на еврообвезнице, као и
пада вредности валута тих земаља.
Велика изложеност европских банака државама
угроженим кризом јавног дуга ствара знатне
губитке у билансима банака, а висина капитала
није довољна за њихово покриће. У таквим
условима, расте премија осигурања од кредитног
ризика обвезница банака, а цене њихових акција
падају.

Народна банка Србије

Графикон I.1.4. Приноси на десетогодишње обвезнице
Грчке у EUR
(у %)
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Извор: Bloomberg.

Графикон I.1.5. Приноси на десетогодишње обвезнице
Републике Србије и земаља порекла матица банака чији
супсидијари послују у Републици Србији
(у %)
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Банке реагују смањивањем изложености дуговима
високозадужених
држава,
а
недостатак
финансијских средстава на тржишту надокнађен је
повећањем кредита за ликвидност Европске
централне
банке.
Активирање
Европског
стабилизационог механизма (ЕСМ) и средстава
ММФ-а треба да појача подршку државама које
имају проблема с ликвидношћу и недовољно
капитализованим банкама.
Стрес-тестови које је Европска банкарска агенција
(European Banking Authority – EBA) спровела над
90 банкарских групација у јулу 2011. указали су на
потребу за докапитализацијом одређеног броја
банака које су учествовале у стрес-тесту, у
укупном износу од 2,5 милијарди евра.1
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Напомена: Обвезнице Републике Србије су у USD, a осталих
земаља у EUR.
Извор: Bloomberg.

Графикон I.1.6. Kаматнe стопe Европске централне банке
и EONIA
(у %)
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Експанзивна монетарна политика представља
покушај да се подстакне опоравак привреде и
стабилизују тржишта.
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1

Као одговор на успоравање привредног раста,
многе централне банке снизиле су своје
референтне каматне стопе. Европска централна
банка ублажила је ризик финансирања банака не
само снижавањем каматне стопе већ и
одобравањем неограничених количина дугорочних
колатерализованих
кредита
(longer-term
refinancing operations – LTROs) средином
децембра 2011. године. Истовремено, проширен је
1

Након докапитализација извршених у периоду јануар–април 2011. у
износу од 50 милијарди евра.

0
31.5.2007.

31.5.2008.

31.5.2009.

31.5.2010.

31.5.2011.

31.5.2012.

EONIA
Референтна стопа Европске централне банке
Каматна стопа на кредитне олакшице
Каматна стопа на депозитне олакшице
Извор: Европска централна банка, Bloomberg.

обухват прихватљивих колатерала, чиме је
побољшана ликвидност банака, као и
ликвидност тржишта дуга. Прихватање
италијанских државних хартија од вредности
као средства обезбеђења допринело је
3
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смањењу тржишних притисака на цену ових
хартија. Наведене мере, у комбинацији с
најављеним
и
спроведеним
структурним
реформама
и
фискалном
консолидацијом,
допринеле су да се смањи несигурност на
тржиштима.
Поред тога, крајем 2011. године реализована је
координирана иницијатива пет централних банака
(Енглеске, Европске уније, Јапана, Швајцарске и
Канаде) која је банкама обезбедила приступ
неограниченом износу доларске ликвидности.
Уколико би дошло до даљег погоршања тржишних
услова због повећања ризика јавног дуга, та мера
би ублажила преливања последица на кредитни
канал ка привреди и становништву.
Почетком
2012.
године
ситуација
је
стабилизована. Смањена је премија осигурања од
кредитног ризика на тржишту државних
дужничких хартија од вредности, изузев државних
обвезница Грчке, Ирске и Португала. Међутим,
трајна стабилизација тржишта ће зависити од
договора о фискалној политици. Уколико се
реализује
фискална
унија,
издавање
еврообвезница, које би омогућиле финансирање
јавног дуга поменутих земаља под знатно
повољнијим условима и биле јединствене за
еврозону, било би оствариво.
Банке смањују кредитну активност.

Народна банка Србије

Графикон I.1.7. Премијa ризика на међубанкарском
тржишту новца
(месечни просек, у б.п.)
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Извор: Bloomberg.

Графикон I.1.8. Индекс обвезница тржишта у настајању:
Републике Србије и EMBI Global
(у б.п.)
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Највећи ризик може настати због деловања
негативне повратне спреге између ризика јавног
дуга у еврозони и квалитета активе европских
банака.
У случају реализације негативног сценарија (а он
подразумева даљи пад цена државних обвезница и
погоршање квалитета активе), банке би могле
реаговати продајом активе, с обзиром на то да су,
због ниских тржишних цена акција и несклоности
инвеститора ка ризику, могућности прикупљања
додатног капитала на тржишту ограничене.
Усмереност на смањење активе неповољно делује
на кредитну активност и, повратно, у негативној
спирали, на фискалне перформансе државе, а тиме
и на њихову способност за подршку банкама.
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Извор: J.P. Morgan.

Графикон I.1.9. Индекс обвезница тржишта у настајању:
Републике Србије и земаља региона
(у б.п.)
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Промена пословног модела банака у правцу
смањења финансијске зависности (deleveraging)
дугорочно је пожељна са аспекта финансијске
стабилности, будући да је реч о делимично
здравом процесу. Међутим, нагла промена, која би
била праћена знатним смањењем укупне понуде
кредита од стране великих банака, могла би имати
негативне последице на привредни раст и
финансијску стабилност. Као прво, успоравање
раста повећало би фискалну рањивост, а она би
утицала на даљи пад цена државних обвезница.
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Извор: J.P. Morgan.

Друго, успоравање раста утицало би на раст
учешћа проблематичних кредита, вршећи тиме
додатни притисак на банке да воде још
рестриктивнију кредитну политику.
4
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Преливање кризе на остале земље зависило би од
величине
спољнотрговинске
размене
и
финансијске зависности.
Тржишно учешће супсидијара страних банака
доминантно је у банкарском сектору Србије –
крајем првог тромесечја 2012. године 72,8% бруто
активе банкарског сектора односило се на банке
чији је већински капитал страног порекла. У
Србији послују четири грчке банке, чије је
тржишно учешће на крају првог тромесечја 2012.
године износило 15,3%. Иако кретање премије
осигурања од кредитног ризика и цена акција
њихових матичних банака указује на високу
вероватноћу наступања несолвентности, потребно
је нагласити да су грчке банке, као и све остале
банке које послују на домаћем тржишту, правна
лица основана у Србији. Оне за своје обавезе
одговарају сопственим капиталом и у том смислу
су независне од матица. Значајно је такође истаћи
да су грчке банке које послују на домаћем
тржишту високо капитализоване и ликвидне.
Иако је ризик тзв. смањења финансијске
зависности банака из земаља еврозоне у великој
мери присутан, он је у Србији знатно мањи у
поређењу с другим земљама у региону.

Народна банка Србије

Графикон I.1.10. Приноси на десетогодишње доларске
обвезнице Републике Србије и земаља региона
(у %)
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Извор: Bloomberg.

Графикон I.1.11. Кретање курса RSD и валута земаља
региона према EUR
(индекс, децембар 2007 = 100)
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Утицај смањења кредитне активности европских
банака на остале земље био би утолико јачи
уколико је код поменутих банака израженија
пристрасност ка домаћем тржишту (home bias).
Она би се испољила осетнијим смањењем понуде
прекограничних кредита у односу на смањење
кредита на домаћем тржишту. У том смислу,
најизложенија су тржишта у настајању. Управо то
је подстакло усвајање Бечке иницијативе 2.0 у
јануару 2012. године, чији је циљ јачање
регионалне
координације
ради
контроле
негативних ефеката смањења изложености
европских банака према тржиштима у настајању.
Јачина ефекта потенцијалног смањења понуде
кредита од стране европских банака и њихових
супсидијара зависиће не само од контролисане
брзине смањења кредитне активности већ и од
способности локалних банака да диверсификују
своје изворе финансирања и у већој мери се ослоне
на, на пример, емисију дугорочног дуга и раст
домаће штедње.
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Извор: Народна банка Србије и Reuters.

Графикон I.1.12. Кретање курса RSD у односу на EUR,
CHF и USD
(индекс, децембар 2004 = 100)
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Извор: Народна банка Србије.
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Графикон I.1.13. Премија осигурања од кредитног ризика
петогодишњих обвезница грчких банака чији
супсидијари послују у Републици Србији
(у б.п.)

Народна банка Србије

Графикон I.1.16. Премија осигурања од кредитног ризика
петогодишњих обвезница италијанских банака чији
супсидијари послују у Републици Србији
(у б.п.)
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Извор: Reuters.

Графикон I.1.14. Премија осигурања од кредитног ризика
петогодишњих обвезница француских и белгијских
банака чији супсидијари послују у РС
(у б.п.)

Графикон I.1.17. Кретање цена акција италијанских банака
чији супсидијари послују у Републици Србији
(индекс, 1. 6. 2007 = 100)
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Извор: Bloomberg.

Графикон I.1.15. Премија осигурања од кредитног ризика
петогодишњих обвезница аустријских банака чији
супсидијари послују у Републици Србији
(у б.п.)

Графикон I.1.18. Кретање цена акција аустријских банака
чији супсидијари послују у Републици Србији
(индекс, 1. 6. 2007 = 100)
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Народна банка Србије

Графикон I.1.19. Кретање цена акција француских банака
чији супсидијари послују у Републици Србији
(индекс, 1. 6. 2007 = 100)

Графикон I.1.22. Изложеност банака чланица Банке за
међународна поравнања (BIS) према тржиштима у
настајању
(индекс, септембар 2008 = 100)
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Графикон I.1.20. Кретање цена акција грчких банака чији
супсидијари послују у Републици Србији
(индекс, 1. 6. 2007 = 100)
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Графикон I.1.21. Тржишно учешће група банака према
земљама порекла већинског капитала
(у %)
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I.2. Домаће макроекономско окружење

Народна банка Србије

Графикон I.2.1. Преглед кључних макроекономских
ризика

Индикатори рањивости2 указују на смањивање
макроекономске неравнотеже у 2011. (2010) у
односу
на
2008.
годину.
Међутим,
макроекономска неравнотежа је и даље велика.
Нема знакова бржег опоравка привреде, а криза
може да утиче и на смањење потенцијалног
раста БДП-а.
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Поређењем појединачних ризика у 2011. (2010)
години у односу на 2008. годину приметно је
знатно смањење дефицита платног биланса и
повећање адекватности девизних резерви. Степен
евроизације банкарског система (који ограничава
ефикасност монетарне политике), као и учешће
приватног спољног дуга у БДП-у, на приближно су
истом нивоу. Учешће јавног дуга у БДП-у знатно
је повећано. Међутим, уколико упоредимо 2011.
годину са 2010, рањивост је повећана. О томе
сведочи раст дефицита платног биланса, који је
достигао 9,5% БДП-а (у поређењу са 7,4% током
2010. године), и даљи раст јавног дуга.
Текући дефицит је финансиран страним
директним инвестицијама (које су у 2011.
износиле 1,8 милијарди евра нето, односно
двоструко више него у 2010), као и портфолио
инвестицијама. Укупна спољна задуженост у
Србији је током 2011. године повећана, због већег
задуживања државе од раздуживања банкарског
сектора и сектора предузећа. Док је спољни дуг
државе повећан за 1.567 милиона евра, директни
кредити приватном сектору су смањени, и то
банкарском сектору за 729 милиона евра и
привреди за 629 милиона евра (Табела I.2.1).
Током 2011. године први пут је смањена спољна
задуженост банкарског сектора.
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скала)
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2010.
Основни показатељи рањивости у Републици Србији приказани су на
графикону I.2.1. Слика приказује промене: дефицита платног биланса,
приватног спољног дуга, јавног дуга, степена евроизације и адекватности
девизних резерви – кроз инверзну вредност броја месеци покрића увоза
бруто девизним резервама. Повећање удаљености од центра за сваки
индикатор упозорава на пораст ризика, те представља претњу стабилности.
Повећање површине показује да се повећава рањивост привреде.

Степен
евроизације
(удео девизних
и девизно
индексираних
кредита у
укупним)

Покриће увоза
девизним
резервама
(инверзна
скала)

Јавни дуг (као
% БДП-a)

Стратегија динаризације почела је да даје извесне
резултате, мерено учешћем динарских кредита у
новоодобреним кредитима. Међутим, девизно
изазвани кредитни ризик је и даље изузетно
изражен у систему.
Нема знакова знатнијег опоравка привреде упркос
експанзивности фискалне политике. Скроман раст
од 1,6% у односу на 2010. годину остварен је
захваљујући расту производње неразменљивих
добара на страни понуде (Графикон I.2.6). На
страни тражње, инвестиције приватног сектора
имају највећи допринос скромном расту
(Графикон I.2.7).

Степен
евроизације
(удео девизних
и девизно
индексираних
кредита у
укупним)

2011.

2

Извор: Народна банка Србије.
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Табела I.2.1. Свеобухватан ниво задужености у Србији
(у млн EUR)
2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Укупно

7.825

4.866

3.519

3.949

4.902

6.531

8.153

10.771

12.926

14.863

17.544

17.013

Предузећа

5.923

3.516

2.346

2.717

3.148

4.110

4.612

6.186

7.207

7.889

9.111

9.694

93

88

262

432

843

1.546

2.578

3.861

4.838

4.828

5.421

5.751

1.808

1.261

911

800

911

875

963

724

881

2.146

3.011

1.569

Укупно

674

711

774

1.151

2.183

4.304

7.590

10.854

14.568

14.724

14.710

13.352

Предузећа

546

607

727

983

1.436

2.550

4.113

7.248

11.043

10.414

9.617

8.988

Банке

128

105

47

168

747

1.754

3.477

3.606

3.524

4.310

5.093

4.364

Домаћи дуг код банака

Становништво
Остало
Спољни приватни дуг

Јавни дуг
Укупно

14.167

13.434

11.529

11.023

9.676

10.283

9.352

8.875

8.782

9.849

12.157

14.467

Унутрашњи дуг

4.108

3.871

4.152

4.240

4.065

4.256

3.837

3.413

3.162

4.186

4.912

5.654

Директан

4.108

3.871

4.152

4.240

4.065

4.256

3.837

3.413

3.162

4.051

4.572

5.118

Индиректан

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

340

536

Спољни дуг

10.059

9.563

7.377

6.784

5.611

6.027

5.515

5.462

5.620

5.664

7.245

8.812

Директан

10.059

9.561

7.230

6.564

5.267

5.364

4.746

4.616

4691

4.406

5.873

7.239

0

2

147

220

344

663

770

846

929

1.257

1.372

1.574

Индиректан
Укупан дуг
Укупан приватни дуг
Укупан јавни и приватни дуг

6.690

4.315

3.382

4.300

6.174

9.960

14.780

20.901

26.613

27.441

29.242

28.797

22.666

19.011

15.822

16.124

16.761

21.118

25.095

30.500

36.275

39.436

44.411

44.832

91,2%

Удео дуга у БДП-у*
Приватни дуг

53,1%

33,7%

21,1%

24,8%

32,5%

49,0%

63,4%

73,4%

81,5%

95,0%

100,9%

Јавни дуг**

169,3%

105,20%

72,9%

66,9%

55,3%

52,2%

37,7%

30,0%

29,2%

34,8%

42,9%

45,1%

Укупан дуг

179,9%

148,3%

98,7%

93,2%

88,1%

104,0%

107,7%

107,1%

111,0%

136,5%

153,2%

142,0%

* Званични подаци Републичког завода за статистику о износу номиналног БДП-а објављују се у динарима, док је износ у еврима обрачун Народне банке Србије према званичном курсу на крају периода.
** Према билтену Министарства финансија.
Извор: Народна банка Србије, Републички завод за статистику и Министарство финансија Републике Србије.

График I.2.2. Текући дефицит платног биланса и начини
финансирања
(у млрд EUR)

Графикон I.2.4. Пројекција реалног раста БДП-а
(у %)
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Ефекат на девизне резерве
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III IV
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I
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I

II

III IV
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I
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.2.3. Пројекције реалног раста бруто домаћег
производа
(у %)
8

7
6
5
4
3
2
1

0
2010.

2011.

2012.

2013.

Светска економија

Развијена тржишта

Тржишта у настајању

Централна и источна Европа

Србија

Слаб економски раст након рецесије снажно је
погодио тржиште рада (Графикон I.2.8). Због раста
незапослености, домаћа финална потрошња је
oпала. Економски раст заснован на извозу зависи
од раста у земљама региона, али и у Италији,
Немачкој, Француској и Русији које су кључни
спољнотрговински партнери Србије ван региона.
Према пројекцијама ММФ-а (World economic
outlook, април 2012. године), у 2012. години се
очекује раст од 0,5% у 2012. години, односно 3%
већ 2013. године (Графикон I.2.3). Тај раст је
упоредив с растом земаља централне и источне
Eвропе, али је нижи од очекиваног раста светске
економије и тржишта у настајању. Народна банка
Србије је у свом Извештају о инфлацији објавила
пројекције раста БДП-а које се поклапају с
пројекцијама ММФ-а (Графикон I.2.4).

Извор: ММФ, World economic outlook.

9

Извештај о стабилности финансијског система

Народна банка Србије

График I.2.5. Ниво бруто домаћег производа
(у млрд RSD)

(у млрд EUR)
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35

3,000
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65,4%
66,0%

1,500

20
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55,0%

500
0

62,3%

65,6%

51,3%
48,7%

34,4%

36,3%

34,0%

37,7%

35,9%

35,9%

45,0%

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.
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2007.

34,6%

32,5%

32,8%

33,6%

2008.

2009.

2010.

2011.*

5
0

Разменљиви сектор (л.с.)

Неразменљиви сектор (л.с.)

Разменљиви сектор (д.с.)

Неразменљиви сектор (д.с.)

* Процена на основу збира четири тромесечја 2011. године.
Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.2.6. Рeални раст бруто домаћег производа и
допринос компоненти понуде
(у %)
10
8
6
4
2

Графикон I.2.8. Годишње стопе раста БДП-а и број
формално запослених
(у млн)
3.2

(у %)
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Допринос разменљивих сектора
Годишње стопе раста БДП -а (д.с.)

Допринос неразменљивих сектора

Број запослених (л.с.)

Укупан БДП
* Процена на основу збира четири тромесечја 2011. године.
Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.2.7. Допринос компоненти тражње расту
БДП-а
(у %)
25
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5
0
-5
-10
-15
-20
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II III IV I
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Потрошња домаћинстава
Инвестиције приватног сектора
Потрошња и инвестиције државе
Нето извоз
Реални раст БДП-а

Извор: Народна банка Србије.

2012.*

Током 2011. године дошло је до снажних
дезинфлаторних притисака (Графикон I.2.9):
међугодишња стопа инфлације пада од априла,
да би на крају године била 7%, дакле на горњој
граници дозвољеног одступања од циља
Народне банке Србије. Почетком 2012. године
она се вратила унутар циљаног распона. Цене
хране су имале највећи допринос расту
инфлације, али и њеном паду (Графикон
I.2.10). Увозне цене су се стабилизовале током
2011, али су крајем године почеле поново да
расту, што је настављено и током 2012. године.
Успорен раст зарада је фактор који такође има
свој допринос смањењу стопе инфлације
(Графикон I.2.11). У истом смеру делује и
велики негативан производни јаз (Графикон
I.2.12). Дошло је и до смањења инфлационих
очекивања (Графикон I.2.14).
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Графикон I.2.11. Годишње стопе раста потрошачких цена
и просечних зарада
(у %, мг. раст)

Графикон I.2.9. Кретање нивоа потрошачких цена
(у %)
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2012.

Нето зараде

Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.2.10. Доприноси промени нивоа потрошачких
цена
(у %)

Графикон I.2.12. Производни јаз у односу на
потенцијални БДП-а
(у %, процена НБС коришћењем Калмановог филтера)
3
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Извор: Народна банка Србије.

Међутим, постоје бројни ризици који могу
преокренути тренд смањења стопе инфлације.
Односе се на депрецијацију динара, неизвесност
поводом фискалне политике, раст цена хране и
административних цена, као и неповољан развој на
међународном тржишту. Као противтежа делују
смањена инфлаторна очекивања. Према тржишним
очекивањима, известан је даљи наставак
дезинфлаторног тренда у наредном периоду. У
истом смеру деловаће и негативан производни јаз.
Народна банка Србије је у свом Извештају о
инфлацији објавила пројекције инфлације.

* Циљана инфлација/пројекцја јаза према НБС.
Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.2.13. Однос инфлације и промена номиналног
курса
(у %, мг. раст)
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Извор: Народна банка Србије.
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Графикон I.2.15. Пројекција инфлације
(у %, мг. стопа раста)

Графикон I.2.14. Преглед инфлационих очекивања
финансијског сектора
(у %, годину дана унапред)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.

Од почетка 2012. године делују снажни
депрецијацијски притисци (Графикон I.2.17).
Депрецијација динара је резултат више фактора.
На почетку године повећана је неравнотежа на
девизном тржишту због смањеног прилива
капитала, раста увоза енергената (у условима дуге
и хладне зиме) и одласка US Steel-a са српског
тржишта.Такође, програм с ММФ-ом је замрзнут
због веће експанзивности фискалне политике од
договорене. Неизвесност поводом економског
програма будуће владе појачава тај притисак.
Народна банка Србије на девизном тржишту
интервенише како би спречила превелике дневне
осцилације курса динара и обезбедила несметано
функционисање девизног тржишта. Депрецијација
динара сигнализира да рестриктивност монетарне
политике мора да се повећа уколико се процени да
депрецијацијски притисци нису привременог
карактера и изостане фискална консолидација. На
позицију монетарне политике указује и индекс
монетарних услова (Графикон I.2.19).
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Графикон I.2.16. Годишње стопе раста потрошачких цена,
новца М2 и примарног новца
(у %, мг. стопе раста)

Графикон I.2.18. Референтна стопа, годишње промене
курса и међугодишња инфлација
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.2.19. Индекс монетарних услова
(у %)

Графикон I.2.17. Преглед кретања курса евра и
интервенције Народне банке Србије
(у млн EUR)
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I.3. Девизне резерве – осигурање од
шокова
Девизне резерве представљају осигурање од
екстремних шокова у условима високог
степена евроизације и високе спољне
неравнотеже. Може се рећи да представљају и
најзначајније осигурање од екстремних шокова
ако изостане подршка структурних промена и
фискалне политике. Због великих осцилација
на девизном тржишту, Народна банка Србије
интервенише на тржишту током 2012.
године. У мају 2012. године ниво девизних
резерви износио је 10,2 милијардe евра у бруто
износу, односно 5,5 милијарди у нето износу.
Тај ниво бруто девизних резерви, без обзира
на индикатор или модел који се користи за
оцену њихове адекватности, показује да је он
довољна заштита од екстремних шокова.

Народна банка Србије

модел, који је прилагођен карактеристикама
привреде Републике Србије. Претпоставили смо
малу, отворену, високо евроизирану привреду која
може бити погођена различитим, истовременим
шоковима (а не само тзв. sudden stop-ом, што
претпоставља оригинални модел). Таква земља
мора имати ниво резерви који ће ублажити утицај
шока на домаћу потрошњу. Дакле, резерве
представљају осигурање од последица великог
шока, имајући у виду да ни држање резерви није
без трошкова (пошто је принос на резерве знатно
мањи од каматне стопе коју држава плаћа на своје
дугорочне спољне обавезе).
Графикон I.3.1. Девизне резерве Народне банке Србије
(у млрд EUR)
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Девизне резерве су дефинисане као „она инострана
актива која је под контролом монетарних власти и
непосредно расположива за потребе финансирања
платнобилансне неравнотеже; за интервенције на
девизном тржишту, како би се утицало на девизни
курс; или у друге сврхе (као што су одржавање
поверења у валуту и привреду; или основа за
задуживање на инoстраном тржишту)“.3
Узимајући то у обзир, Народна банка Србије држи
девизне резерве за потребе сервисирања спољног
дуга, интервенције на девизном тржишту (с циљем
спречавања прекомерних флуктуација девизног
курса и обезбеђивања несметаног функционисања
тржишта), побољшање кредитног рејтинга земље
(како би се подстакле стране директне и
портфолио инвестиције), као и за случајеве
непредвиђених околности, као што су природне
катастрофе. Улога Народне банке Србије је да
обезбеди адекватан ниво девизних резерви како у
нето, тако и у бруто износу. Бруто износ је важан
уколико, у случају кризе, дође до губитка
поверења у домаћу валуту, али не и до губитка
поверења у домаћи банкарски систем. У том
случају за интервенције на девизном тржишту на
располагању је пун износ резерви. Нето износ
резерви (бруто износ умањен за девизна средства
банака по основу обавезне резерве и за средства
повучена од ММФ-а) постаје важан у случају да, с
валутном кризом, дође и до губитка поверења у
банкарски систем. У наставку следи преглед
индикатора адекватности девизних резерви.
Индикатори су подељени на традиционалне, који
указују на адекватност са аспекта заштите од
појединачних ризика, и композитне, који
обухватају комбинацију више ризика. За оцену
адекватности коришћен је Jeanne–Ranciere-ов4

3

12
10
8

6
4
2
0
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Бруто девизне резерве

Нето девизне резерве

Мај
2012.

Извор: Народна банка Србије.

Табела I.3.1. Адекватан ниво девизних резерви за мај 2012. год.
Индикатор адекватности

Адекватан ниво
(у млрд EUR)

Покрив еност тромесечног ув оза

4,2

Покрив еност три месеца текућих плаћања

4,7

Покрив еност краткорочног спољног дуга по преосталој
рочности

4,4

Покрив еност 20% најшире категорије нов чане масе М3

2,7

Покрив еност дев изних депозита (100%)

9,3

Покрив еност суме текућег дефицита платног биланса и
краткорочног спољног дуга по преосталој рочности

6,0

Wijnholds-Kapteyn -ов индикатор

5,8

Roaf -Norris -ов индикатор (стрес-сценарио)

6,1

Прав а мера за Србију

7,1

Стање девизних резерви
Бруто

10,2

Нето

5,5

Изв ор: Народна банка Србије.

Balance of Payments Manual, IMF.

4

O. Jeanne, and R. Rancière (2008): The Optimal Level of International
Reserves For Emerging Market Countries: A new Formula and Some
Applications, CEPR Discussion Papers 6723.
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Народна банка Србије

Традиционални индикатори
адекватности девизних резерви
Графикон I.3.2. Број месеци увоза покривених бруто
девизним резервама

Графикон I.3.5. Покривеност шире категорије новчане
масе М2 бруто девизним резервама
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.3.3. Број месеци текућих плаћања
покривених бруто девизним резервама

Графикон I.3.6. Покривеност најшире категорије новчане
масе М3 бруто девизним резервама
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.3.4. Покривеност краткорочног спољног
дуга по преосталој рочности бруто девизним
резервама
(у %)
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Графикон I.3.7. Покривеност девизних депозита бруто
девизним резервама
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169
143

100

109

100
80
60
40

50

20
0
2008.
2009.
2010.
2011.*
Мај 2012.*
*Краткорочни спољни дуг по преосталој рочности је пројекција
Народне банке Србије.
Извор: Народна банка Србије.

0
2008.

2009.

2010.

2011.

Мај 2012.

Извор: Народна банка Србије.

15

Извештај о стабилности финансијског система

Покривеност суме текућег дефицита платног
биланса и краткорочног спољног дуга по
преосталој рочности
У случају да, због неповољног развоја околности
на међународном тржишту капитала, држави буде
онемогућено даље задуживање, у наредној години
дана, поред отплата спољног дуга, потребно је
финансирати и дефицит платног биланса. Имајући
то у виду, Alan Greenspan5 је сугерисао
модификацију Guidotti-јевог6 правила. Наиме,
поред покривености спољног краткорочног дуга
по преосталој рочности девизним резервама, коју
процењује правило Guidotti, Greenspan предлаже
процену покривености суме краткорочног спољног
дуга по преосталој рочности и дефицита платног
биланса девизним резервама. Наглашавамо да на
тај начин претпостављамо покривеност девизним
резервама свих обавеза насталих као последица
немогућности даљег задуживања.
Wijnholds–Kapteyn-ов7 индикатор
У условима финансијске (банкарске) кризе,
повлачење капитала од стране нерезидената
(спољно „пресушивање“) праћено је унутрашњим
„пресушивањем“, тј. склоношћу резидената ка
замени домаће валуте иностраном. Квалитетан
индикатор требало би да обухвати оба шока.
Вођени том идејом, Wijnholds и Kapteyn развили су
индикатор који узима у обзир и спољнo и
унутрашње „пресушивање“. Њега чине три
компоненте: прва компонента слична је Guidotti-јевом индикатору, који се односи на екстерно
„пресушивање“. Друга компонента односи се на
потенцијално унутрашње „пресушивање“, или
изненадни прелазак из локалне у страну валуту,
чији се обим може апроксимирати одређеним
процентом најшире категорије новца. Као трећа
компонента појављује се вероватноћа унутрашњег
шока, или „пресушивања“, што jе обухваћено
множењем одређеног процента најшире категорије
новчане масе индексом обвезница тржишта у
настајању. Према индикатору који су предложили
Wijnholds и Kapteyn, резерве треба да покрију
целокупан износ краткорочног спољног дуга по
преосталој рочности увећан за пет до 10% најшире
категорије новца. За потребе израчунавања
неопходних девизних резерви Народне банке
Србије коришћен је конзервативнији сценарио,
који укључује увећање од 10% агрегата М3.
Препоручена је покривеност девизним резервама у
целокупном износу, тј. у износу од 100%.
Roaf–Norris-ов индикатор (стрес-сценарио)8
Претходна искуства показала су да у кризним
временима долази до истовремених шокова из
разних извора. Индикатор првобитно предложен у

5

A. Greenspan (1999), Currency Reserves and Debt Federal Reserve System.
Guidotti, Pablo, Sturzenegger, Federico and Augustin Villar (2004),On the
Consequences of Sudden Stops, Economia Vol. 4, No. 2, стр. 171–203.
6

7

B. Wijnholds, A. Kapteyn (2001), Reserve Adequacy in Emerging Market
Economies, IMF.

Народна банка Србије

раду Roaf–Norris-а9 обухвата четири потенцијална
независна одлива. Први представља губитке
настале због пада тражње за извозом у страним
земљама или због промена у условима спољне
трговине. У сваком случају, такве промене би
умањиле приходе од извоза. Други потенцијални
проблем је немогућност обнављања спољног
краткорочног дуга. Таква ситуација би довела до
одлива девизних резерви на сервисирање обавеза
које доспевају у наредном периоду. Поред
задуживања, земља може користити и друге
изворе финансирања као што су портфолио
инвестиције. У кризним периодима нерезиденти
повлаче капитал уложен на тај начин. Дакле,
укључивањем портфолио инвестиција обухваћен је
трећи потенцијални одлив средстава. Коначно,
укључивањем одређеног дела најшире категорије
новчане масе М3 обухваћен је и ризик од
изненадног преласка капитала резидената из
домаће у страну валуту. Пондери за овај
индикатор оцењени су на основу узорка тржишта у
настајању и обухватају податке из претходних
криза. Према тим подацима, криза која је настала
након колапса Lehman Brothers-a узроковала је
проблеме у екстерном финансирању који су
трајали два тромесечја. На основу тога је пондер за
краткорочни спољни дуг по преосталој рочности
постављен на 50%, тј. обухвата све обавезе које
доспевају у наредних шест месеци. Будући да је у
истом кризном периоду повучена половина
средстава нерезидената у виду портфолио
инвестиција, потребна је покривеност портфолио
инвестиција од 50%. Такође, у најновијој кризи је
дошло до просечног пада извоза од 15%. Процена
ризика од бега из домаће у страну валуту је 5%
новчане масе М3. Безбедан ниво покривености
наведених ризика је изнад 100%.
Права „мера за Србију“
Имајући у виду све специфичности Србије, као и
искуство из кризних година, креирали смо
индикатор адекватности девизних резерви за
Србију. Извршили смо додатну модификацију
Greenspan–Guidotti-јевог индикатора захтевом да
девизне резерве, поред краткорочног спољног дуга
по преосталој рочности и текућег дефицита
платног биланса, покрију и одређени проценат
девизних и динарских депозита становништва и
привреде. То значи да би, у случају престанка
спољних прилива, девизне резерве биле довољне
да покрију све обавезе у наредној години дана,
повлачење дела девизних депозита, као и
евентуални бег из домаће валуте. Део девизних
депозита
чију
је
покривеност
потребно
гарантовати девизним резервама одређен је на
основу сценарија с краја 2008. године, када је
повучено око 15% депозита. Процењено је да 5%
динарских депозита обухвата потенцијални ризик
бега из домаће валуте. Текући дефицит платног
биланса је коригован за директне стране
инвестиције, тј. захтева се покриће искључиво
кредитно финансираног дефицита.

8

V. Predescu, J. C. Rodado, E. T. Zane (2011), Is the level of foreign exchange
reserves held by emerging countries adequate if the financial crisis worsens?,
Natixis.

9

J. Roaf, E. D. Norris (2011), Assessing reserves adequacy, IMF.
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Композитни индикатори
адекватности девизних резерви

Графикон I.3.8. Покривеност суме текућег дефицита
платног биланса и краткорочног спољног дуга по
преосталој рочности бруто девизним резервама
(у %)

Графикон I.3.10. Roaf-Norris-ов индикатор за бруто
девизне резерве (стрес-сценарио)
(у %)
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Графикон I.3.9. Wijnholds-Kapteyn-ов индикатор за бруто
девизне резерве
(у %)

Графикон I.3.11. Права „мера за Србију“ за бруто
девизне резерве
(у %)
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Модел оптималног нивоа девизних резерви
Jeanne–Ranciere-а прилагођен
карактеристикама привреде Републике Србије
Оригинални модел претпоставља малу отворену
привреду. Приватни сектор чини бесконачно
много потрошача са идентичном функцијом
корисности.
Потрошња
приватног
сектора
финансира се из дохотка (БДП), зајмова из
иностранства и државних средстава. Негативни
шокови који се посматрају настају због изненадног
прекида спољног финансирања. У моделу држава
има улогу да обезбеди несметану потрошњу
приватном сектору у кризним тренуцима. Дакле,
претпоставка је да економија може бити у једном
од два стања: у нормалном и у кризном стању, тј.
стању изненадног прекида финансирања. За
заштиту приватног сектора од спољних шокова
држава користи девизне резерве, које се могу
посматрати као уговори осигурања које држава
склапа са иностраним инвеститорима и за које је у
нормалном стању потребно плаћати одређену
премију (трошак држања девизних резерви).
Међутим, у тренуцима изненадног прекида
спољног финансирања држава има на располагању
целокупан износ акумулираних резерви за
изравнање потрошње приватног сектора. Уз
претпоставку да су девизне резерве и спољно
задуживање
у
страној
валути,
буџетско
ограничење потрошача може се исказати на
следећи начин:
(

(1 )

)

1

где је
потрошња,
доходак,
средства
позајмљена из иностранства, камата на спољни
дуг,
девизне резерве доступне за потрошњу и
девизни курс. Држава максимира опште
благостање имајући у виду буџетско ограничење.
Тим максимирањем добија се оптимални ниво
девизних резерви за изравнање потрошње у
случају кризе која настаје с вероватноћом , при
којој настаје штета и реална депрецијација
.
Такође, оптимални ниво девизних резерви зависи
и од величине спољног шока ( ), несклоности
према ризику ( ), приноса који земља остварује на
своје девизне резерве ( ), индекса обвезница
тржишта у настајању ( ) и реалног раста БДП-а
( ):
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Модел
је
модификован
укључивањем
претпоставке да, осим спољашњих шокова, могу
настати и унутрашњи шокови као што су
повлачење депозита или губитак поверења у
домаћу валуту. Наиме, параметар који је у
првобитном моделу представљао величину
спољашњег шока може се исказати на следећи
начин:
∑

где
представља различите шокове. Дакле,
сматра се да су девизне резерве на адекватном
нивоу ако су довољне за неутралисање последица
свих шокова који могу настати истовремено.
Резултат модела, тј. оптимални ниво девизних
резерви, осетљив је на оцене параметара. У
наставку текста следи анализа осетљивости
резултата на оцене параметара, као и оцена
адекватног нивоа девизних резерви према четири
могућа
стрес-сценарија.
Стрес-сценарији
подразумевају различите величине шокова (од
30% и 35% БДП-а) и реалне депрецијације (0% и
10%).
Табела I.3.2. Стрес-сценарији девизних резерви
Сценарио
Симбол

Параметар

γ

1

2

3

4

Штета настала
изненадним
прекидом (у % БДП-а)

7%

7%

7%

7%

r

Принос на резерве

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

g

Просечан раст БДП-а

4%

4%

4%

4%

σ

Несклоност ка ризику

3

3

3

3

δ

Индекс обвезница
тржишта у настајању

6%

6%

6%

6%

π

Вероватноћа
настанка прекида

10%

10%

10%

10%

λ

Величина шока
(у % БДП-а)

30%

30%

35%

35%

ΔQ

Реална
депрецијација

0%

10%

0%

10%

ρ

Оптимални ниво
девизних резерви
(у млн EUR)

6.536

7.647

8.129

9.252

Бруто девизне резерве НБС
(мај 2012, у млн EUR)

1
1

)

10.172

Извор: Народна банка Србије.
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)
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Графикон I.3.12. Анализа осетљивости резултата
модела на основу четвртог стрес-сценарија
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I.4. Фискална политика, јавни (и
спољни) дуг и финансијска стабилност
Јавни дуг премашио је не само границу
дефинисану Законом већ и границу изнад које
је криза јавног дуга могућа. Неопходно је
снажно фискално прилагођавање, имајући у
виду висину и структуру јавног дуга и
величину структурног дефицита. Одрживост
спољне неравнотеже зависи од очекиваног
прилива капитала из иностранства. Зато
одржавање
високог
прилива
страних
директних инвестиција, посебно у извозне и
увозно-супститутивне секторе мора бити
приоритет економске политике. Не мање
значајна је и улога фискалне политике, која не
сме
дозволити
прекомерни
буџетски
дефицит. То није лак задатак у земљи у којој
фискално прилагођавање мора бити праћено
растом јавних инвестиција.

Функције јавног дуга
Пре оцене одрживости јавног дуга, осврнућемо се
на неопходност постојања јавног дуга због
његових функција.
Основна функција јавног дуга је подршка
финансирању функција државе. Буџет није увек у
равнотежи и не треба да буде. Има смисла
дозволити флуктуације фискалног резултата током
економског циклуса као део тзв. ефекта
аутоматских стабилизатора. На тај начин се у
динамику јавног дуга уводи циклична компонента,
која се поништава у дугом року. Када је буџет
структурно уравнотежен, номинални износ јавног
дуга се не мења и учешће јавног дуга у БДП-у пада
у дугом року. За зону евра, равнотежни
структурни буџет је уграђен у нову повељу, чиме
ће се осигурати дугорочна одрживост дуга.
Дуг може имати растући тренд, а јавне финансије
структурни дефицит ван економских циклуса. За
то постоје и добри и лоши разлози. Са аспекта
ефикасности и правичности, има смисла да будуће
генерације плате за инфраструктуру, знање и
технологију које су наследиле од садашњих
генерација. Наравно, нема смисла оно што многе
земље раде, укључујући и Србију, када одлажу
плаћања текућих издатака или нагомилавају
будућа потраживања пензионог осигурања и
здравства због структурне неравнотеже између
обавеза и прилива.
Друга функција јавног дуга јесте очување
вредности. Државне обвезнице су обезбеђене
пореском снагом државе и у њима се чува (али и
трансферише) богатство из једног периода
(генерације) у други. Представљају супститут
близак новцу и нарочито се у развијеним
привредама сматрају неризичном, односно
сигурном и ликвидном имовином. Таква актива је
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неопходна у модерној економији. Служи као основ
за формирање цена и вредновање финансијских
инструмената. Читав финансијски систем зависи
од постојања неризичне имовине као основе за
одређивање цена остале имовине, укључујући и
тржиште деривата.
Трећа функција подразумева да постоји јака
тражња за таквом врстом имовине. Она се користи
као колатерал у финансијском посредовању.
Служи као примарна подршка у операцијама
монетарне политике у многим земљама. У
периодима несигурности и поремећаја обезбеђује
сигурно уточиште. Коначно, девизне резерве
многих земаља држе се у државним хартијама од
вредности.
Из
перспективе
финансијске
стабилности, понуда државних хартија од
вредности има далекосежне последице, с обзиром
на то да је у питању најважнији, а можда и једини
извор спољне ликвидности, која је неопходна ако
дође до хроничног недостатка ликвидности. У
таквим условима, емисија дуга мора да се
прилагоди преференцијама у погледу рочности,
што значи да држава мора бити припремљена за
емисију краткорочних ликвидних хартија од
вредности. У одсуству адекватне понуде,
недостатак ликвидности може довести до
поремећаја у финансијском посредовању, пада
цена имовине, пада тражње за робом и услугама и
економске активности.
Понуда адекватних ликвидних инструмената
кључна је у међународном монетарном и
финансијском систему.
Одрживост јавног дуга
Питање одрживости јавног дуга и фискалне
политике
доминира
економско-политичким
дебатама. Сви трагају за јасним, једнозначним
одговором на питање да ли су јавни дуг и
фискална политика одрживи. Постоје различити
приступи анализи одрживости и без обзира на
недостатке сваког од приступа, они представљају
важан сигнал креаторима економске политике.
Економетријски приступ, приказан у осврту на
крају
поглавља,
претпоставља
тестирање
временских серија (јавних прихода, расхода,
фискалног резултата и дуга) да би се утврдила или
њихова
стационарност
или
коинтеграција.
Аналогно, исти приступ користи се за анализу
спољне одрживости.
Рачуноводствени
или
билансни
приступ
подразумева израчунавање примарног фискалног
резултата који је потребан да би се стабилизовало
учешће
у
БДП-у.
Вредност
неопходног
прилагођавања представља разлику између
примарног фискалног резултата који стабилизује
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дуг и стварног примарног фискалног резултата.
Позитиван јаз је индикатор да фискална политика
утиче на акумулацију дуга и да без промене
политике дуг постаје неодржив током времена,
имајући у виду да учешће дуга у БДП-у не може
расти без граница. При томе, стабилизација дуга
не значи да је дуг на оптималном нивоу.
Прво ћемо се осврнути на одрживост јавног дуга.
У тражењу једноставног, једнозначног одговора у
условима различитих приступа и комплексне
реалности мора се поћи од следећег:
а) исти јавни дуг је одржив у „једном стању света“
и није одржив у другом; према стандардној
(билансној) анализи, динамика јавног дуга може се
изразити једначином према којој стање јавног дуга
зависи од кретања неколико параматара, од којих
су најважнији: примарни фискални дефицит, стопа
економског раста, каматна стопа и девизни курс,
али њихов ниво и динамика су неизвесни;
б) укључивање неизвесности претпоставља
различиту динамику финансијског тржишта;
могуће су вишеструке равнотеже, од којих неке
могу бити подршка финансијској стабилности, а
друге изазвати нестабилност;
в) одрживост јавног дуга је ендогена, што значи да
зависи од фискалне политике. Ако је јавни дуг
висок, најважнија је кредибилна фискална
консолидација. Друге политике, као што су, на
пример, регулаторни оквир и спремност државе да
редовно сервисира своје обавезе утичу на
интеракцију
фундамената
јавног
дуга
с
финансијским тржиштем – што може, али не мора,
да произведе стабилно окружење.
Одрживост фискалне политике и јавног дуга су
два међусобно повезана концепта. Фискална
политика је неодржива ако у одсуству
прилагођавања, пре или касније, држава не буде у
могућности да сервисира свој дуг. Могуће су две
ситуације. Прва подразумева да је фискално
прилагођавање
реалистично
(економски
и
политички), што ће довести примарни фискални
резултат на ниво који је потребан да би се дуг
редовно сервисирао. У том случају, тренутна
фискална политика је неодржива, док се јавни дуг
сматра одрживим. Алтернативно, неопходни ниво
примарног фискалног резултата може бити
економски и политички неизводљив. Тада су и
фискална политика и јавни дуг неодрживи, тако да
се проблем несолвентности може решити само
реструктурирањем јавног дуга.
Што је већи ниво јавног дуга, већа је вероватноћа
да фискална политика и јавни дуг буду неодрживи.
Већи јавни дуг захтева већи примарни фискални
вишак да би се стабилизовао. Такође, већи дуг је
праћен вишом каматном стопом и нижом стопом
економског раста. Виша каматна стопа (као
резултат промене расположења на тржишту) и
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нижа стопа економског раста захтевају такође већи
примарни фискални вишак да би се јавни дуг
стабилизовао.
Висок ниво јавног дуга појачава рањивост на
шокове. Што је већи иницијални ниво дуга, већи је
утицај раста каматне стопе или пада стопе
економског раста на примарни вишак који је
неопходан за стабилизацију дуга. Ризик
рефинансирања зависи од величине неопходног
задуживања, величине фискалног дефицита (који
такође зависи од величине дуга, преко издатака за
камате), структуре дуга (на пример, веће учешће
краће рочности је ризичније) и инвестиционе базе
(на пример, веће учешће нерезидената је
ризичније).
Одрживост фискалне политике и јавног
(и спољног) дуга у Србији
Позиција фискалне политике је погоршана током
2011. и првог тромесечја 2012. године.
Дванаестомесечни покретни фискални дефицит
крајем првог тромесечја је износио 5,8% БДП-а.
Иако подаци за април и мај још нису доступни, на
основу кретања депозита државе на рачуну код
централне банке може се извести закључак да је
дванаестомесечни покретни фискални дефицит већ
премашио ниво од 6% БДП-а. Додатно, фискални
дефицит је потцењен најмање за износ расхода по
основу
активираних
државних
гаранција.
Вероватно су донекле потцењени и субвенције и
субвенционисани кредити државе тако што су
регистровани као издатак (куповина финансијске
имовине), а не као трошак који улази у обрачун
фискалног резултата.
Ниво јавног дуга упозорава. Крајем првог
тромесечја он је прешао 51% БДП-а, што значи да
смо прешли границу јавног дуга при којој је криза
јавног дуга могућа (50% БДП-а). Раст јавног дуга
се не зауставља и на крају 2012. године биће око
55% БДП-а. Поред нивоа јавног дуга, упозорава и
његова структура. Валутна структура јавног дуга,
као и учешће спољног јавног дуга, показују у којој
мери девизни курс утиче на величину јавног дуга.
Дакле, јавни дуг је изузетно осетљив на промене
девизног курса. Такође, јавни дуг је осетљив на
расположење инвеститора, имајући у виду да
нерезиденти држе знатан део дуга. Међутим, рочна
структура јавног дуга је повољна, што указује на
низак ризик рефинансирања.
У нормалним условима, јавни дуг се не сматра
ризичним. У условима кризе, ликвидност може
„пресушити“. Веза између кредитног ризика и
ризика ликвидности ствара повратну спрегу и
могућу вишеструку равнотежу. Значајан је утицај
ендогеног фактора на начин на који тржиште
вреднује
државни
ризик.
Перцепција
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несолвентности може креирати несолвентност. У
периодима кризе, државе, као и финансијске
институције, могу бити или неликвидне или
несолвентне, или обоје. Када је несигурност
велика, државе се суочавају с недостатком
ликвидности. Оне нови дуг могу емитовати само
по стално растућој каматној стопи. На тај начин се
ствара сумња у солвентност, делујући као окидач
на негативну ликвидносну спиралу. Уколико се
дозволи развој ликвидносне спирале, она може
„закључати“ земљу, баш као и финансијску
институцију, остављајући их у лошој равнотежи.
Одрживост зависи од поверења и криза дуга, без
обзира на то да ли је јавни или приватни,
представља дисконтинуитет у поверењу.

Стабилизација јавног дуга на 51% БДП-а у
условима различитих претпоставки о стопи
економског раста и депрецијацији динара указује
на
неопходност
снажног
фискалног
прилагођавања. Потребан нам је јасан план
прилагођавања,
објављивање
плана
и
придржавање плана. Без обзира на то колико је
ситуација тешка, постоји начин да се она
побољша.

Због великог буџетског дефицита и растућег
јавног дуга, држава се мора ослањати на нове
емисије дуга и рефинансирање, што ће утицати на
даље
потискивање
приватног
сектора
с
финансијског тржишта, успоравање кредитног
раста и економске активности.

Фискални савет је предложио следеће мере
смањења расхода: стриктну контролу зарада и
пензија,
укључујући
њихово
замрзавање,
смањивање запослености у јавном сектору,
централизовани надзор свих текућих јавних
издатака (што би омогућило уштеде на јавним
набавкама), смањење броја потрошачких јединица
и одржив модел фискалне децентрализације.

Према оцени Фискалног савета, потребно је
обезбедити 2,5 милијарди евра новог дуга за
финансирање фискалног дефицита и отплату
главница претходног задуживања. У таквим
условима важно је избећи негативно расположење
инвеститора због непоштовања фискалних
правила, што може утицати на раст премије ризика
и појачати притисак на девизном тржишту.
Чињеница је да је Скупштина усвојила одредбе
фискалне одговорности које су укључене у Закон о
буџетском систему. У складу с тим одредбама,
фискални дефицит се одређује према нумеричком
правилу. Уведена је граница задуживања
(укључујући издате гаранције) од 45% БДП-а и
формиран Фискални савет да надгледа поштовање
Закона, односно оцени да ли се фискална политика
води у складу с правилима.

Графикон I.4.1. Кретање фискалног резултата
(у % БДП-а)

Фискално прилагођавање мора бити извршено пре
свега на расходној страни, јер је ниво јавне
потрошње, упоредно посматрано, висок, знатно
виши него у европским тржиштима у настајању,
што показује Табела I.4.1.

Потребне су реформе: пензијска реформа
(комбинација стопе замене и повећања ефективне
старосне границе за одлазак у пензију), реформе
плата и запослености у јавном сектору и државне
помоћи.
Међутим, смањење расхода неће бити довољно за
фискалну консолидацију. Постоји простор за раст
јавних прихода дизањем пореских стопа, уз знатну
промену структуре пореских прихода (већи порези
на потрошњу, мањи на производњу). Тако, на
пример, постоји простор за подизање стопе ПДВ-а,
као и пребацивање 20% неегзистенцијалних
добара на општу стопу, будући да је стопа ПДВ-а
испод просека региона. Такође, постоји простор за

Графикон I.4.2. Кретање фискалних прихода и расхода
(у % БДП-а)
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Табела I.4.1. Јавни расходи у европским земљама
Земља/група земаља

Јавни расходи у
2010.
(у % БДП-а)

Србија

47,2

Тржишта у настајању у режиму пливајућег
девизног курса

39,8

Тржишта у настајању у режиму фиксног девизног
курса

39,9

Развијена тржишта еврозоне

48,7

Развијена тржишта изван еврозоне

45,4

Графикон I.4.3. Кретање јавног дуга
(у % БДП-а)
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условима смањења осталих накнада) могу
побољшати фискални резултат. Прогресивнији
порез на зараде, као и смањење стопа доприноса,
смањиће оптерећење зарада. Фискална девалвација
ће повољно утицати на повећање ценовне
конкурентности, стимулисати извоз и инвестиције,
подстаћи ново запошљавање, а смањити
потрошњу.
Оно што се десило током четири године кризе као
да нам поручује: (а) криза солвентности се може
десити свима (и развијеним земљама и тржиштима
у настајању); (б) задужене земље су изложене
шоковима; (в) земље са умереним дугом треба дуг
да задрже умереним.
Стабилизација спољног дуга на 77,5% БДП-а у
условима истих претпоставки о стопи економског
раста и депрецијацији динара указује на: (а)
важност фискалног прилагођавања које ће
истовремено довести до смањења спољне
неравнотеже; (б) важност прилива капитала,
посебно страних директних инвестиција. Имајући
у виду да је приватизација достигла моментум,
микроекономске реформе треба да осигурају
интерес инвеститора; (в) могућност коришћења
курса у смањењу спољне неравнотеже, али водећи
рачуна да његово коришћење не угрози циљани
ниво и стабилност инфлације, као и финансијску
стабилност.
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Графикон I.4.4. Учешће јавног дуга у БДП-у
(у %)

250

200

150

100

50

0
2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.4.5. Јавни дуг по валутној структури
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Графикон I.4.6. Структура јавног дуга по оригиналној
рочности
(у %)
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Графикон I.4.7. Структура јавног дуга по преосталој
рочности
(у %)
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Графикон I.4.10. Стабилизација јавног дуга на 51% БДП-а
(у % БДП-а)

Графикон I.4.12. Стабилизација спољног дуга на 77,5%
БДП-а
(у % БДП-а)
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Графикон I.4.11. Стабилизација јавног дуга на 51% БДП-а
(у % БДП-а)
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Графикон I.4.17. Спољни дуг по преосталој рочности
(у %)

Графикон I.4.14. Учешће спољног дуга у БДП-у
(у % )
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Графикон I.4.15. Спољни дуг по корисницима
(у %)

Графикон I.4.18. Краткорочни спољни дуг по преосталој
рочности
(у млн EUR)
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Графикон I.4.16. Спољни дуг по оригиналној рочности
(у %)
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Осврт I.1. Економетријска анализа одрживости јавног и спољног дуга Републике
Србије
У анализи одрживости јавног и спољног дуга Републике Србије следили смо тест одрживости који је користио
Quintos (1995).10 Анализа је урађена на основу тромесечних података прихода (јавних, односно извоза), расхода
(јавних, односно увоза), дефицита (фискалног, односно платног) и дуга (јавног, односно спољног) у периоду од
првог тромесечја 2001. до првог тромесечја 2012. Економетријски приступ који је коришћен приказан је у наредном
дијаграму. Примењени метод има неколико недостатака. Зато добијене резултате треба тумачити веома опрезно.
Али, креатори економске политике их морају узети у обзир.
Дијаграм I.4.1.1.Eконометријски приступ

Тестови
јединичног
корена

P ~ I(0)
P ~ I(1)

R ~ I(1)
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Неодржив
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Oдржив

P ~ I(1)

R ~ I(1)

P ~ I(1)
Коинтеграциони
тестови

R ~ I(1)
нису
коинтегрисани

Неодржив

P
R су
коинтегрисани

Коинтеграциони
вектор

b=1

Одржив

0<b<1

Слабо одржив

b=0

Неодржив

P - приходи (јавни, односно, извоз)
R - расходи (јавни, односно, увоз)

Уколико постоји коинтеграциона веза, Quintos (1995) показује да, ако је прва диференца јавног дуга стационарна,
онда је одрживост буџета јака, а ако је прва диференца јавног дуга нестационарна, у том случају је одрживост слаба.
Ова анализа може једнако да се примени у анализи одрживости спољног дуга. При анализи одрживости јавног
(спољног) дуга све варијабле су изражене као учешће у БДП-у.

Табела 1. садржи резултате три теста јединичног корена и стационарности (проширени Dickey–Fuller-ов (ADF), Phillips–Perron-ов (PP) и Dickey–Fuller-ов тест с методом уопштених најмањих квадрата (DF–GLS)). На
основу резултата у Табели 1. може се закључити да јавни приходи и јавни расходи углавном имају јединични корен.
Као што се могло и очекивати, тестови јединичног корена временске серије фискалног дефицита су врло слични
резултатима тестова јавних прихода и расхода. PP и DF–GLS тестови јединичног корена временске серије јавног
дуга указују на то да је прва диференца јавног дуга нестационарна. Насупрот томе, ADF тест показује да хипотеза о
нестационарности прве диференце јавног дуга може бити одбијена на десетопроцентном нивоу значајности.
Приликом доношења одлука о јединичном корену руководили смо се чињеницом да је DF–GLS поузданији од
осталих тестова, а поготово у случају коришћења кратке серије података. Из наведених тестова и визуелне анализе
кретања јавног дуга у нашем узорку закључили смо да прва диференца јавног дуга показује нестационарно кретање.
Пошто смо утврдили да серије јавних прихода и јавних расхода имају јединични корен, извршили смо
коинтеграциону анализу ових серија користећи Johansen-ову методологију.

10

Quintos, C.E. (1995), Sustainability of the Deficit Process with Structural Shifts, Journal of Business and Economic Statistics 13(4), октобар, стр.409–417.
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Пошто на резултате Johansen-овог теста коинтеграције дужина доцње може да има значајан утицај, врло је битно
изабрати оптималну доцњу. У анализи оптималне дужине доцње користили смо LR (рацио вероватноће) и четири
информациона критеријума (FPE – грешка коначне прогнозе; AIC – Akaike информациони критеријум; HQIC –
Hannan и Quinn информациони критеријум и SBIC – Schwarz–Bayesian-ов информациони критеријум). Оптимална
дужина доцње је четири на основу LR теста и FPE и AIC информационих критеријума.

Табела 1. Тестови јединичног корена и стационарности (јавни дуг)
АDF тeст
Модел с
Варијабле
константом
Јав ни
-1,973
приходи
Јав ни
-2,103
расходи
Фискални
-0,814
дефицит
Јав ни дуг

-1,132

PP тeст

DF-GLS тест

Модел с
трендом

Прв а
диференца

Модел с
константом

Модел с
трендом

Прв а
диференца

Модел с
трендом

Модел без
тренда

Прв а
диференца

-2,258

-4,216**

-7,735**

-7,277**

-12,993**

-1,198

-0,358

-1,159

-2,73

-4,523**

-7,253**

-8,174**

-15,873**

-1,875

0,287

-1,482

-1,38

-4,060**

-5,116**

-5,785**

-17,140**

-2,203

0,287

-0,353

(*)

(*)

(*)

-2,381

-0,126

-0,095

-2,606

-0,103

-2,651

-9,221

-5,814

Варијабле су мерене у односу на БДП. Јав ни ду г је мерен у односу на БДП на годишњем нив оу . Вредности су оцењене т-статистике. ‘**’, ‘*’
или ‘(* )’ показу ју да кореспондирају ћа хипотеза може бити одбијена на једнопроцентном, петопроцентном или десетопроцентном нив оу значајности,
респектив но. Број доцњи АDF теста је четири.
Изв ор: Народна банка Србије.

Користећи оптималне доцње и Johansen-ов тест коинтеграције утврдили смо да постоји једна коинтеграциона веза.
Претпоставили смо да постоји константа унутар корекције грешке. Табела 2. садржи резултате Johansen-овог теста
коинтеграције.

При примени Johansen-овог теста користили смо LM (Lagrange-ов мултипликатор) тест за корелацију резидуала,
серију тестова нормалне дистрибуције резидуала и тест провере стабилности процењених елемената векторског
модела с корекцијом грешке. Резултати дијагностичких тестова указују на поузданост и стабилност оцењених
параметара.

Табела 2. Резултати Johansen- овог теста коинтеграције (јавни дуг, номиналне варијабле)
Сопств ена в редност

Нулта
хипотеза

Доцња

Статистика трага

Статистика максималне
сопств ене в редности

0,49782

r =0

4

28,8258*

28,2403*

0,49782

r =1

4

0,5854

0,5854

Нормализов ани
коинтегрисани в ектор
[1,0 -0,74 0,68]

*Показу је да ну лта хипотеза о непостојању коинтеграционе в езе између јав них прихода и расхода може бити одбијена на петопроцентном нив оу значајности.
Изв ор: Народна банка Србије.

Резултати Johansen-овог теста коинтеграције подржавају хипотезу о коинтеграцији прихода и расхода с једним
коинтеграционим вектором [1,0 –0,74 0,68].

PP и DF–GLS тестови показују да је прва диференца јавног дуга нестационарна, тако да се може очекивати слаба
одрживост буџета.

Пошто је у случају Србије b = 0,7 закључили смо да постоји слаба одрживост буџета када се анализира период од
првог тромесечја 2001. до првог тромесечја 2012.

Табеле 3. и 4. садрже тестове јединичног корена у анализи спољног дуга и резултате Johansen-овог теста
коинтеграције.
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Табела 3. Тестови јединичног корена и стационарности (спољни дуг)
АDF тeст
Модел с
Варијабле
константом
Изв оз

-0,759

Ув оз

-1,738

PP тeст

DF - GLS тест

Модел с
трендом

Прв а
диференца

Модел с
константом

Модел с
трендом

Прв а
диференца

Модел с
константом

Модел с
трендом

Прв а
диференца

-2,835

-3,089*

-1,261

-3,717*

-8,611**

-3,00(*)

-1,56

-1,704

-1,965

*

-2,154

*

**

-2,225

-1,736

-8,783**

*

*

**

*

**

-3,381

-3,873

-10,26

Дефицит

-2,44

-2,176

-3,635

-3,101

-3,148

-9,161

-3,470

-3,16

-8,621**

Спољни
дуг

-1,475

-2,21

-3,366*

-4,957**

-8,090**

-2,672(*)

-1,157

-1,049

-1,641

Варијабле су мерене у односу на БДП. Спољни ду г је мерен у односу на БДП на годишњем нив оу . Вредности су оцењене т-статистике.‘**’, ‘*’
или ‘(* )’ показу ју да кореспондирају ћа хипотеза може бити одбијена на једнопроцентном, петопроцентном или десетопроцентном нив оу значајности,
респектив но. Број доцњи ADF теста је четири.
Изв ор: Народна банка Србије.

АDF и DF–GLS тестови јединичног корена извоза и увоза показују да извоз и увоз у нашем узорку углавном имају
јединични корен, тј. показују нестационарно кретање. На основу тестова јединичног корена врло је тешко
недвосмислено донети закључак о постојању јединичног корена серије дефицита платног биланса. АDF и PP тестови
прве диференце спољног дуга показују да нулта хипотеза о нестационарности може бити одбијена на
петопроцентном или једнопроцентном нивоу значајности, респективно. Насупрот томе, DF–GLS тест показује да је
прва диференца спољног дуга нестационарна.
Пошто смо утврдили да серије извоза и увоза имају јединични корен, извршили смо коинтеграциону анализу ових
серија користећи Johansen-ову методологију.
Оптимални број доцњи је један и одређен је на основу LR теста и HQIC и SBIC информационих критеријума. Ти
критеријуми дају боље резултате у малим узорцима.

Табела 4. Резултати Johansen- овог теста коинтеграције (спољни дуг)
Сопств ена в редност

Нулта
хипотеза

Доцња

Статистика трага

Статистика максималне
сопств ене в редности

0,19528

r =0

1

11,5752*

9,3424*

0,19528

r =1

1

2,2328

2,2328

Нормализов ани
коинтегрисани в ектор
[- - -]

*Показу је да ну лта хипотеза о непостојању коинтеграционе в езе између јав них прихода и расхода не може бити одбијена на петопроцентном нив оу
значајности.
Изв ор: Народна банка Србије.

Резултати примене Johansen-ове методологије указују на то да извоз и увоз нису коинтегрисане варијабле у
посматраном периоду.
Закључак
Тестови јединичног корена јавних прихода и расхода упућују на закључак да ове варијабле показују нестационарно
кретање, тј. да имају јединични корен. Већина тестова указује на то да је прва диференца јавног дуга нестационарна.
У економетријској анализи следили смо приступ за проверу одрживости јавног дуга, који је користио Quintos (1995),
и применом Johansen-ове методологије утврдили да постоји коинтеграциона веза између јавних прихода, с једне, и
јавних расхода, с друге стране, при чему оцењена вредност параметра указује на слабу одрживост буџета Републике
Србије у анализираном периоду.
Тестови јединичног корена извоза и увоза показују да ове серије имају јединични корен. Коришћењем Johansen-ове
методологије показали смо да извоз и увоз нису коинтегрисане варијабле у посматраном периоду. Следи да
одрживост спољног дуга Републике Србије зависи од одржавања прилива капитала из иностранства на нивоу
просека за кризни период (2009–2011), као и од степена фискалног прилагођавања.
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I.5. Сектор нефинансијских предузећа
БДП је порастао за скромних 1,6% током 2011.
године. За разлику од 2010, остварен је профит у
сектору као целини. Депозити сектора
нефинансијских предузећа реално расту, али
успорено. Иако је задуженост овог сектора
ниска регионално посматрано, смањује се
учешће дуга у БДП-у. Такође, мења се и
структура задуживања у правцу већег ослањања
на домаћи банкарски сектор, а смањења спољне
задужености.

Народна банка Србије

Графикон I.5.2. Реална стопа раста кредита привреди
(у %)
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достигла свој преткризни ниво из 2008. године.
Слично расту БДП-а, реално расту депозити, као и
кредити сектору нефинансијских предузећа, али
такође успореном динамиком.
Графикон I.5.1. Индекс кретања индустријске производње
(индекс, 2000 = 100)
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.5.3. Кретање нивоа дуга привреде Србије
(у млрд EUR)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Задуженост се смањује, мерено учешћем дуга у
БДП-у, али је ниво укупног дуга (унутрашњег и
спољног) непромењен. Такође, мења се структура
задужености. Расте учешће кредита које су
одобриле домаће банке, док се учешће директних
кредита из иностранства смањује.

Графикон I.5.4. Кретање нивоа депозита привреде
(у млрд RSD - сталне цене јул 2008)
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Извор: Народна банка Србије.
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Графикон I.5.5. Кретање каматних стопа на кредите
привреди - нови послови
(пондерисани просек, у %)

Графикон I.5.7. Кретање каматних стопа на динарске
кредите и депозите привреде - нови послови
(пондерисани просек, у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.5.6. Кретање каматних стопа на депозите
привреде - нови послови
(пондерисани просек, у %)
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Извор: Народна банка Србије.

У току 2011. године привреда је отплатила 2,6
милијарди евра, највише по основу дугорочних
кредита из иностранства. Будући да је спољни дуг
сектора привреде смањен за око 600 милиона евра,
може се извести закључак да српска привреда има
приступ међународном тржишту капитала за
потребе рефинансирања, иако је као највећи ризик
у тржиштима у настајању истицан ризик
расположивости капитала. Међутим, директни
(прекогранични)
кредити
доступни
су
најквалитетнијим дужницима из сегмента великих
предузећа. Мала и средња предузећа су и даље
суочена с неповољним условима финансирања.
Каматне стопе на кредите и депозите (динарске и
девизне) имају благу тенденцију пада. Међутим,
још увек је присутна велика разлика између
каматних стопа на динарску и девизну штедњу
(шест п.п.), односно динарске и индексиране
кредите (8,2 п.п.). Такође, висок је и распон између
каматних стопа на динарскe депозитe и кредитe
(осам п.п.), као и између каматних стопа на
девизнe депозитe и индексиране кредите (5,7 п.п.).

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
2010.

2011.
Кредити

2012.
Депозити

Извор: Народна банка Србије.

Током 2011. године дошло је до знатног пада
потраживања путем принудне наплате. Највише су
пала потраживања банака, пре свега као резултат
отписа потраживања током године. Такође,
примена Закона о стечајном поступку, који је
ступио на снагу 2010. године, допринела је
смањењу потраживања из принудне наплате. Закон
предвиђа аутоматски стечај предузећа чији су
рачуни у континуитету блокирани дуже од годину
дана. Започете процедуре принудног стечаја од
примене Закона већином су завршене током 2011.
године. То значи да претходни подаци нису
одражавали реално стање српске привреде, већ да
су показивали акумулирана, ненаплатива средства
у билансима предузећа и банака у дужем
временском
периоду.
Тенденција
пада
потраживања из принудне наплате настављена је и
почетком 2012. године. Поново, највише су пала
потраживања банака.
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Привреда Србије је током 2011. године остварила
позитиван резултат од 84,8 милијарди динара,
након три године пословања с губитком. Иако су
оба сектора (разменљиви и неразменљиви)
пословала с добитком, допринос позитивном
резултату привреде је и даље значајнији у сектору
неразменљиве робе и услуга.
Поред бржег раста прихода него расхода, важан
допринос повећању нето резултата привредних
друштва било је и знатно смањење финансијских
расхода.

Табела I.5.1. Преглед потраживања кроз принудну наплату
(у млн RSD)

2009.

2010.

2011.

Први ред потраживања

73,124

50,741

35,298

Други ред потраживања

47,042

31,052

24,577

Банке

90,101

100,098

72,544

Међусобна потраживања

51,838

44,765

38,820

Трећи ред потраживања

Извор: Народна банка Србије.

Раст инвестиционих активности током 2011.
године резултирао је очекиваним знатним
повећањем сталне имовине привреде.

Табела I.5.2. Преглед основних показатеља пословања привреде
(у млрд RSD)

2009.

2010.

Стопа раста

2011.

Стопа раста

Укупни приходи

6.328

7.260

14,7%

8.065

11,1%

Разменљив и сектори

2.325

2.898

24,6%

3.318

14,5%

Неразменљив и сектори

4.003

4.362

9,0%

4.748

8,8%

Укупни расходи

6.409

7.339

14,5%

7.945

8,3%

Разменљив и сектори

2.439

2.947

20,8%

3.297

11,9%

Неразменљив и сектори

3.971

4.392

10,6%

4.648

5,8%

420

533

26,9%

419

-21,4%

Разменљив и сектори

164

220

34,1%

178

-19,1%

Неразменљив и сектори

255

313

22,7%

242

-22,7%

Резултат пословања

-81

-79

-2,5%

120

-251,9%

Разменљив и сектори

-114

-49

-57,0%

21

-142,9%

32

-30

-193,8%

100

-433,3%

-1,28%

-1,09%

Финансијски расходи

Неразменљив и сектори

Бруто профитна маржа (у %)
Нето финансијски резултат после пореза

1,49%

-102,2

-101,5

-0,7%

84,8

-183,5%

Стална имовина

5.482

5.672

3,5%

6.850

20,8%

Обртна имовина

3.613

4.150

14,9%

4.346

4,7%

Залихе

1.082

1.188

9,8%

1.265

6,5%

Краткорочне обавезе

3.750

4.341

15,8%

4.585

5,6%

Дугорочне обавезе

1.752

1.959

11,8%

2.021

3,2%

0,67

0,68

Брзи рацио (quick ratio )
Рацио текуће ликвидности (current ratio )
Укупна средства

(у % БДП-a)
Капитал*
Рацио сопственог капитала (у %)

0,96

0,95

9.622

10.526

354

365

3.563

3.495

42,3

39,6

0,66
0,93
9,4%

12.036

14,3%

379
-1,9%

4.506

28,9%

44,1

* Капитал коригов ан за гу битак изнад в исине капитала
Изв ор: Агенција за прив редне регистре; Регистар за финансијске изв ештаје и бонитет.
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I.6. Сектор становништва

Графикон I.6.2. Кретање на тржишту рада

Реалне зараде стагнирају, док незапосленост расте.
Упркос негативним реалним кретањима, штедња
становништва реално расте, али раст успорава.
Структура штедње по рочности мења се у правцу
већег учешћа дугорочних депозита. Истом успореном
динамиком расте реална кредитна активност.
Задуженост сектора становништва је изузетно
ниска. Он остаје нето поверилац финансијског
система.

У току 2011. године дошло је до пада животног
стандарда становништва због нешто већег раста
индекса потрошачких цена у односу на раст
номиналних зарада, као и због повећања стопе
незапослености. Током године нису забележене
веће
промене
у
покривености
просечне
потрошачке корпе просечном зарадом. Наиме,
просечна номинална зарада порасла је за око 11%,
за колико и вредност просечне потрошачке корпе.
Тако је просечна покривеност корпе зарадом
остала готово непромењена (68,1% у 2010. у
односу на 68,4% у 2011). Даљи наставак таквог
тренда може се неповољно одразити на
расположиви доходак сектора становништва, што
ће отежати сервисирање обавеза становништва
према
банкарском
сектору
и
повећати
проблематичне кредите. Међутим, треба истаћи да
је задуженост сектора становништва изразито
ниска и износи свега 18% БДП-а.
У току 2011. године настављен је раст штедње, али
споријом динамиком у односу на 2010. То се може
објаснити падом стандарда становништва. Реални
раст штедње становништва у току 2011. године
износио је 7,3%, што је знатно ниже од реалног
раста штедње у 2010. (16,6%). Укупна штедња
становништва је у 2011. години порасла са 745 на
795 милијарди динара. Највећи раст је, као и
претходних година, забележен у новембру, током
Недеље штедње.
Графикон I.6.1. Кретање индекса потрошачких цена и
реалних и номиналних нето зарада
(индекс, 2009 = 100)

(у %)

(у хиљадама)
1.860

25

1.840

23,7

22,2

1.820

19,2

20

19,2

1.800

1.780

15

1.760
1.740

10

1.720
1.700

5

1.680
1.660

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2010.

2011.
Број запослених (л.с.)
Стопа незапослености (д.с.)

2012.

Извор: Републички завод за статистику.

Међутим, раст девизне штедње у новембру од
1,5% био је мањи него у 2010. години (6%). На то
је утицао ниво каматних стопа који је у том
периоду био нижи него претходних година, у
складу с препоруком Народне банке Србије.
Наиме, депозити с вишим каматним стопама, као
скупљи извори финансирања, могу се пласирати
само у скупе кредите, што повећава ризик у
банкарском систему. Народна банка Србије је зато
на састанку одржаном у октобру препоручила
банкама да камате на девизне депозите у Недељи
штедње не одступају знатније од просечног нивоа
на те депозите у банкарском сектору током
преосталог дела године. Препорука је дата с
циљем избегавања превеликих флуктуација
каматне стопе и ликвидности. Такође, банкама је
препоручено да се усредсреде на прикупљање
динарске штедње како би се додатнo допринело
очувању финансијске стабилности. Та препорука
је несумњиво знатно утицала на раст динарске
штедње. Динарска штедња је, у току 2011. године
порасла за 35,9% у реалном износу, чиме су
обезбеђена додатна средства за динарске пласмане
и ублажен девизни ризик у билансима банака.
Графикон I.6.3. Реални раст БДП-а и запосленост
(мг. стопе раста, у %)
5
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Реалне нето зараде*
Индекс потрошачких цена
Номиналне нето зараде*

* Десезонирани подаци.
Извор: Народна банка Србије.

2012.

-7
I
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2010.

2011.
Реални раст БДП-а
Број запослених

Извор: Народна банка Србије и Републички завод за статистику.
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Графикон I.6.6. Доприноси реалном* расту динарске
штедње становништва
(мг. стопе раста, у п.п.)

Графикон I.6.4. Доприноси реалном* расту девизне
штедње становништва
(мг. стопе раста, у п.п.)
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* Дефлационирано индексом потрошачких цена по искључењу
ефекта курса.
Извор: Народна банка Србије.

* Дефлационирано индексом потрошачких цена.
Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.6.5. Кретање девизне штедње становништва
(у млрд EUR)

Графикон I.6.7. Раст кредита становништву
(мг. стопе раста, у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Такође, удео динарске штедње у укупној штедњи
је порастао за 0,6 п.п., са 1,8% на крају 2010.
године на 2,4% на крају 2011.
Крајем године дошло је и до промене у валутној
структури девизне штедње. Спекулације о
банкротству Грчке, њеном изласку из еврозоне,
као и о будућности евра, утицале су на одлуку
становништва да штедњу у еврима замени
штедњом у другим валутама, пре свега у
америчким доларима и швајцарским францима.
Током новембра и децембра штедња у еврима је
порасла 0,1%, штедња у швајцарским францима
25%, а штедња у америчким доларима 6,4%. Такав
утицај вести на валутну структуру показује
осетљивост тржишта на неповољне вести из
окружења.
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Реални* раст кредита
Номинални раст кредита

* Дефлационирано индексом потрошачких цена по искључењу
ефекта курса.
Извор: Народна банка Србије.

Раст кредита одобрених сектору становништва
смањен је током 2011. године, али је реално
позитиван. Реални раст кредита одобрених
становништву је износио 5,5%, у односу на 10,2%
у 2010. години. Успоравање раста делимично се
може објаснити слабљењем субвенционисаних
кредита. Додатни утицај имала је и Одлука о
мерама за очување и јачање стабилности
финансијског система, која је ступила на снагу 30.
јуна. Том одлуком је дозвољено индексирање
кредита искључиво у еврима ради смањења
девизног и кредитног ризика. Учешћа за кредите у
еврима повећана су на 30%, док вредност износа
финансирања по стамбеном кредиту не сме да
пређе 80% процењене вредности некретнине која
служи као средство обезбеђења.

Табела I.6.1. Девизна штедња становништва
Учешће најдоминантнијих валута
Евро (у млн EUR)

31.10.2011. 31.12.2011.

Промена

6.957,2

6.961,0

3,8

Амерички долар (у млн USD)

257,9

274,5

16,6

Швајцарски франак (у млн CHF)

192,9

240,8

47,9

Изв ор: Народна банка Србије.
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Графикон I.6.8. Доприноси реалном* расту кредита по
наменама
(мг. стопе раста, у п.п.)

Графикон I.6.9. Валутна структура кредита
становништву
(у %)
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* Дефлационирано индексом потрошачких цена по искључењу
ефекта курса.
Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.

Те мере допринеле су расту учешћа динарских
кредита у укупним кредитима од 5,4 п.п., са 26,1%
на 31,5%. Поред тога, охрабрујуће је то што је
опало коришћење једног од скупљих извора
финансирања – кредитних картица, што би
требало да олакша сервисирање обавеза према
финансијском сектору.

Графикон I.6.10. Нето позиција становништва у односу
на финансијски сектор
(у млрд RSD)
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Каматне стопе на кредите и депозите (динарске и
девизне) имају благу тенденцију пада. Међутим,
још увек постоји велика разлика између каматних
стопа на динарску и девизну штедњу (пет п.п.),
односно динарскe и индексиранe кредитe (11,5
п.п.). Такође, висок је и распон између каматних
стопа на динарске депозите и кредите (10,6 п.п.),
као и између каматних стопа на девизне депозите
и индексиране кредите (4,1 п.п.).
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Извор: Народна банка Србије.

Табела I.6.2. Индикатори који се односе на сектор становништва
(у %, уколико није другачије наглашено)
Т4
2008.
Укупна задуженост
у млрд RSD
у млн EUR
у % БДП-а 1)
Учешће девизних у укупним кредитима 2)
2)
Учешће девизних у укупним депозитима
2)
Девизни депозити у односу на девизне кредите
Учешће краткорочних у укупним кредитима
3)
LTV рацио
Просечан износ кредита по запосленом лицу
у хиљадама RSD
у EUR
Просечан износ кредита по становнику
у хиљадама RSD
у EUR
Просечан износ одобреног кредита
у хиљадама RSD
у EUR
Просечан износ кредита по кориснику кредита
у хиљадама RSD
у EUR
Задуженост у односу на финансијску имовину
1)
2)
3)

Т1
2009.

Т2
2009.

Т3
2009.

Т4
2009.

Т1
2010.

Т2
2010.

Т3
2010.

Т4
2010.

Т1
2011.

Т2
2011.

Т3
2011.

Т4
2011.

Т1
2012.

414,5 428,9 425,3 428,8 449,3 474,3 522,3 540,2 553,8 546,9 565,5 568,9 585,3 612,0
4.678,2 4.525,4 4.551,0 4.610,0 4.685,2 4.754,1 5.004,7 5.087,4 5.249,1 5.279,4 5.518,7 5.623,0 5.593,7 5.495,0
15,6
15,8
15,6
15,8
16,5
16,5
18,1
18,7
19,2
17,2
17,8
17,9
18,4
18,6
80,1
80,3
79,5
79,2
80,3
80,7
78,5
75,6
73,9
72,1
70,9
69,1
68,5
68,8
87,5
89,8
88,7
88,5
89,1
90,3
90,7
91,1
91,5
91,7
91,7
90,8
89,9
90,8
125,4 131,9 137,5 143,2 158,3 158,9 159,8 167,9 179,7 186,1 185,9 190,0 194,4 199,0
11,9
11,9
12,7
12,9
12,2
11,9
11,5
11,0
10,6
11,2
10,5
10,1
9,9
10,3
63,6
62,2
63,2
64,3
66,1
66,4
65,9
65,5
65,4
66,9
67,7
64,7
64,3
62,5
160,7 176,4 175,3 175,2 187,6 201,5 232,1 243,9 249,0 248,2 260,6 263,6 273,7 286,5
1.813,6 1.860,9 1.876,4 1.883,7 1.956,6 2.019,4 2.223,4 2.297,3 2.360,2 2.395,7 2.543,8 2.605,5 2.615,8 2.572,2
56,4
636,9

58,5
616,8

58,0
621,0

58,6
629,8

61,5
640,9

64,9
651,1

71,6
686,2

74,1
698,4

76,1
721,4

75,2
725,6

77,7
758,5

78,2
772,8

80,4
768,8

84,1
755,2

319,7 333,4 347,3 356,6 373,3 396,5 420,0 421,9 428,1 425,5 431,2 430,6 440,2 457,9
3.608,6 3.517,3 3.716,5 3.833,8 3.892,8 3.974,4 4.024,2 3.973,5 4.057,4 4.107,5 4.208,6 4.255,8 4.206,8 4.112,0
388,2 404,4 420,4 428,2 448,6 474,3 500,2 502,8 509,6 507,2 516,0 516,4 531,6 555,4
4.381,9 4.266,5 4.498,9 4.603,5 4.678,8 4.754,8 4.793,0 4.735,7 4.830,5 4.895,6 5.035,9 5.104,0 5.080,4 4.987,1
83,9
81,4
77,8
74,8
67,4
67,5
69,3
68,7
66,0
65,4
66,4
66,0
64,3
65,4

БДП за 2011. и 2012. годину је процена НБС.
Дев изни кредити и депозити укључују кредите и депозите индексиране в алутном клаузулом.
За стамбене кредите осигуране код НКОСК.

Изв ор: Народна банка Србије, Удружење банака Србије, Национална корпорација за осигурање стамбених кредита и Републички зав од за статистику.
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Графикон I.6.14. Кретање каматних стопа на евро и евро
индексиране кредите и депозите становништва - нови
послови
(пондерисани просек, у %)

Графикон I.6.11. Кретање каматних стопа на депозите
становништва - нови послови
(пондерисани просек, у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.6.12. Кретање каматних стопа на кредите
становништву - нови послови
(пондерисани просек, у %)

Графикон I.6.15. Структура девизне штедње
становништва
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон I.6.13. Кретање каматних стопа на динарске
кредите и депозите становништва - нови послови
(пондерисани просек, у %)

Графикон I.6.16. Структура динарске штедње
становништва
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.
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II. Финансијски сектор

Крајем 2011. године укупна актива финансијског сектора достигла је ниво од 90,3% БДП-а
Републике Србије, при чему је удео банкарског сектора и даље доминантан. Банкарски сектор је
добро капитализован. Кредитни портфолио је најзначајнији део активе банака. Учешће
проблематичних кредита у укупним кредитима расте, углавном као последица остварења
девизно изазваног кредитног ризика. Међутим, резерве банака су на веома високом нивоу, па
проблематични кредити не представљају претњу по финансијску стабилност.
Профитабилност је у целини задовољавајућа. Банкарски сектор је изразито ликвидан, па је
ризик ликвидности најмање изражени ризик у систему. Квалитет извора финансирања знатно
је побољшан, пре свега кроз раст удела дугорочних извора.
Графикон II.1.2. Регулаторни капитал у односу на ризичну
активу, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)

II.1. Банкарски сектор
Адекватност капитала банкарског сектора

25

30

5

Током четвртог тромесечја 2011. године
регулаторни капитал банкарског сектора смањен је
за 20,7 милијарди динара. Такво његово смањење
било је изазвано увођењем стандарда Базела II
(пре свега укључивањем потребне резерве
обрачунате као разлике између исправке
вредности и обрачунате резерве у складу с
Графикон II.1.3 Адекватност капитала и учешће
проблематичних кредита, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)
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Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.
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Извор: Народна банка Србије.
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Показатељ адекватности капитала

Графикон II.1.1. Адекватност капитала банкарског сектора
(у %)
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докапитализацију у укупном износу од 21,6
милијарди динара (231,6 милиона евра). Такође,
одређени број банака је свој капитал повећао кроз
увећање субординираног дуга, у укупном износу
од 7,8 милијарди динара (75 милиона евра).
Укупан прилив капитала у банкарски сектор је
износио, дакле, 29,4 милијарде динара (306,6
милиона евра). Једна банка је извршила конверзију
субординираног дуга у капитал у износу од 0,5
милијарди динара (пет милиона евра).
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био је на адекватном нивоу током 2011. године.
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Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.
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Графикон II.1.4. Учешће ризичне активе у укупној активи
банкарског сектора
(у %)
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то, једнократни непокривени губитак који је
претрпела једна банка утицао је на смањење
основног капитала сектора у целини, мада основни
капитал осталих банака није знатније смањен.
Показатељ адекватности капитала остао је на
високом нивоу (19,1%) будући да су смањена
резервисања за потенцијалне губитке.

Народна банка Србије

40
30
20
10

Смањење показатеља адекватности капитала
током првог тромесечја 2012. године резултат је
комбинoвaног ефекта смањења регулаторног
капитала и раста ризичне активе изазваног, између
осталог, депрецијацијом динара.
Ако се посматра адекватност капитала у
међународном контексту, уочава се да је однос
регулаторног капитала према ризичној активи
домаћег банкарског сектора на другом месту у
региону централне и источне Европе.
У структури регулаторног капитала банкарског
сектора Србије на крају 2011. године, највеће
учешће имају капитални захтев за кредитни ризик,
ризик
друге
уговорне
стране
и
ризик
измирења/испоруке (86,6%). Остатак се односи на
тржишне ризике (девизни и ценовни), као и на
оперативни ризик (новина према стандардима
Базела II). Очигледно, доминантан ризик у
банкарском сектору Србије је кредитни ризик.
Међутим, банке издвајају довољно капитала за
покриће евентуалних губитака по овом основу. До
сличног закључка долази се и посматрањем односа
регулаторног капитала према ризичној активи, с
једне, и учешћа проблематичних кредита у
укупним кредитима, с друге стране, у
међународном контексту.
Ниво, структура и квалитет активе
Актива банкарског сектора Србије достигла је
крајем 2011. године ниво од 83,5% БДП-а.
Структура активе није се битније изменила током
2011. године. Доминантан удео у активи и даље
има кредитни портфолио банака, који је крајем
године учествовао с приближно 60% у укупној
активи сектора. Обавезне резерве код Народне
банке Србије и репо хартије од вредности чине
21% активе. Улагање у државне хартије од
вредности забележило је стабилан раст од 2008.
године и достигло учешће од 5,8% крајем 2011.
године.
Након пада забележеног током 2009. године,
учешће ризичне активе у укупној активи
банкарског сектора остало је на релативно
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2011.
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Извор: Народна банка Србије.

стабилном нивоу до четвртог тромесечја 2011.
године, када је, као последица увођења новог
регулаторног оквира, знатно смањено.
Кредитна активност
Током 2011. године реални раст кредитне
активности се успоравао, иако је све време био
позитиван. Тренд успоравања реалног кредитног
раста започет је почетком 2008. године.
Привремено убрзање током 2010. године резултат
је субвенционисања дела каматне стопе на кредите
за ликвидност, потрошачке кредите и кредите за
инвестиције, у складу са Уредбом Владе. С
обзиром на то да је ниво поменутих субвенција
током 2011. године преполовљен, кредитни раст
наставља да успорава (делимично и због базног
ефекта бржег раста током 2010. године). Ситуација
је слична и када се посматра композитни кредитни
раст, који, поред домаћих кредита одобрених
немонетарним секторима, укључује и директно
задужење привреде из иностранства.
Графикон II.1.5. Рeални* раст кредитне активности
(мг. стопе раста, у %)
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* Дефлационирано индексом потрошачких цена по искључењу
ефеката курса.
Извор: Народна банка Србије.
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Квалитет портфолија

Графикон II.1.6. Доприноси реалном расту* домаће
кредитне активности, по секторима
(мг. стопе, у п.п.)

Током 2011. године дошло је до бржег раста
проблематичних кредита од укупних кредита.
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* Дефлационирано индексом потрошачких цена по искључењу
ефеката курса.
Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.7. Кредитни јаз*
(у %)

Учешће проблематичних кредита у укупним
кредитима банкарског сектора расте од 2008.
године. Крајем 2011. године проблематични
кредити чинили су 19,0% укупно одобрених
кредита. Међутим, резерве за процењене губитке
довољне
су за
покриће
129,2%
бруто
проблематичних кредита. Захваљујући високој
покривености резервама за процењене губитке,
проблематични
кредити,
иако
знатни
у
номиналном износу, не представљају претњу по
финансијску стабилност.
Посматрано у међународном контексту, уочава се
да је учешће проблематичних кредита у укупним
кредитима банкарског сектора Србије највеће у
региону. Међутим, највиши је и ниво резерви за
покриће потенцијалних губитака по основу ових
кредита.

1,5

Такође, регионално посматрано, раст учешћа
проблематичних кредита у укупним кредитима у
периоду од почетка кризе до 2011. знатно је мањи
у Србији него у већини земаља регионa.

1,0
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0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2008.

2009.

2010.

2011.

У оквиру укупних проблематичних кредита
највеће учешће имају кредити одобрени привреди,
посебно рударству, прерађивачкој индустрији и
трговини. На крају 2011. године учешће
проблематичних кредита у укупно одобреним
кредитима привреди износило је 24,6%.

2012.

* Процена Народне банке Србије на основу Hodrick-Prescott-овог
филтера.

Највећи допринос расту домаће кредитне
активности имали су кредити одобрени сектору
привреде, а потом сектору становништва.11 У
оквиру кредита одобрених сектору привреде међу
најзначајнијима су инвестициони кредити. Њихов
допринос константно расте, што може бити рани
сигнал изласка привреде из кризе.
Графикон II.1.7. приказује кредитни јаз оцењен
коришћењем Hodrick–Prescott-овог филтера на
подацима о укупно одобреним кредитима
привреди и становништву. Током првог тромесечја
2011. године забележено је позитивно одступање
кредитне активности од тренда, док је у наредним
тромесечјима
испољено
кретање
испод
потенцијалног нивоа. Ниво кредитне активности
виши од тренда присутан је и у првом тромесечју
2012. године.

Појединачне привредне гране међусобно се знатно
разликују по учешћу проблематичних кредита
гране у укупним кредитима гране. Највеће учешће
имају пословање с некретнинама, пољопривреда,
рибарство
и
шумарство,
грађевинарство,
рударство и прерађивачка индустрија.
У сектору становништва проблематични кредити,
након повећања учешћа у укупним кредитима
током 2009. године, стабилизовани су до краја
2011. На крају 2011. године то учешће се налазило
на сличном нивоу као и почетком 2010, без већих
осцилација у међувремену. Почетком 2012. године
приметан је известан раст тог показатеља.
У оквиру укупних проблематичних кредита
сектора становништва доминирају стамбени и
готовински
кредити.
Међутим,
учешће
проблематичних стамбених (готовинских) кредита
у укупно одобреним стамбеним (готовинским)
кредитима је најмање.

Сектор привреде чине јавна предузећа и привредна друштва, док сектор
становништва укључује физичка лица, предузетнике, као и приватна
домаћинства са запосленим лицима и регистроване пољопривредне
произвођаче.
11
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Графикон II.1.8. Брзина раста проблематичних кредита и
укупних кредита
(индекс, децембар 2010 = 100)

Графикон II.1.11. Бруто проблематични кредити у односу
на укупне бруто кредите, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.

Графикон II.1.9. Проблематични кредити
(у %)

Графикон II.1.12. Покриће бруто проблематичних кредита
резервама за процењене губитке, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.

Графикон II.1.10. Покриће проблематичних кредита
(у %)

Графикон II.1.13. Промена учешћа бруто проблематичних
кредита у укупним бруто кредитима, земље региона
(2011. у односу на 2008. годину, у п.п.)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.
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Графикон II.1.17. Проблематични кредити у односу на
укупне кредите привреде (без јавних предузећа), по
гранама
(у %)

Графикон II.1.14. Структура проблематичних кредита
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.18. Учешће проблематичних кредита у
укупним бруто кредитима становништва
(у %)

Графикон II.1.15. Проблематични кредити привреде: у %
укупних бруто кредита и структура укупног износа јавни и приватни сектор
(у млрд RSD)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.16. Проблематични кредити привреде (без
јавних предузећа), по гранама
(март 2012, у млрд RSD и у %)

Графикон II.1.19. Проблематични кредити становништва,
по наменама
(март 2012, у млрд RSD и у %)

Пословање Остало:
Пољонекре0,1 млрд привреда,
тнинама:
RSD;
шумарство,
28,0 млрд
0%
рибарство:
RSD; 12%
17,0 млрд
RSD; 7%

Остало:
8,8
млрд
RSD;
14%

Рударство,
прерађивачка
индустрија:
79,0 млрд
RSD; 34%

Стамбени
кредити: 18,0
млрд RSD;
29%

Готовински
кредити: 12,8
млрд RSD;
21%

Трговина: 60,6
млрд RSD;
26%

Саобраћај и
складиштење:
11,2 млрд
RSD; 5%

Извор: Народна банка Србије.
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Пољопривредна
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RSD; 1%
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Друге
делатности:
8,2 млрд RSD;
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Кредитне
Минусни
картице: 4,2
салдо по
млрд RSD; 7%
текућим
рачунима: 3,3
млрд RSD; 5%

Извор: Народна банка Србије.
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Графикон II.1.22. Принос на капитал, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)

Графикон II.1.20. Проблематични кредити у односу на
укупне кредите становништва, по наменама
(у %)
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Графикон II.1.24. Промене приноса на капитал, земље
региона
(2011. у односу на 2008. годину, у п.п.)

Графикон II.1.21. Принос на активу, земље региона
(2011. година, последњи доступни подаци, у %)
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Једнократан, али нагли пад профитабилности
банкарског сектора током четвртог тромесечја
2011. године изазван је готово у целини губитком
једне банке у износу од 29,7 милијарди динара.
Скоро цео ванредни губитак настао је као резултат
једнократне исправке вредности ненаплативих
потраживања извршене у четвртом тромесечју
2011. године.

Графикон II.1.23. Промене приноса на активу, земље
региона
(2011. у односу на 2008. годину, у п.п.)

Румунија

Крајем 2011. године профитабилност банкарског
сектора Србије била је на нешто вишем нивоу него
крајем 2010. Са оствареним приносом на активу од
1,3% и приносом на капитал од 6,1%,12 банкарски
сектор Србије био је међу профитабилнијим у
региону крајем 2011. године. Ако се посматрају
промене профитабилности у односу на период пре
почетка кризе, уочава се да, иако је
профитабилност смањена, то смањење је ниже
него у већини земаља региона.

Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR

Искључујући губитак Агробанке у четвртом тромесечју 2011. године.
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Табела II.1.1. Показатељи профитабилности банкарског сектора Србије
(у %, уколико није другачије нав едено)
2008. 2009. 2010.
Принос на актив у (ROA)
Принос на капитал (ROE)
Финансијски резултат (у млрд RSD)
Финансијски резултат (мг. стопе раста)
Нето добитак од камата у односу на оператив ни добитак
Нето добитак од накнада и пров изија у односу на
оператив ни добитак
Нето добитак од камата у односу на просечну актив у
Нето добитак од накнада и пров изија у односу на
просечну актив у
Трошков и запослених у односу на укупне оператив не
расходе
Оператив ни расходи у односу на оператив ни добитак
(Cost-to-income)
1)

2,1
9,0
34,7

T1
T2
T3
T41)
T1
2011. 2011. 2011. 2011. 2012.

74,5

1,0
4,6
20,0
-42,4
75,9

1,1
5,3
25,4
26,8
76,2

1,6
7,6
9,6
38,3
77,9

1,4
7,0
17,8
16,8
77,6

1,4
6,5
25,1
21,2
77,3

1,3
6,1
31,0
22,0
76,9

1,4
6,9
9,4
-1,6
76,7

24,0
5,7

23,9
5,3

23,2
4,6

21,9
4,7

22,2
4,8

22,5
4,8

22,9
4,7

22,5
4,3

1,8

1,7

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

41,2

41,9

41,1

42,3

42,2

42,3

41,9

42,4

68,5

70,9

70,9

64,7

63,6

64,2

66,0

66,1

Из обрачу на ROA, ROE и финансијског резу лтата искљу чен је гу битак Агробанке.

Изв ор: Народна банка Србије.

Добитак банкарског сектора пре опорезивања
забележио је међугодишњи раст од 5,6 милијарди
динара,13 односно 22% током 2011. године (Табела
II.1.1). Опоравку профитабилности највише је
допринео раст добитка по основу камата (7,0
милијарди динара), накнада и провизија (1,2
милијарде динара), док је највећи негативан утицај
имао пад добитка по основу ефеката промене
курса (–3,5 милијарди динара).
Оперативни добитак који представља добитак из
редовних
пословних
активности
банака14
доминантно чине добици по основу камата и
накнада. То указује да је пословни модел домаћих
банака и даље оријентисан ка традиционалним
банкарским
пословима
(кредитно-депозитни
послови), много више него ка инвестиционом
банкарству. Последично, учешће добитака од
трговине хартијама од вредности у оперативном
добитку домаћих банака је занемарљиво.
Ефикасност банкарског сектора, мерена покрићем
оперативних расхода оперативним приходима,
такође је побољшана. Оперативни расходи чинили
су крајем 2011. две трећине оперативног добитка,
док је исто учешће у 2010. години било нешто
изнад 70%.

инвестирања у државне хартије од вредности, као
и у записе централне банке.
Као последица таквог понашања, банкарски сектор
Србије је изузетно ликвидан, па је ризик
ликвидности најмање изражен ризик у систему.
Девизни депозити становништва покривени су са
45 до 50% најликвиднијим девизним средствима
(средствима на девизним рачунима банака и
издвојеном обавезном резервом на девизне
депозите код Народне банке Србије). То чини
банкарски сектор изузетно отпорним на ризик
ликвидности, имајући у виду да се најригорознији
стрес-тестови ликвидности раде с потенцијалним
одливом од око 30% депозита.
Ипак, треба поменути да промена модела
понашања банака чији супсидијари послују у
Србији, због недостатка ликвидности на
међународном тржишту, може негативно утицати
Графикон II.1.25. Портфолио ХоВ Републике Србије и
Народне банке Србије код банака
(у млн RSD)
350.000

300.000
250.000

Ликвидност

200.000

Кредитна активност банкарског сектора Србије је
знатно успорена, иако је још увек у зони
позитивног реалног раста. Због израженог
недостатка склоности према ризику, дошло је до
„гомилања“ ликвидности (liquidity hoarding), тј.

150.000
100.000

50.000
0

Репо НБС

Искључујући губитак Агробанке у четвртом тромесечју 2011. године.
За потребе овог извештаја оперативни добитак дефинисан је као сума
нето добитака по основу камата, накнада и провизија, трговине хартијама
од вредности, уделима и учешћима, као и прихода од дивиденди и учешћа.
13
14

Трезорски записи МФИН*

* Динарски и девизни трезорски записи Министарства
финансија Републике Србије према иницијалној аукцији по
номиналној вредности.
Извор: Народна банка Србије.
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Табела II.1.2. Показатељи ликвидности банкарског сектора Србије
T1

T2

T3

T4

T1

2011.

2011.

2011.

2011.

2012.

1,27

1,31

1,32

1,27

1,26

1,33

35,1

36,0

36,4

36,7

37,7

34,6

63,6

56,3

58,3

59,2

59,4

62,8

59,3

31,1

28,7

23,8

24,3

23,1

24,4

27,4

25,1

49,3

43,9

38,1

39,4

37,5

39,5

45,6

42,9

1,81

1,86

1,96

1,96

2,08

2,11

2,17

2,23

2008.

2009.

2010.

Кредити/депозити

1,22

1,15

Ликв идна актив а у односу на укупну билансну актив у

43,3

41,5

Ликв идна актив а у односу на краткорочне обав езе

68,6

Ликв идна актив а (уже дефинисана) у односу на
укупну билансну актив у
Ликв идна актив а (уже дефинисана) у односу на
краткорочне обав езе
Просечан месечни показатељ ликв идности
Изв ор: Народна банка Србије.

на прилив капитала у банкарски сектор у целом
региону јужне и источне Европе. Стога је
неопходно јачање домаћих извора финансирања
ради даљег раста кредитне активности.
Оптимизам улива чињеница да банке потписнице
„Бечке иницијативе“ имају већу изложеност према
Србији од уговорене, иако је програм истекао
крајем 2010. године. Очекивани притисци по
основу консолидације великих банкарских група
нису се испољавали на тржишту Србије.
Благовремене докапитализације банака крајем
2011. године, због усклађивања с принципима
Базела II, указују на посвећеност матичних банака
српском тржишту.
Структура извора средстава банкарског сектора
остала је готово непромењена током 2011. године.
Доминантан извор представљају домаћи депозити,
који износе око 73% свих обавеза. Међутим, ниво
показатеља односа кредита и депозита током првог
тромесечја текуће године је у благом расту и на
крају марта износи 1,33, што представља раст од
7,4 п.п. у односу на почетак године. Поређења
ради, у преткризном периоду тај однос се кретао у
распону од 1 до 1,2.
Извори средстава
Рочна структура извора финансирања је
побољшана. Дугорочни извори тренутно покривају
око 70% свих кредита у Србији. Последично,
смањен је ризик ликвидности по основу рочне
усклађености извора и средстава. Тенденција
повећања учешћа дугорочних извора финансирања
нарочито је изражена почев од 2011. уз велик
утицај Одлуке о диференцијацији обавезне резерве
на рочност обавеза до и преко две године
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2011, 31/2012 и
57/2012). Укупни дугорочни извори су на тај
начин крајем 2011. године повећани до нивоа

Графикон II.1.26. Однос девизне ликвидности и девизних
депозита становништва
(у млрд RSD)
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Обавезна резерва код НБС у девизама
Девизни депозити становништва
Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.27. Нето изложеност банака према "FSSP"
програму према Србији
(у млрд EUR)
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Извор: Народна банка Србије.
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Графикон II.1.28. Структура извора средстава банкарског
сектора Србије
(у %)

Народна банка Србије

Графикон II.1.31. Рочна структура депозита становништва
код банака у Србији
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.29. Рочна структура укупних извора
средстава банкарског сектора Србије
(у %)

Графикон II.1.32. Рочна структура депозита привреде код
банака у Србији
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Краткорочни

Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.30. Рочна структура депозита код банака у
Србији
(у %)

Графикон II.1.33. Рочна структура укупних обавеза банака
према инстранству
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.
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Графикон II.1.34. Рочна структура узетих инокредита
банкарског сектора Србије
(у %)

Народна банка Србије

Графикон II.1.35. Валутна структура депозита
немонетарних сектора код банака у Србији
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

од 50% пасиве, што представља знатно повећање у
односу на 42% и 43,3% у 2008. и 2010. години,
респективно.

Динарски

Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.36. Валутна структура депозита
становништва код банака у Србији
(у %)
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Истовремено,
побољшала
се
структура
финансирања банака од матица и повезаних лица,
што је утицало на смањење ризика доступности
рефинансирања. Удео краткорочног дуга по овом
основу је у континуираном паду и на крају априла
је износио приближно 2% укупних обавеза банака,
а на крају 2010. и 2009. године 8,3% и 12%,
респективно.
Током 2011. године удео кредита из иностранства
у укупним изворима банкарског сектора је у
благом паду и износио је 18,9% (у односу на 22,2%
на крају 2010. године, превасходно због смањења
износа коришћених средстава из иностранства за
14,3%), док је током првог тромесечја 2012. године
дошло до заустављања опадајућег тренда и
повећања удела на 19,6%.
Валутна структура депозита је углавном
непромењена. Девизни депозити, а у оквиру њих
евродепозити, доминантан су извор финансирања.
У сектору становништва примећена је, у извесној
мери, тенденција бежања из евра у друге валуте
(неке су несвакидашње за српско тржиште, на
пример јапански јен, норвешка круна, канадски
долар). Највеће повећање удела (0.8 п.п.)
примећено је код швајцарског франка.
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.1.37. Валутна структура депозита привреде
код банака у Србији
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Банкарски сектор Србије није у великој мери
изложен тржишним ризицима, макар не у
њиховим основним појавним облицима. Два
најзначајнија тржишна ризика, за која се, у складу
са стандардима Базела II, обрачунава капитални
захтев, јесу ценовни ризик (по основу дужничких
и власничких хартија од вредности) и девизни
ризик. Највећи део хартија од вредности које банке
држе у својим портфолијима (преко 90%) чине
хартије Народне банке Србије и државне хартије
од вредности. Будући да је ризик од промене цена
тих хартија релативно низак, посебно имајући у
виду да међу њима доминирају краткорочне
хартије од вредности, може се констатовати да
домаћи банкарски сектор није у великој мери
изложен ценовном ризику. Основни индикатор
девизног ризика представља однос нето отворене
девизне позиције према регулаторном капиталу
банкарског сектора. Максимално дозвољена
вредност тог индикатора је 20%,15 али он се
доследно креће знатно испод ове границе.

Графикон II.1.38. Изложеност банкарског сектора
девизном ризику
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Имајући у виду да су извори финансирања банака
доминантно у девизном знаку, банке су,
одобравајући кредите индексиране валутном
клаузулом, готово сав девизни ризик пренеле на
дужнике. Међутим, девизни ризик од кога се банке
на такав начин штите враћа се у банкарски систем
као девизно изазван кредитни ризик, тј. ризик да
дужници чија су примања у динарима, у случају
знатне депрецијације домаће валуте у односу на
валуту индексације, више неће бити у стању да
уредно сервисирају своје обавезе.

Одлука о адекватности капитала банке, „Службени гласник РС“, бр.
46/2011.
15
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Народна банка Србије

Осврт II.1. „Животни циклус“ једног проблематичног кредита у банци
У поступку управљања кредитним ризиком банка користи два основна инструмента: редовну класификацију
свог кредитног портфолија према степену наплативости и резервисање за потенцијалне губитке, у зависности
од квалитета потраживања. Редовна класификација кредитног портфолија врши се на основу прописа које
доноси регулатор, уз обавезу поштовања Међународних рачуноводствених стандарда.
Класификација кредита
У тренутку одобравања кредити се класификују у адекватну категорију (нпр. у категорију нискоризичних
кредита). Кредит постаје проблематичан уколико се оствари нека околност која утиче на смањење вероватноће
његове наплате: ако је дужник у доцњи дуже од 90 дана или по основу плаћања камате или главнице, ако је
камата у висини тромесечног износа (и виша) приписана дугу капитализована, рефинансирана или је њено
плаћање одложено, или ако дужник касни мање од 90 дана али је банка проценила да је способност дужника да
отплати дуг погоршана и да је отплата дуга у пуном износу доведена у питање. Класификацију кредита банка
врши најмање тромесечно.
Резерва за процењене губитке
Истовремено с класификацијом кредита формира се резерва за процењене (очекиване) губитке, која има улогу
да апсорбује удар због немогућности наплате кредита. Она се обрачунава такође тромесечно тако што се на
основицу за обрачун примењује одређена стопа у зависности од квалитета потраживања. Та стопа за
проблематични кредит (категорије Г и Д) износи 30, односно 100% потраживања, респективно. Банка формира
износ потребне резерве за процењене губитке као позитивну разлику резерве за процењене губитке и износа
исправке вредности билансне активе увећаног за резервисања за губитке по ванбилансним ставкама на нивоу
дужника. Банка, дакле, препознаје губитак пре него што се потраживања отпишу. Кад се губитак реализује,
банка га апсорбује без умањења капитала, односно без умањења кредитне активности.
Исправка вредности потраживања
Исправка вредности потраживања представља онај део главнице за који се не очекује да ће бити отплаћен или
обновљен. То је механизам за прилагођавање вредности кредита сличан концепту амортизације. Пошто је реч о
нормалним трошковима пословања, књижи се на терет расхода, а у корист исправке вредности активе.
Процену и обрачун обезвређења потраживања банка сама уређује својом методологијом и другим интерним
актима који морају да садрже минималне захтеве из Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних
ставки банке и да буду усаглашени с Међународним рачуноводственим стандардима (МРС 39).
Покушај наплате пре отписа
Методологијом банке oбично је дефинисан очекивани период наплате потраживања из колатерала у распону
од једне године до пет година, у зависности од предвиђених законских рокова, судске праксе и прописа
Републике Србије по којима се поступа. На процењено време наплате у највећој мери утиче врста поступка
кроз који се спроводи извршење (Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о хипотеци, Закон о парничном
поступку или стечајни поступак). Минимално очекиван период наплате у поступку реализације хипотеке је
једна година, и то уколико је хипотека активирана вансудским начином намирења према Закону о хипотеци,
уколико се катастар непокретности Републике Србије држи свих законом прописаних рокова за спровођење
уписа забележбе о праву продаје и уколико дужник сарађује с банком. У случајевима када се наплата очекује
реализацијом колатерала применом судског поступка (Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о парничном
поступку, стечајни поступак), а који првенствено зависи од поступања суда, судских извршитеља и стечајних
управника, очекивани период наплате креће се у распону од једне до три године. Максимално очекивани
период наплате од пет година примењује се у случајевима када је тек идентификовано постојање објективног
ризика обезвређења, а банка још увек није започела преговоре с клијентом или покренула спор против њега.
По истеку тих рокова или, према процени банке, и пре је могуће извршити отпис проблематичних кредита из
биланса. Иако су кредити отписани, поступак наплате по овим кредитима се наставља, било из колатерала,
било уплатама дужника.
Отпис проблематичног кредита
Отпис проблематичног кредита претпоставља потпуно отклањање кредита из биланса банке. Када банка
отпише проблематичан кредит, он се књижи на терет расхода, који негативно утичу на резултат банке. Банка
ослобађа капитал од резервација, али оптерећује резултат у истом износу.
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II.2. Небанкарски финансијски сектор
Сектор осигурања у Србији и даље је
неразвијен и знатно заостаје у поређењу с
просеком земаља чланица Европске уније. У
2011. години позитивни трендови у овом
сектору забележили су успоравање у виду
реалног пада укупне премије од 5,2% у односу
на укупну премију у 2010. Сектор осигурања је
у 2011. години био добро капитализован. Ипак,
ниска
профитабилност
осигуравајућих
друштава, пре свега као последица високих
трошкова спровођења осигурања у односу на
меродавну
премију
у
самопридржају,
представља потенцијалну претњу њиховој
солвентности.

Народна банка Србије

Графикон II.2.1.2. Премија по становнику у 2010.
(у USD)
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II.2.1. Друштва за осигурање
Учешће билансне суме сектора осигурања у
укупној билансној суми финансијског сектора под
надзором Народне банка Србије (банке, лизинг,
осигурање и добровољни пензијски фондови) на
крају 2011. године износило је 4,4%. У поређењу
са секторима осигурања у земљама Европске
уније, сектор осигурања у Србији је мали и
неразвијен. Укупна премија прикупљена у 2011.
износила је 57,3 милијарде динара, што
представља номиналан раст од само 1,4% у односу
на 2010. (укупна премија 56,5 милијарди динара) и
реални раст од –5,2% (узимајући у обзир
инфлацију у 2011). Однос укупно прикупљених
премија и БДП-а у 2011. износи 1,7%, а просечна
премија по становнику износи 8.049 динара,
односно 101,5 долара.
Према статистичким подацима, удео премија
животних осигурања у укупним премијама у 2011.
износио је 17,4%, а неживотних 82,6%. Тај однос
је незнатно промењен у поређењу са 2010, кад је
учешће животних осигурања износило 16,5%.

Графикон II.2.1.1. Однос премијe и БДП-а у 2010.
(у %)

Неживот

Живот

Извор: Swiss Re, sigma No 2/2011, ажурирано јануара 2012.

Највеће учешће у премијама неживотног
осигурања имају осигурање од аутоодговорности и
осигурање моторних возила 54,7% (25,9 милијарди
динара). Учешће осигурања имовине у укупним
неживотним осигурањима истовремено износи
26,7% (12,6 милијарди динара). Због економске
кризе и пада расположивог дохотка, ова врста
неживотног осигурања у Србији и даље стагнира
на ниском нивоу.
У 2011. години у Србији је пословало 28 друштава
за осигурање, два више него у претходној.
Пословима неживотног осигурања бави се
искључиво 11 друштава, искључиво животним
седам, а животним и неживотним шест друштава.
У Србији послују четири друштва која се баве
пословима реосигурања. Према власничкој
структури капитала, 21 друштво за осигурање је у
већинском страном власништву (Графикон II.2.1.4.
приказује агрегатну структуру власништва).

Графикон II.2.1.3. Укупна премија осигурања имовине
(у млн EUR)
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Извор: Swiss Re, sigma No 2/2011, ажурирано јануара 2012.
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Извор: CEA Statistics и Народна банка Србије.

49

Извештај о стабилности финансијског система

Народна банка Србије

Графикон II.2.1.4. Структура власништва
осигуравајућих друштава на дан 31. децембра 2011.
(у %)
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11%

Италија: 11%
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Извор: Народна банка Србије.

Посматрано у целини, око 50% укупног капитала
свих друштава за осигурање у власништву је
Републике Србије и домаћих правних лица.
Република Србија власник је око 95% капитала
највећег друштва за осигурање, А.Д. за осигурање
„Дунав“, које у укупној билансној суми учествује
са 22,8%, у укупном капиталу са 33,5%, а у
укупној премији са 26,9%. Према учешћу у
укупној премији, концентрација на тржишту
осигурања, мерена Herfindahl–Hirschman-овим
индексом, наставља да се смањује. Тај индекс за
сектор осигурања у 2011. износио је 1.117, а у
2010. години 1.123. Вредност индекса испод 1.000
указује на одсуство концентрације.
Адекватност капитала
Сектор
осигурања
у
Србији
добро
је
капитализован у односу на ризике којима је
изложен. Будући да је функција капитала да
апсорбује ризике у пословању друштава за
осигурање (техничке ризике осигурања, ризике
инвестирања и друге ризике), индикатори
адекватности капитала користе се за сагледавање
усклађености пословања осигуравајућих друштава
са становишта нивоа и волатилности преузетих
ризика у односу на њихов капитал.
За сва друштва која се претежно баве неживотним
осигурањима однос гарантне резерве и маргине
солвентности на крају 2011. износио је 195,2%, док
је код друштава која се претежно баве животним
осигурањима тај однос био 185,6%. То је један од
најважнијих финансијских индикатора, јер
показује усклађеност друштва за осигурање са
захтевима солвентности. Законом о осигурању
прописано је да гарантна резерва увек мора бити
већа од израчунате маргине солвентности. С
обзиром на то да је минимална прописана
вредност њиховог односа 100%, са 195,2% за
друштва која се претежно баве неживотним

осигурањима и 185,6% за друштва која се
претежно баве животним осигурањима, може се
закључити да су друштва за осигурање у Србији
добро капитализована.
За друштва која се претежно баве неживотним
осигурањима, однос премије у самопридржају и
укупног капитала представља апроксимацију
преузетих ризика осигурања, тј. одражава
способност друштва за осигурање да апсорбује
неадекватни ценовни ниво премије. Однос премије
у самопридржају и укупног капитала у 2011.
износио је 178,7%, а у 2010. 181,9%. Друштва у
Србији се у највећој мери баве пословима који се
не сматрају нестабилним. Осигурање од
аутоодговорности и обавезно осигурање имовине
имају највеће учешће у пословима неживотног
осигурања, тако да се при вредности од 178,7%
може сматрати да су друштва која се претежно
баве неживотним осигурањима у просеку добро
капитализована.
За разлику од неживотних осигурања, код којих
премија у самопридржају представља добру
апроксимацију преузетих ризика, код животних
осигурања премија се најчешће уплаћује
периодично, а обавезе према осигураницима су
дугорочне. Стога се код животних осигурања за
процену адекватности капитала користи однос
укупног капитала и техничких резерви, који је за
друштва за осигурање износио 26,3%.
Рацио укупног капитала и укупне активе одражава
изложеност друштва за осигурање кредитном и
тржишном ризику. На агрегатном нивоу код
друштва која се баве неживотним осигурањем и
друштава која се баве животним осигурањем
наставља се пад вредности овог индикатора. Та
вредност код друштава за осигурање која се
претежно баве неживотним осигурањима на крају
2011. износила је 27,7%, а код друштава која се
претежно баве животним осигурањима 19,7%.
Квалитет активе
При оцени квалитета имовине посебна пажња се
посвећује ликвидности појединих облика улагања,
као и постојању адекватних методологија процене
њихове вредности. Облици имовине у које
друштва за осигурање улажу своја средства, које
карактерише ограничена утрживост и који су
захтевни
са
аспекта
вредновања,
јесу
нематеријална улагања, некретнине, хартије од
вредности којима се не тргује и потраживања.
Њихово учешће у укупној активи код друштава
која се претежно баве неживотним осигурањима је
на крају 2011. значајно и износи 38,1% активе. Код
друштава која се претежно баве животним
осигурањима учешће мање ликвидних улагања на
50
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крају 2011. је 8,0%. Супротно стању у сектору
осигурања у Србији, уобичајено је да је учешће
мање ликвидних средстава у укупној активи веће
код животних него код неживотних осигурања.
Разлог је што су обавезе осигуравајућих друштава
која се претежно баве животним осигурањима
дугорочније, па су, у складу с тим, и на страни
активе заступљенија дугорочнија и мање ликвидна
улагања.
Однос потраживања за премију и укупно
уговорене премије показује колико друштва за
осигурање
успешно
управљају
кредитним
ризиком. Тај индикатор одражава квалитет
кредитне политике друштава за осигурање. Његова
вредност се у 2011. код друштва која се претежно
баве неживотним осигурањима благо повећала на
11,91%, са 11,27% у 2010, док је код друштава која
се претежно баве животним осигурањем имала
благ пад, на 11,27% са 11,67% у 2010.
За пословање друштава за осигурање изузетно је
важно да техничке резерве буду покривене
прописаним облицима активе узимањем у обзир
прописаних ограничења улагања. Код друштава
која се претежно баве пословима неживотних
осигурања вредност тог индикатора у 2011. је
99,35%, а код животних 101,5%. Вредност
индикатора испод 100% указује на непокривеност
техничких резерви адекватним облицима улагања,
што може изазвати проблеме при извршењу
обавеза према осигураницима. Укупан износ
техничких резерви неживотних осигурања у 2011.
износи 42,5 милијарди динара, а животних 31,6
милијарди динара. Структура пласмана техничких
резерви приказана је на графиконима II.2.1.5. и
II.2.1.6.
У структури покрића техничких резерви
осигурања највеће учешће имала су нискоризична
улагања (хартије од вредности Републике Србије и
депозити код банака, укључујући готовину) са око
70% код неживотних осигурања, односно око 95%
код животних осигурања. Посебну пажњу треба
посветити праћењу ризика концентрације улагања
на само једном, домаћем тржишту.
Реосигурање и актуарске позиције
Реосигурање има кључну улогу у процесу
управљања ризиком друштава за осигурање.
Реосигурањем се врши тзв. изравнање ризика и
заштита осигуравача од великих и масовних
штета, које могу угрозити пословање друштва.
Способност друштва за осигурање да одговори на
обавезе по уговорима осигурања у великој мери
зависи од адекватности преноса ризика у
реосигурање. Задржавање прекомерних ризика
може довести до немогућности измирења
преузетих обавеза по уговорима осигурања. С
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Графикон II.2.1.5. Структура покрића техничких резерви
животних осигурања на дан 31. децембра 2011.
(у %)

Депозити код
банака: 14,0%

Некретнине:
2,6% Остало: 2,2%

Државне ХоВ
Р. Србије:
81,1%

Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.2.1.6. Структура покрића техничких резерви
неживотних осигурања на дан 31. децембра 2011.
(у %)
Реосигурање Потраживања
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Државне ХоВ
Р. Србије:
51,0%

Извор: Народна банка Србије.

друге стране, висока зависност од реосигурања
може изазвати проблеме у пословању у случају
неповољних промена на тржишту реосигурања,
нпр. несолвентности реосигуравача.
Рацио задржавања ризика, који представља однос
меродавне премије у самопридржају и меродавне
укупне премије, изражава степен у коме се
преузети ризици задржавају у осигуравајућем
друштву. У односу на 2010, овај индикатор у 2011.
бележи благо повећање, са 85,9% на 86,3%, код
друштава која се претежно баве пословима
неживотних осигурања, док је код друштава која
се претежно баве животним осигурањем дошло до
благог смањења, са 98,0% на 97,7%. Посматрано
по врстама осигурања, највећи пренос ризика у
реосигурање је у осигурању од одговорности код
употребе ваздухоплова и осигурању ваздухоплова,
што одговара природи посла тих врста осигурања.
Висока вредност овог индикатора од око 98% у
друштвима која се претежно баве животним
осигурањем узрокована је преносом само ризико
дела премије у реосигурање, док се штедни део
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Графикон II.2.1.7. Комбиновани показатељ у осигурању
(у %)

120

Рацио преживљавања представља однос техничких
резерви у самопридржају и просечних решених
штета у самопридржају у последње три године и
показује да ли осигуравајуће друштво адекватно
процењује вредност решених штета. Кад су у
питању друштва која се претежно баве
неживотним осигурањима, овај индикатор је у
паду од 2008. и у 2011. износи 192,17%. Код
осигуравајућих друштава која се претежно баве
животним осигурањима уместо овог индикатора
рачуна се однос техничких резерви
у
самопридржају
и
просечне
премије
у
самопридржају у последње три године. Вредност
овог индикатора расте из године у годину и на
крају 2011. је износила је 352,2%.
Профитабилност
Добит осигуравајућих друштава је најважнији
извор дугорочног раста капитала. Такође, успешно
пословање осигуравајућег друштва утиче на ниво
поверења осигураника. Ниска профитабилност је
сигнал да у друштву за осигурање постоје
озбиљни проблеми и може се сматрати кључним
индикатором проблема солвентности.
Однос меродавних штета у самопридржају и
меродавних премија у самопридржају (Loss Ratio)
показује у којој мери је друштво за осигурање у
стању да измирује штете у самопридржају
приходима од премија у самопридржају и
индикатор је адекватности политике цена
осигуравајућих друштава која се претежно баве
неживотним
осигурањем.
Вредност
овог
индикатора за друштва која се претежно баве
неживотним осигурањем у 2011. износи 51,2%,
чиме је настављен опадајући тренд започет у 2008.
Однос трошкова спровођења осигурања и
меродавне премије у самопридржају (Expense
Ratio) мери ефикасност поступка спровођења
осигурања. Тај индикатор показује колики су
трошкови спровођења осигурања (трошкови
прибаве и трошкови управе) по јединици
уговорене премије. Вредност овог индикатора код
осигуравајућих друштава која се претежно баве
неживотним осигурањима од 2005. има растући
тренд и у 2011. износила је 48,1%, док је код
друштава која се баве животним осигурањем
карактеристичан опадајући тренд од 2008. с
вредношћу од 39,2% у 2011.
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Извор: Народна банка Србије.

претежно баве пословима неживотних осигурања у
2011. износи 99,3%, а у 2010. години 99,9%, што је
незнатно испод граничне вредности од 100%. Када
је вредност овог индикатора изнад 100%,
претпоставља се да друштва при одређивању
висине премије рачунају на потенцијалне приходе
од инвестирања на финансијским тржиштима и
тржишту непокретности.
Однос нето резултата и укупног капитала (ROE) за
друштва за осигурање која се претежно баве
неживотним осигурањима у 2011. износи 1,8%,
при чему је пет друштава пословало с нето
губитком. Вредност овог индикатора за друштва за
осигурање која се претежно баве животним
осигурањима у 2011. је негативан (–3,0%), док је
седам друштава пословало с нето губитком.
Вредност односа нето резултата и укупне активе
(ROA) за друштва за осигурање која се претежно
баве неживотним осигурањима у 2011. је износила
0,5%, а код животних осигурања –0,6%. Из
наведеног се може закључити да сектор осигурања
у Србији карактерише ниска профитабилност.
Ниска профитабилност осигуравајућих друштава
последица је пре свега високих трошкова
спровођења осигурања у односу на меродавну
премију у самопридржају и представља највећи
ризик по сектор осигурања који може угрозити
солвентност осигуравајућих друштава.

Комбиновани рацио, као збир претходна два
показатеља, за осигуравајућа друштва која се
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Графикон II.2.1.8 Показатељи профитабилности
неживотних осигурања
(у %)

државних пензија који се може финансирати
текућим доприносима (PAYG систем) или из
приноса средстава државног фонда (формираног
из доприноса) која се улажу на финансијском
тржишту; други стуб који подразумева обавезу
запослених да део своје зараде одвајају у приватне
пензијске фондове; трећи стуб који се разликује од
другог по томе што запослени добровољно
уплаћују доприносе у приватне пензијске фондове.
Обавезно пензијско-инвалидско осигурање у
Републици Србији заснива се на текућем
финансирању првог стуба државних пензија.
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.2.1.9. Показатељи профитабилности
животних осигурања
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

II.2.2. Добровољни пензијски фондови
На крају 2011. нето имовина добровољних
пензијских фондова у Србији износила је 12,45
милијарди динара, док је укупан број корисника
био око 175 хиљада. У недостатку адекватних
могућности
инвестирања,
добровољни
пензијски фондови преко 70% средстава улажу
у хартије од вредности Републике Србије и
тиме се излажу високом ризику концентрације
улагања.
Развој
финансијског
тржишта
неопходан
је
предуслов
за
могућност
дисперзије ризика добровољних пензијских
фондова.

Реформа пензијског система једно је од
најактуелнијих питања како у развијеним
земљама, тако и у земљама у развоју. Покретач
реформе је пре свега потреба да се спречи
сиромаштво међу старим становништвом и смање
фискални притисци. У земљама у развоју реформе
пензијског система осмишљене су према моделу
Светске банке. Он обухвата три стуба: први стуб

Крајем 2006. и почетком 2007. године у Србији су
почели с радом први добровољни пензијски
фондови – трећи стуб пензијског система.
Добровољни пензијски фондови засновани су на
принципу утврђених уплата, где висина пензије
није унапред позната и одређена. Она зависи од
висине уплаћених доприноса, чији законски
одређен минимум износи 1.000 динара, и приноса
од инвестирања имовине фонда. Добровољним
пензијским фондовима у Србији управљају
специјализоване
финансијске
институције,
друштва за управљање, које се не баве ниједном
другом делатношћу. На крају 2011. пословало је
шест друштава за управљање, која су управљала
имовином
девет
добровољних
пензијских
фондова. Оснивачи друштава за управљање су пре
свега домаћа осигуравајућа друштва и пословне
банке.
Тржишна
концентрација,
мерена
Herfindahl–Hirschman-овим индексом, у односу на
учешће добровољних пензијских фондова у
укупној имовини на крају 2011. године је износила
2.839 поена, што указује на високу концентрацију
у сектору добровољних пензијских фондова. На
крају 2010. тај индекс је износио 2.818 поена.
Иако је имовина добровољних пензијских фондова
протеклих пет година константно расла, овај
сектор у Србији је и даље неразвијен. Нето
имовина је на крају 2011. износила 12,45
милијарди динара, што представља 0,43% укупне
билансне суме финансијског сектора под надзором
Народне банке Србије, односно само 0,39% БДП-а
за 2011.
FONDex је индекс који одражава кретање
вредности
инвестиционих
јединица
свих
добровољних пензијских фондова на тржишту.
Почетну вредност од 1.000 поена индекс је имао
15. новембра 2006, на дан када је први добровољни
пензијски фонд почео с радом. На крају 2011.
достигао је вредност од 1.470,1 поен. Принос
FONDex-а, који представља просек приноса свих
фондова, пондерисан нето вредношћу њихове
имовине, за 2011. износи 5,8% номинално, док је
његова реална вредност, узимајући у обзир стопу
инфлације, за 2011. била –1,1%.
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Thousands

Графикон II.2.2.1. Укупна нето имовина ДПФ и индекс
FONDex
(у млрд RSD; индекс, 15.11.2006 = 1000)
14

Графикон II.2.2.3. Структура укупне имовине ДПФ на дан
31. децембра 2011.
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон II.2.2.2. Годишњи раст нето имовине и нето
уплате у ДПФ
(у млн RSD)

свега ризик концентрације улагања у исте или
висококорелисане финансијске инструменте и
ризик
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домаћих финансијских
инструмената.
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Извор: Народна банка Србије.

Раст нето имовине добровољних пензијских
фондова већим делом био је резултат нето уплата,
а мањим делом остварених приноса на
финансијским тржиштима. Добровољни пензијски
фондови улажу у складу с конзервативном
инвестиционом политиком, тако да је на крају
2011. године 93,1% њихове имовине било уложено
у хартије од вредности које је емитовала
Република Србија и депозите код банака,
укључујући трансакционе рачуне.
Девизном ризику је на крају 2011. било изложено
24% укупне имовине фондова, што представља
смањење у односу на претходну годину, када је
учешће средстава у страној валути (еврима) у
укупним средствима износило 39,7%. Због високог
учешћа дужничких инструмената у портфолијима
фондова и депозита код банака, највећи део
имовине изложен је ризику промене висине
каматних стопа. Добровољни пензијски фондови
на крају 2011. нису имали улагања у иностранству.
Системски
ризици
којима
су
изложени
добровољни пензијски фондови у Србији су пре

Благ опоравак привредне активности након
преливања светске финансијске кризе, као и
даље
присутна
макроекономска
нестабилност у Републици Србији у 2011.
години, одразили су се на услове пословања
давалаца финансијског лизинга. Поред тога,
смањена
ликвидност
привреде
и
становништва, као и, последично, њихов
ослабљени бонитет и повећани опрез при
задуживању, резултирали су сужавањем
пословних
активности
на
тржишту
финансијског лизинга.

Снажна експанзија сектора финансијског лизинга
у нашој земљи заустављена је током 2010. године,
када је тај сектор претрпео и највећи удар кризе.
Међутим, већ у 2011. години појавили су се први
знаци опоравка, тако да даваоци финансијског
лизинга бележе вишеструко смањење губитака у
односу на претходну годину. Такви резултати су
остварени у условима даљег смањења обима
њиховог пословања, па у 2011. години даваоци
финансијског лизинга исказују скоро за петину
мање прихода и билансне активе него у претходној
години.
Број давалаца финансијског лизинга остао је
непромењен, и у 2011. години је пословало њих
17. Тенденција смањења броја запослених у
сектору финансијског лизинга започета у 2009.
години нешто је ублажена током 2011. године.
Тржиште финансијског лизинга у 2011. години
забележило је смањење укупне билансне активе.
На крају године укупна билансна актива свих
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давалаца лизинга износила је 80,2 милијарде
динара, што представља смањење од 18,8% у
односу на крај 2010. године. При томе, треба
истаћи да актива само једног даваоца чини
четвртину билансне суме целог сектора.

Графикон II.2.3.1. Заступљеност прималаца финансијског
лизинга у 2011. години
(у %)
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У укупној активи давалаца лизинга учешће
потраживања по основу финансијског лизинга
повећано је на 78,9% (са 74,8% на крају 2010.
године). На страни пасиве, са стањем на дан 31.
децембра 2011. године, највеће учешће код
давалаца лизинга имале су дугорочне обавезе, са
86,9%, што је за 21,3% мање у односу на њихово
учешће у 2010. години.
Табела II.2.3.1. Показатељи пословања сектора финансијског лизинга
(у млн RSD)
2009.

2010.

2011.

Укупна актив а

111.314

98.834

80.213

Пласмани по основ у финансијског
лизинга

83.549

73.922

63.300

Обав езе по кредитима

70.650

100.332

88.827

Домаће банке

4.534

3.807

5,495

Иностранств о

95.798

85.020

65.155

Принос на просечну актив у

1,76%

-0,83%

0,35%

Принос на просечан капитал

27,08%

-10,17%

3,91%

Нето каматна маржа

5,84%

5,74%

4,90%

Број угов ора

58.479

51.542

45.881

Изв ор: Народна банка Србије.

Када је реч о изворима финансирања давалаца
лизинга, највећи износ пласмана финансира се
путем задуживања у иностранству. Обавезе
давалаца лизинга по кредитима повученим из
иностранства на дан 31. децембра 2011. године
чиниле су 81,2% укупне пасиве, док су пласмани
по основу финансијског лизинга чинили 78,9%
укупне активе. Инострани повериоци давалаца
лизинга су најчешће њихови оснивачи или правна
лица која послују у оквиру исте банкарске групе.
Учешће дугорочних и краткорочних кредита у
земљи повећало се у односу на 2010. годину.
Обртна имовина давалаца лизинга је смањена за
32,7%, пре свега због знатног пада позиције
готовина и готовински еквиваленти од 52,6%.
Тренд смањења броја закључених уговора из
претходних година настављен је и у 2011. години.
Структура прималаца лизинга
У оквиру структуре прималаца лизинга, привредна
друштва и даље имају највећи проценат учешћа у
коришћењу услуга финансијског лизинга. Највећи
део пласмана одобрен је привредним друштвима
која не припадају финансијском сектору (85,5%),

Грађевинарств
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Извор: Народна банка Србије.

док су физичка лица у укупним пласманима
учествовала са 4,7%, предузетници са 4,3%, јавна
предузећа са 3,0%, а пољопривредници са 1,5%.
Учешће осталих категорија је испод 1%.
У 2011. години није било великих промена у
структури пласмана према предмету лизинга.
Највеће учешће и даље има финансирање теретних
возила, минибуса и аутобуса, а затим следи
категорија путничких возила.
На основу изнетих података намеће се закључак да
је пословање давалаца финансијског лизинга у
2011. години, укупно узевши, обележило смањење
обима активности.

II.2.4. Брокерско-дилерска друштва
Неизвесна финансијска кретања на светском и
регионалним тржиштима капитала, типична
и за 2011. годину, одразила су се и на тржиште
у нашој земљи, које је иначе окарактерисано
као тржиште с повећаним ризиком. Да би се
створили услови за стабилније пословање
свих учесника на тржишту и његов бржи
развој у 2011. години донети су прописи
усаглашени с међународним принципима и
стандардима с циљем да у наредном периоду
допринесу већој регулисаности пословања
посредника на том тржишту. Тренд смањења
укупне вредности промета хартијама од
вредности на тржишту у нашој земљи,
започет
светском
економском
кризом,
настављен је, али је у 2011. години забележен
повећан број извршених трансакција у односу
на претходну.

Специфичности
финансијског
тржишта
определиле су услове пословања учесника на
њему, па је број брокерско-дилерских друштава
која су пословала у 2011. години смањен у односу
на претходну годину. У складу са тим, и укупна
билансна актива ових друштава је смањена.
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Међутим, она су у 2011. години, први пут после
континуираног пословања с губитком од кризне
2008. године, своју активност интензивирала и
исказала позитиван нето финансијски резултат.
Такав резултат је последица, првенствено,
изразито високог нето добитка који је остварило
једно брокерско-дилерско друштво.

нето добитка који је остварило само једно друштво
(236 милиона динара), док сва остала друштва
укупно бележе негативан нето финансијски
резултат (66 милиона динара).

У Републици Србији у 2011. години пословала су
42 брокерско-дилерска друштва или девет
друштава мање него претходне године. У њима је
било запослено 305 радникa, а број запослених је у
поређењу с претходном годином смањен за скоро
петину. Тренд високог степена концентрације
исказаних финансијских резултата брокерско-дилерских друштава задржан је током 2011.
године, па је само једно друштво остварило нешто
више од две трећине укупног нето добитка. Пет
друштава остварило је више од 80% исказаног
нето добитка. С друге стране, пет брокерско-дилерских друштава је исказало скоро две
трећине укупног нето губитка.

Упоредни резултати пословања брокерско-дилерских друштава приказани су у Табели
II.2.4.2.

При томе, 22 брокерско-дилерска друштва су
остварила нето добитак, а њих 20 нето губитак.

Табела II.2.4.2. Упоредни резултати пословања БДД
(у млн RSD)
2011. године

Износ

Број БДД

1.Нето добитак

342

22

2.Нето губитак

172

20

Нето финансијски резултат (1-2)

170

2010. године

Износ

Број БДД

1.Нето добитак

83

24

2.Нето губитак

436

26

Нето финансијски резултат (1-2)

-353

Изв ор: Агенција за прив редне регистре.

Брокерско-дилерска друштва су у 2011. години
знатно интензивирала
активности. Укупни
приходи ових друштава (1.793 милионa динара)
већи су чак за 71,4% него у претходној години.
У оквиру укупних прихода, финансијски приходи
су
троструко
повећани
у
односу
на
прошлогодишњи износ, првенствено због високог
раста прихода од камата (девет пута већи), а њихов
највећи део (89,0%) односи се на једно друштво.
С друге стране, укупни расходи износе 1.574
милиона динара, што је за 13,2% више него у 2010.
Структура прихода и расхода приказана је у
Табели II.2.4.1.
Знатно бржи раст укупних прихода од раста
укупних расхода допринео је да су у 2011. години
брокерско-дилерска
друштва
пословала
с
позитивним нето финансијским резултатом у
износу од 170 милионa динара.
Међутим, тај позитиван резултат на укупном
нивоу исказан је пре свега због високог износа
Табела II.2.4.1. Структура прихода и расхода БДД у 2011. години
(у млн RSD)
ОПИС

ИЗНОС

УЧЕШЋЕ (%)

Укупни приходи

1.793

100

Послов ни приходи

1.069

59,6

Финансијски приходи

657

36,7

Остали приходи

67

3,7

-

-

Нето добитак послов ања
које се обустав ља
Укупни расходи

1.574

100

Послов ни расходи

1.207

76,7

Финансијски расходи

214

13,6

Остали расходи

153

9,7

-

-

Нето губитак послов ања
које се обустав ља

Укупна актива брокерско-дилерских друштава, са
стањем на дан 31. децембра 2011. године, износи
3.903 милиона динара, што је за 11,0% мање него у
2010. години.

II.2.5. Друштва за управљање
инвестиционим фондовима
Друштва
за
управљање
инвестиционим
фондовима су и у 2011. години пословала с
губитком, који је смањен, а смањена je и билансна
актива којом располажу. Истовремено, смањење
нето имовине исказују и затворени и приватни
инвестициони фондови.
Друштва
за
управљање
инвестиционим
фондовима пословала су у условима променљивог
и нестабилног опоравка од претходне финансијске
кризе и потенцијалног ризика од даљег погоршања
под утицајем новог кризног таласа. Присуство
тржишне
неизвесности,
као
основног
ограничавајућег
фактора
инвестиционе
активности, несумњиво је допринело пословању
ових друштава с негативним нето финансијским
резултатом.
Четири петине укупног нето губитка исказала су
три друштва за управљање инвестиционим
фондовима. У билансној активи свих друштава она
учествују са 28,1%, сопственим изворима
финансирања са 27,1%, а запошљавају половину
од укупног броја запослених. У 2011. години
пословало је осам друштава за управљање
инвестиционим фондовима или једно друштво
мање него у 2010. години. У истом периоду

Изв ор: Агенција за прив редне регистре.
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смањен је и укупан број запослених лица.
Друштва управљају са 19 инвестиционих фондова,
од којих су 15 отворени инвестициони фондови,
три приватна и један затворени инвестициони
фонд. Укупни приходи ових друштава у 2011.
години износили су 85 милиона динара и мањи су
за петину у односу на 2010. годину. Укупни
расходи износе 158 милиона динара и скоро за
трећину су смањени у истом периоду.
Друштва за управљање инвестиционим фондовима
исказала су негативан нето финансијски резултат у
износу од 72 милиона динара, што је за 38,9%
мање него у 2010. години.
За разлику од претходне године, када су сва
друштва пословала с губитком, у 2011. години два
друштва су исказала позитиван пословни резултат.
Резултати пословања друштава за управљање
инвестиционим фондовима дати су Табели II.2.5.1.

Затворени и приватни инвестициони фондови
Услови смањене инвестиционе активности и током
2011. године одразили су се на пословање
затворених и приватних инвестиционих фондова,
па ови фондови послују с негативним нето
финансијским резултатом, уз даље осетно
смањење нето имовине.
Нето
имовина
затворених
и
приватних
инвестиционих фондова, са стањем на дан 31.
децембра 2011. године, износи 179 милиона
динара и смањена је за чак 77,1% у односу на 2010.
годину. При томе је основни капитал драстично
смањен (59,9%), а капиталне, ревалоризационе
резерве и резерве из добитка нису исказане, за
разлику од претходне године када су износиле 344
милиона динара, док је губитак осам пута мањи.

Табела II.2.5.1. Упоредни резултати пословања ДУИФ
(у млн RSD)
2011. године

Износ

Број ДУИ Ф

1.Нето добитак

4

2

2.Нето губитак

76

5

Нето финансијски резултат (1-2)

-72

2010. године

Износ

Број ДУИ Ф

1.Нето добитак

-

-

2.Нето губитак

118

9

Нето финансијски резултат (1-2)

-118

Изв ор: Агенција за прив редне регистре.
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III. Финансијска тржишта

Финансијска тржишта у Србији карактерише мали број и ниска ликвидност расположивих
инструмената. Недовољна развијеност домаћих институционалних инвеститора који би
генерисали тражњу, покренули секундарно трговање и индиректно смањили трошкове
задуживања представља додатну препреку афирмацији тржишта капитала као
алтернативног извора финансирања у односу на банкарски сектор. С друге стране, висока
концентрација власништва предузећа која се котирају на Београдској берзи и одсуство
свести кључних актера о значају доброг корпоративног управљања допринели су
неликвидности тржишта акција. Тржиште финансијских деривата у Србији, и поред одређених
позитивних помака, и даље је неразвијено.

III.1. Тржиште новца

Графикон III.1.2. BELIBOR каматне стопе
(месечни просеци, у %)

У току 2011. године каматна стопа на преконоћне
позајмице BEONIA кретала се углавном испод
референтне каматне стопе, што је показатељ
побољшања ликвидности банкарског сектора.
Крајем 2011. BEONIA је за око 1% била нижа од
референтне каматне стопе Народне банке Србије,
да би се од почетка 2012. разлика почела
смањивати.

15
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9

Кретање каматних стопа BELIBOR било је
детерминисано кретањем референтне каматне
стопе. BELIBOR стопе дужих рочности,
тромесечне и шестомесечне, пратиле су и каматне
стопе на трезорске записе, које су током 2011.
биле у паду. BELIBOR каматне стопе на три и
шест месеци биле су више од каматних стопа на
трезорске записе истих рочности. Та разлика
одражава перцепцију ризика међубанкарских
позајмица у односу на пласмане у безризичне
државне хартије од вредности.

Графикон III.1.1. Референтна, BEONIA и каматне стопе на
депозитне и кредитне олакшице
(месечни просеци, у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Девизне обавезе банака по основу свопова с
нерезидентима највећим делом потичу из трговине
девизним своповима по основу директног
позајмљивања банака од матичних банака и,
Графикон III.1.3. Каматне стопе тржишту новца и
аукцијама државних записа
(месечни просеци, у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Министарство финансија и Народна банка Србије.

59

Извештај о стабилности финансијског система

Народна банка Србије

Графикон III.1.4. Нето девизне обавезе банака по
своповима с нерезидентима од 1.1.2011. до 15.5.2012.

Графикон III.2.1. Стање динарских државних ХоВ
(номинална вредност у млрд RSD)

(у млн EUR)
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Извор: Народна банка Србије.

мањим делом, по основу куповине динарских
државних обвезница од стране нерезидената. Од
јула је приметан раст нето девизних обавеза
банака, које су крајем априла 2012. износиле преко
300 милиона евра.

III.2. Тржиште обвезница и акција
Сагледавање ризика с којима се финансијски
систем суочава није могуће без редовног и
свеобухватног праћења ризика који настају на
финансијским тржиштима. Развијена финансијска
тржишта представљају алтернативни извор
финансирања привреде: пре свега путем издавања
дужничких хартија од вредности, али и преко
иницијалних јавних понуда власничких хартија.
Постојање континуиране динарске криве приноса
за државне хартије од вредности представља
основни предуслов за развој тржишта дужничких
хартија од вредности. Министарство финансија је
у фебруару 2009. поново покренуло аукције
државних хартија од вредности. Рочност
емитованих динарских хартија од вредности
постепено је продужавана: на крају 2011. најдужа
рочност је била три године, да би крајем јануара
2012. Министарство финансија први пут
емитовало и петогодишњу динарску обвезницу.
На крају првог тромесечја 2012. укупно стање
недоспелих динарских државних обвезница,
обрачунато по номиналној вредности, износило је
295,6 милијарди динара, а државних обвезница у
еврима 458,1 милион евра. Инвеститори су највећу
заинтересованост показали за једногодишње
динарске државне обвезнице, које су на крају
првог тромесечја 2012. у укупном стању
учествовале са 30,4%.
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.

Почетком 2011, због повећане заинтересованости
пре свега страних инвеститора на аукцијама
државних обвезница, просечне пондерисане
каматне стопе на динарске државне обвезнице
бележе јачи пад од стопа на трезорске записе. До
краја године каматне стопе динарске државне
обвезнице су се стабилизовале на нивоу од око
13%.
Показатељ односа трaженог и прихваћеног износа
државних хартија од вредности (Bid-to-cover ratio)
на примарним аукцијама указује на релативно
неповољну ситуацију. Из графикона се може
видети да његова вредност само у краћим
временским интервалима превазилази вредност од
2, која се најчешће сматра доњим прагом успешне
аукције. Разлоге за то, између осталог, треба
тражити у непостојању система примарних дилера,
одсуству домаћих институционалних инвеститора
и учесталости одржавања аукција. У пратећем
прилогу представљени су неки од позитивних
утицаја, које увођења система примарних дилера
може да има на развој овог тржишта.
Графикон III.2.2. Каматне стопе на бескупонске динарске
државне ХоВ
(аукције, пондерисани месечни просеци, у %)
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.
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Графикон III.2.5. Структура портфолиjа динарских
државних обвезница

Графикон III.2.3. Тражња за динарским државним
обвезницама
(примарне аукције, у млрд RSD)

(у %)
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.

Извор: Министарство финансија Републике Србије.

С обзиром на значајно учешће страних
инвеститора, као и структуру извора средстава
доминантних домаћих тржишних учесника
(банака), тражња за динарским државним
обвезницама је у великој мери зависна од курса
динара према евру. У периодима јачања домаће
валуте
тражња
за
динарским
државним
обвезницама је расла, с тим што је тражња
инвеститора за државним обвезницима дужих
рочности била израженија од тражње за
краткорочнијим хартијама. Будући да је тражња
страних
инвеститора
једна
од
главних
детерминанти тражње за државним обвезницама,
коефицијенти реализације аукција динарских
државних обвезница су опадали од априла до краја
2011. као последица јачања кризе у земљама
еврозоне.
Приликом прве аукције једногодишњих државних
обвезница деноминованих у еврима, у фебруару
2011, вредност достављених понуда била је пет
пута већа од вредности емисије за продају. На тој
аукцији највећи купци били су домаће банке (50%)
Графикон III.2.4. Проценат реализације и учешће страних
инвеститора на аукцијама динарских државних
обвезница
(у млрд RSD)

(у %)
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и страни инвеститори (48%). У каснијим аукцијама
учешће страних инвеститора је опало, а учешће
домаћих институционалних инвеститора је расло.
Крајем 2011. и почетком 2012. расположиво стање
ових обвезница је знатно смањено.
Иако од 2009. постоји континуитет у издавању
нових емисија динарских државних хартија од
вредности, секундарно тржиште на коме би се
формирала динарска крива приноса у Србији још
увек је у почетној фази развоја.
Промет државним хартијама од вредности које
емитује Министарство финансија на секундарном
тржишту је у 2011. износио 60,4 милијарде динара
и 230,7 милиона евра, што је знатно повећање
према 10,9 милијарди динара укупног промета у
2010. (прва трансакција у априлу 2010). Промет у
првом тромесечју 2012. износио је 40,2 милијарде
динара и 9,8 милиона евра. Највећи промет на
секундарном тржишту је, по правилу, у првих пет
дана након примарне аукције државних хартија од
вредности.
Графикон III.2.6. Просечно годишње учешће страних
инвеститора на аукцијама динарских државних
обвезница до 31. марта 2012.
(по рочности, у %)
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.
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Осврт III.1. Утицај увођења система примарних дилера на развој тржишта државних
хартија од вредности
Снажно ослањање на страни капитал и висок степен изложености приватног и јавног сектора девизном ризику
показали су се у периоду финансијске кризе као главне слабости српске привреде и њеног финансијског система.
Ради ублажавања тог ризика, Влада Републике Србије и Народна банка Србије покренуле су стратегију
динаризације, чији је један од стубова развој динарског тржишта државних хартија од вредности.
Први важан корак на путу развоја динарског тржишта државних хартија од вредности направило је
Министарство финансија почетком 2009. године поновним покретањем редовних емисија државних записа.
Иако од 2009. године постоји континуитет нових емисија динарских хартија од вредности, секундарно тржиште
на коме би се формирала динарска крива приноса у Србији још увек је у почетној фази развоја. Министарство
финансија, Комисија за хартије од вредности, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, ACI
Србија и Народна банка Србије су почетком 2011. године формирали радну групу са основним задатком
унапређења ликвидности секундарног тржишта државних хартија од вредности. Будући да искуства великог
броја земаља16 говоре у прилог улоге примарних дилера у побољшању ликвидности примарног и секундарног
тржишта, једна од препорука радне групе је увођење система примарних дилера у Републици Србији.
Позитивни ефекти који се приписују постојању система примарних дилера огледају се у обезбеђењу
диверсификоване базе клијената и стабилности пласмана државног дуга, смањењу тржишних флуктуација и
премије ризика, ефикаснијем утврђивању цена, као и смањењу ризика трговине на секундарном тржишту. Поред
тога, систем примарних дилера може допринети очувању стабилности тржишта у условима кризе. Из тих разлога
систем примарних дилера функционише широм света и често га препоручују међународне финансијске
институције попут Међународног монетарног фонда и Светске банке.
Основни ризик система везан је за могућност скривене повезаности дилера, што може за последицу имати
акумулацију системских ризика и ометати развој тржишта. Та опасност је нарочито изражена на малим и
недовољно развијеним финансијским тржиштима, где мали број локалних актера може, формирањем картела, да
онемогући ефикасно функционисање тржишта.
Систем примарних дилера подразумева пажљиво балансирање између обавеза, чије се испуњење од њих захтева,
и права/привилегија, која им се заузврат одобравају. Типичне обавезе укључују: (1) подношење понуда у
примарним аукцијама, (2) остваривање одређеног промета на примарном и секундарном тржишту, (3)
извештавање, (4) котирање двосмерних извршних цена (firm price), (5) информисање институције надлежне за
управљање јавним дугом о тржишним кретањима. Испуњење тих критеријума редовно се прати и евалуира,
обично тромесечно, а резултати се објављују како би се заинтересованим учесницима који испуњавају
прописане критеријуме омогућило стицање статуса примарног дилера, уз истовремено одузимање тог статуса
учесницима који те критеријуме не задовољавају. Обнављање статуса примарних дилера у редовним временским
интервалима представља један од предуслова ефикасног функционисања система.
Привилегије које примарни дилери најчешће уживају су: (1) ексклузивно право учешћа у неконкурентном делу
примарних аукција, (2) право приступа дисконтном прозору/специјалним операцијама централне банке у
условима кризе, (3) ексклузивни партнери управе за јавни дуг, (4) учешће у синдицираним трансакцијама (нпр.
издање еврообвезница или свопови), (5) предности располагања информацијама, (6) право коришћења назива
примарног дилера.
Систем примарних дилера понекад се уводи парцијално, тако што се прво циља дугорочнији сегмент тржишта,
док се у краткорочном сегменту систем успоставља тек након пуне либерализације капиталних токова.

Види: Primary Dealers in Government Securities: Policy Issues and Selected
Countries’ Experience, Arnone, M. и Iden, G., IMF Working Paper WP/03/45,
2003.
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Графикон III.2.7. Стање државних обвезница
деноминованих у еврима
(номинална вредност у млн EUR)

Графикон III.2.9. Тржишна капитализација Београдске
берзе
(у % БДП-а)

(у млрд RSD)
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.

Извор: Београдска берза и Народна банка Србије.

Годишњи рацио обрта државних хартија од
вредности
Министарства
финансија
на
секундарном тржишту у 2011. износио је 33,2%,
док је 2010. био 8,5%. Иако је дошло до раста
показатеља ликвидности у 2011. у односу на 2010,
обрт је још увек низак, а дневно се изврши
најчешће само једна трансакција.

ниски обими трговања тим акцијама главна су
одлика тржишта акција у Србији. Позитиван помак
направљен је 2010. када је на Београдској берзи
почело да се тргује акцијама компанија НИС и
Аеродрома „Никола Тесла“.
Рацио дневног обрта израчунат је као количник
укупног промета акцијама у току календарске
године
и
просечне
укупне
тржишне
капитализације акција на Београдској берзи,
подељен с бројем радних дана у календарској
години. Иако рацио дневног обрта указује на
ниску ликвидност Београдске берзе, питање је да
ли је и овај показатељ прецењен, јер су у укупном
промету обухваћена и блок трговања која се као
једнократан откуп акција само формално
региструју на берзи и не одражавају стварну
ликвидност.

Ниво развијености тржишта капитала углавном се
мери висином тржишне капитализације домаћих
берзи и њеним учешћем у БДП-у. Тржишна
капитализација Београдске берзе у периоду од
2000. до економске кризе 2007. имала је изразито
високу динамику раста, на основу чега би се могло
закључити да је српско тржиште капитала
пролазило кроз снажну експанзију.
Међутим, тај индикатор није у потпуности
адекватан за српско тржиште капитала, јер
тржишну капитализацију чине и компаније чијим
се акцијама на берзи тргује врло ретко. На основу
промета и рација обрта може се закључити да је
домаће тржиште веома неликвидно. Мали број
емитената чијим се акцијама активно тргује и

У току 2011. на Београдској берзи је настављен
пад цена акција. Индекс BELEX15 бележи
смањење од 23,4%, а BELEXline 23,8%. У другој
половини 2011. индекс BELEX15 имао је
драстичан пад и изгубио нешто више од трећине

Графикон III.2.8. Промет и месечни рацио обрта
динарских државних ХоВ
(у млрд RSD)
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Графикон III.2.10. Промет акцијама на Београдској
берзи
(у млрд RSD)
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Извор: Министарство финансија Републике Србије.
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издале муниципалне обвезнице. Муниципалне
обвезнице су издате за познате инвеститоре, без
јавне понуде, и није забележено секундарно
трговање. На тржишту корпоративних обвезница
приметни су одређени позитивни помаци –
недавно је домаћа пословна банка емитовала прву
динарску корпоративну обвезницу.

Графикон III.2.11. Кретање индекса берзи централне и
источне Европе
(индекс, 1. 1. 2011 = 100)
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Извор: Bloomberg.

своје вредности. Сличан тренд у 2011. имали су и
индекси берзи већине земаља централне и источне
Европе. На почетку 2012, до половине марта,
индекс BELEX15 имао је благ раст, да би се до
краја априла вратио на своју вредност с почетка
године од 491 индексни поен.
На Београдској берзи се тргује и обвезницама
старе девизне штедње. Обвезнице старе девизне
штедње су бескупонске обвезнице деноминоване у
еврима које су грађанима Србије издате ради
измирења дуга по основу девизне штедње.
Обвезнице доспевају 31. маја сваке године до
2016. Укупна номинална вредност преосталих
издања је око 1,8 милијарди евра. Већи део
промета овим обвезницама концентрисан је на
ванберзанском тржишту, и поред чињенице што је
до недавно, због структуре трошкова трговања,
трговина на Београдској берзи била повољнија.
Тржишта
муниципалних
и
корпоративних
обвезница у Србији слабо су развијена и
неликвидна. Само две локалне самоуправе су
Графикон III.2.12. Промет обвезницама старе девизне
штедње
(у млн EUR)
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Извор: Централни регистар за клиринг и салдирање ХоВ и
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Осврт III.2. Емисија динарских обвезница домаћих пословних банака
Банка Societe Generale је, 3. маја 2012. године, продала своју прву емисију динарских обвезница у износу од 1,7
милијарди динара, уз укупну тражњу од око 2,8 милијарди динара, што представља 167,2% у односу на понуђену
емисију. Обвезнице су издате у динарима на период од три године, без постојања било какве заштитне валутне
клаузуле. Камата ће се исплаћивати тромесечно. Каматна стопа је варијабилна и састоји се од променљивог дела
базираног на референтној каматној стопи и фиксне маргине од 5,25%. Банка је изабрала референтну каматну
стопу као варијабилну компоненту, јер очекује да ће на тај начин заштити власнике обвезница од инфлаторних
кретања.
Банка Societe Generale ушла је у пројекат
издавања дугорочних динарских обвезница како
би проширила и додатно диверсификовала
изворе средстава које користи у свом редовном
пословању, као и да би обезбедила дугорочна и
стабилна динарска средства која ће моћи да
користи за динарске пласмане, будући да они
постају све значајнији део укупних пласмана
Банке. Издавањем динарске обвезнице Банка
доприноси процесу динаризације финансијског
система.

Графикон 1. Секторска структура инвеститора у
обвезнице банке Societe Generale
(према броју инвеститора)

Банке: 3

ДПФ: 1

Осигурање:
7

Извор: Societe Generale.

Графикон 2. Секторска структура инвеститора у
обвезнице банке Societe Generale
(према висини улога)

Осигурање:
13,4%

ДПФ:
1,2%

Емисија је урађена у складу с чланом 12. став 1.
тачка 1. Закона о тржишту капитала и намењена
унапред
одређеним
квалификованим
инвеститорима. Инвеститори који су купили
обвезнице
су
домаћи
квалификовани
инвеститори
из
сектора
осигурања
и
добровољних пензијских фондова (укупно осам
инвеститора с процентуалним учешћем у
укупној емисији од 15%) и банкарског сектора
(укупно три инвеститора с процентуалним
учешћем од 85%). У најкраћем року по издавању
обвезница Банка ће их листирати на Београдској
берзи како би инвеститорима омогућила да
покрену секундарно трговање. Велики интерес
инвеститора, као и чињеница да претежан део
инвеститора долази из банкарског сектора,
указује да домаће тржиште дужничких хартија
од вредности улази у нову фазу развоја. Очекује
се да и друге банке у најскорије време емитују
дугорочне динарске обвезнице с циљем
обезбеђења средстава за раст динарских
пласмана.

Банке:
85,3%

Извор: Societe Generale.
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III.3. Тржиште непокретности
У Србији не постоји свеобухватан индекс који
би служио за праћење тржишта и процену
вредности
непокретности.
Немогућност
адекватне процене вредности непокретности
представља један од најзначајнијих ризика
финансијског
система,
јер
су
банке,
коришћењем непокретности као средства
обезбеђења кредита, директно изложене
ризику промене њихових цена.

Будући да су банке изложене ризику промена и
волатилности цена непокретности, неопходно је
пратити и анализирати кретања на тржишту
непокретности. У Србији не постоји свеобухватан
индекс ни за резиденцијалне, нити за комерцијалне
објекте.
Национална корпорација за осигурање стамбених
кредита (НКОСК), почевши од јануара 2012.
године, на својој интернет страници објављује
индекс цена непокретности DOMex. DOMex је
заснован на оствареним купопродајним ценама
непокретности, чија је куповина финансирана
кредитима осигураним код НКОСК-а.
DOMex индекс за одређени период добија се када
се просечна вредност свих остварених цена по
квадратном метру у том периоду на наведеној
територији стави у однос с просечном вредношћу
свих остварених цена по квадратном метру у
базном периоду.17 Скуп података који се користи
за обрачун DOMex-а ужи је од скупа свих
купопродаја у Србији, јер не обухвата податке о
оствареним ценама непокретности које су
финансиране готовином или неосигураним
кредитима. Објављивање овог индекса је свакако
позитивно, али треба узети у обзир да се при
његовом обрачуну не искључује утицај промене у
структури индексне корпе (скупа) непокретности
кроз посматране периоде, нпр. због новоградње,
као ни квалитативне промене прометованих
непокретности.
На основу анализе кретања DOMex-а за Србију
уочава се раст цена непокретности до почетка
2010, од када цене непокретности прво бележе
благ пад, а затим и стагнацију. Међусобним
упоређивањем DOMex индекса по областима може
се закључити да су цене непокретности до почетка
2010. најзначајнији раст имале у шумадијској
области, чији је центар град Крагујевац у коме
послује фабрика Фијат аутомобили, коју су крајем
2009. основали FIAT и Влада Републике Србије.

Народна банка Србије

Графикон III.3.1. Индекси цена непокретности у Србији
DOMex
(индекс, просек 2002 - 2010 = 100)
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Извор: Национална корпорацијa за осигурање стамбених кредита.

раста незапослености, као и под утицајем осетног
пада понуде изазваног неповољним стањем у
грађевинарству. Од децембра 2011. до фебруара
2012. индекс броја издатих дозвола новоградње
имао је знатан пад, али је у марту 2012. дошло до
његовог опоравка.
Због лошег стања у грађевинарству, Влада
Републике Србије усвојила је у јуну 2010. Програм
за ванредну помоћ грађевинарству у вредности од
18 милијарди динара. Основни циљ Програма је да
се пружи подршка домаћој грађевинској
индустрији
путем
ангажовања
домаћих
грађевинских предузећа из области високоградње
на пројектима од ширег друштвеног значаја, уз
коришћење домаћег грађевинског материјала.
Поред тога, држава директно субвенционише
каматне стопе на потрошачке кредите за куповину
грађевинског материјала као трајног потрошног
добра, а директно субвенционише и каматне стопе
за стамбене кредите и дугорочно стамбено
кредитирање.
Графикон III.3.2. Индекси броја издатих дозвола
новоградње
(индекс, 2010 = 100)
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Извор: Републички завод за статистику.
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IV. Платни системи

Упркос чињеници да платни системи представљају основну инфраструктуру финансијског
система, посебна пажња њиховом функционисању посвећена је тек последњих година. У
многим земљама су спроведене реформе финансијског сектора, што је, заједно с растом
економске активности, а као последица повећања конкуренције и глобализације, довело до
знатног пораста броја и вредности трансакција плаћања. Убрзани развој информационих и
комуникационих технологија и њихова примена у банкарској индустрији створили су нове
шансе, али и ризике. Такође, интеграција националних финансијских тржишта отворила је
нова питања везана за интеграцију платних система.

IV.1. Народна банка Србије као
оператор платних система
Улога централне банке као оператора система
великих плаћања посматра се првенствено са
аспекта гарантовања извршавања плаћања.
Народна банка Србије је оператор система за
обрачун у реалном времену по бруто принципу
(RTGS систем), клиринг система, DinaCard
система за процесирање и обраду потраживања
учесника по основу коришћења националне платне
картице ради обрачуна мултилатералних нето
износа за поравнање, као и међубанкарског и
међународног клиринга плаћања у девизама.
RTGS систем Народне банке Србије кључна је
компонента
финансијске
инфраструктуре
Републике Србије и представља системски важан
платни систем. Oвај систем процесира трансакције
великих вредности, води рачуне за поравнање
финансијских институција, оператора других
платних и система хартија од вредности преко
којих се спроводе мере монетарне политике и
омогућава приступ кредитима централне банке.
Приступ платном систему чији је оператор
централна банка, а посебно приступ кредитима
централне банке, представља једну од најважнијих
компоненти гарантовања финансијске сигурности.
Посредством RTGS система у 2011. години
реализовано је укупно 133,9 милиона плаћања,
укупне вредности 33.973,6 милијарди динара.
Највећа месечна вредност промета остварена је у
децембру и износила је 3.382,8 милијарди динара.
Клиринг систем Народне банке Србије је систем
за размену и обраду појединачних налога за
плаћање, или група налога за плаћање, ради
обрачуна мултилатералних нето износа за
поравнање. Такође представља системски важан
платни систем. Поравнање мултилатералних нето
позиција обавља се у RTGS систему.

Графикон IV.1.1. Вредност промета у RTGS и клиринг
систему НБС у 2011. години
(у млрд RSD)
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон IV.1.2. Број плаћања у RTGS и клиринг систему
НБС у 2011. години
(у млн)
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Извор: Народна банка Србије.
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Осврт IV.1. Значај платних система за стабилност финансијског система

Платни системи и системи за поравнање хартија од вредности важне су компоненте финансијског система
једне земље. На врху финансијског система је мрежа међусобно повезаних тржишта на којима домаће и
међународне финансијске институције алоцирају капитал и управљају ризицима. Основу финансијске
инфраструктуре која омогућава несметано функционисање тих тржишта чине управо ти системи.
Платни системи имају кључну улогу у економији једне земље будући да омогућавају правовремено
извршавање новчаних обавеза које проистичу из економских активности различитих субјеката. Кад је реч о
значају платих система, нарочито су значајни платни системи у којима не постоји довољан степен заштите од
ризика, пошто њихови поремећаји могу изазвати проблеме код учесника у систему или могу довести до
системских поремећаја у ширем финансијском окружењу. Да би новац успешно испунио једну од својих
основних функција, а то је функција средства размене, платни системи морају бити поуздани и ефикасни, јер у
ће у противном изостати поверење јавности у новац. Поред тога, ако настану проблеми на финансијском
тржишту, они су први на удару, па је стога важно да функционишу на начин који смањује могућност да се
проблеми пренесу на учеснике. С друге стране, поремећаји у раду платних система и система за поравнање
хартија од вредности могу отворити простор за финансијску, а тиме и економску нестабилност, због чега се
посебна пажња поклања њиховој поузданости.
Због чињенице да најважнији платни системи извршавају налоге у реалном времену, неопходно је да
задовољавају високе стандарде оперативне сигурности и ефикасности.
Бивши гувернер Федералних резерви САД забележио је да је најефикаснији начин да се америчка економија
паралише удар на функционисање платних система18. То се такође односи и на платне системе који
функционишу у Европи, али и у Републици Србији.
У случају да један учесник платног система није у могућности да извршава своје обавезе према другим
учесницима у том систему, постоји могућност да се ризик пренесе и на остале учеснике и да, услед
недостатка средстава, неки од њих не могу да изврше своје обавезе у предвиђеном року. Другим речима,
проблеми једног учесника могу да се прошире и на друге учеснике у оквиру истог платног систем. С обзиром
на то да су финансијске институције учесници више платних система и система за обрачун хартија од
вредности, проблем се може проширити на више платних система и угрозити финансијску стабилност земље.
Да бисмо добили идеју о реду величине новчаних токова у платним системима, упоредићемо количину новца
који се слива у RTGS систем Народне банке Србије с вредношћу БДП-а Републике Србије. Просечна дневна
вредност промета у RTGS систему Народне банке Србије за 2011. годину износи 134 милијарде динара, тако
да се вредност укупног БДП-а Републике Србије процесира кроз RTGS систем Народне банке Србије за
отприлике 23 дана.

Greenspan, A (2007): We’d always thought that if you wanted to cripple the
US economy, you’d take out the payment systems. The Age of Turbulence,
Adventures in a New World, Penguin Press, New York.
18
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Током 2011. године, посредством RTGS система и
клиринг система реализовано је 202,6 милиона
међубанкарских плаћања, у укупној вредности од
34.467,3 милијарде динара. Вредност плаћања која
су процесирана кроз RTGS систем је око 11 пута
већа од БДП-а Републике Србије.19
Резултате рада RTGS система и клиринг система у
2011. години најбоље илуструју подаци о
истовременом тренду раста броја и вредности
реализованих плаћања. Укупан број плаћања
повећан је за 4,9% у односу на 2010. годину, а
вредност промета за 3,5%.
У RTGS систему и клиринг систему учествује 37
финансијских
институција
–
33
банке,
Министарство финансија – Управа за трезор,
Централни регистар, депо и клиринг хартија од
вредности, Удружење банака Србије и Народна
банка Србије.
DinaCard систем процесира и врши обраду
потраживања учесника по основу коришћења
националне платне картице ради обрачуна
мултилатералних нето износа за поравнање. У
DinaCard систему је у 2011. години извршено око
31 милион трансакција, што је за 6% више него у
2010. години. Од укупног броја трансакција, 68%
се односи на међубанкарске трансакције. Током
2011. године остварено је преко 97 милијарди
динара промета, уз раст од 7% у односу на 2010.
годину.
У
укупном
промету,
учешће
међубанкарског промета на годишњем нивоу
износи 41%.
Један од најважнијих пројеката од оснивања
DinaCard система јесте омогућавање коришћења
DinaCard картица и ван граница Републике
Србије. Почев од децембра 2010, захваљујући
уговору закљученом између Народне банке Србије
и компаније
Discover
Financial
Services,
национална картица DinaCard прихвата се у преко
185 земаља широм света на мрежама Discover,
PULSE и Diners Club International.
Укупан број издатих DinaCard картица на крају
2011. године износи 2,5 милиона, што представља
39% свих издатих картица у земљи. DinaCard
картицама је остварен 31 милион трансакција (с
преко 97 милијарди динара промета). У земљи
постоји око 2.830 банкомата на којима се прихвата
DinaCard картица, а мрежа ПОС терминала на
продајним местима обухвата више од 58.000
уређаја. Као и у претходним годинама,
доминантан вид употребе DinaCard картица је
плаћање робе и услуга. Од укупног броја
трансакција, преко 62% је остварено на ПОС
терминалима на продајним местима. Ако се
19
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Графикон IV.1.3. Број трансакција плаћања робе и услуга
на ПОС терминалима
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон IV.1.4. Промет плаћања робе и услуга на ПОС
терминалима
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Извор: Народна банка Србије.

посматрају само међубанкарске трансакције, близу
90% чине трансакције плаћања.

Систем међубанкарског клиринга плаћања у
девизама
Народна
банка
Србије
је
оператор
и
међубанкарског клиринга плаћања у девизама
између банака у Републици Србији и плаћања с
банкама из Босне и Херцеговине. Трансакције
плаћања између банака у Републици Србији и
банака у Босни и Херцеговини обављају се по
принципу нето обрачуна.
У току 2011. године реализовано је 35.373
плаћања, чија је укупна вредност 279,4 милиона
еврa. Број плаћања је повећан за 152,72% у односу
на 2010. годину, а вредност плаћања је троструко
увећана (повећање 207,57%).

Извор: Републички завод за статистику – процена.
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централне банке је и да се целокупан финансијски
систем заштити од могућег домино-ефекта, који се
у платним системима и системима за поравнање
хартија од вредности може појавити у случају
реализације кредитног ризика или ризика
ликвидности. Надзор је, као функција централне
банке, усмерен на функционисање платног
система у целини, а не на индивидуалне учеснике
тог системa.

Графикон IV.1.5. Вредност промета у међубанкарском
клирингу у девизама
(у млн EUR)
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон IV.1.6. Број плаћања у међубанкарском
клирингу плаћања у девизама
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Извор: Народна банка Србије.

У систему међубанкарског клиринга плаћања у
девизама учествују 24 финансијске институције, и
то: 18 банака из Републике Србије, Народна банка
Србије и пет банака из Босне и Херцеговине.

IV.2. Надзор платних система
Јачање функције надзора, као и континуирано
одржавање сигурног и ефикасног функционисања
платних система и система за поравнање хартија
од вредности, од великог је значаја за финансијску
стабилност земље. Централна банка је у већини
земаља носилац функције надзора платних
система и система за поравнање хартија од
вредности. Народној банци Србије је законом
поверено да уређује, надгледа и унапређује
несметано функционисање платног система.
Функција надзора платних система у централној
банци комплементарна је њеним осталим
функцијама и првенствено има за циљ
финансијску стабилност земље. Поред тога, циљ

Банка за међународна поравнања у оквиру
функције надгледања централних банака, поред
надзора платних система, укључује и надзор
система за поравнање хартија од вредности,
будући да је реч о међусобно повезаним
системима. Стога реализација одређених ризика у
једном може имати драматичне последице по
ефикасно и континуирано функционисање другог
система, па и по финансијску стабилност.
Банка за међународна поравнања је априла 2012.
године издала документ под називом „Принципи
инфраструктуре финансијског тржишта“, који
садржи нове међународне стандарде за платне и
системе за клиринг и поравнање хартија од
вредности, као и централног тржишног учесника. 20
Публикација је издата због потребе да се обједине
стандарди који су се налазили у три предходне
публикације: Core principles for systemically
important
payment
systems
(CPSS,
2001),
Recommendations for securities settlement systems
(CPSS-IOSCO, 2001) и Recommendations for central
counterparties
(CPSS-IOSCO,
2004).
Тим
документом је јасно показано да је неопходно да
се надзор над платним системима и системима за
поравнање хартија од вредности врши по истим
стандардима и принципима најбоље праксе. Стога
реализација одређених ризика у једном може
имати драматичне последице по ефикасно и
континуирано функционисање другог система, па,
последично, и по финансијску стабилност.
Добра пракса која се спроводи у области надзора
платних система јесте оцена платних система
путем упитника за процену усклађености
системски важних платних система са Основним
принципима за функционисање тих система.21
Упитник треба да у потпуности буде заснован на
стандардима Европске централне банке, а
неопходно је да обухвати кључна питања на
основу
којих
се
процењује
управљање
финансијским ризицима, оперативним ризиком и
другим ризицима у раду платних система.
Представља својеврстан водич кроз процес
процене, с циљем да се идентификују сви аспекти
које је неопходно узети у обзир. Проценом
платних система на основу упитника постиже се
20
21

Principles for financial market infrastructures.
Core Principles for Sistemically Important Payment Systems.
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висок степен упоредивости функционисања
националних платних система с платним
системима на европском тржишту.

IV.3. Измене регулативе
Нацрт закона о коначности поравнања
У складу с настојањима Народне банке Србије да
домаће законодавство усклади с прописима
Европске уније израђен је Нацрт закона о
коначности поравнања у платним и системима за
поравнање хартија од вредности. Његовим
доношењем спроводи се Директива Европске
уније о коначности поравнања,22 чији је предмет
регулисања међузависност и правна сигурност у
платним системима и системима за поравнање
хартија од вредности. Имајући у виду
међузависност платних система са системима за
поравнање хартија од вредности (платне
трансакције по основу трговања хартијама од
вредности процесирају се кроз платне системе),
као и то да проблеми у функционисању ових
система могу бити извор озбиљних поремећаја не
само на тржишту хартија од вредности већ и у
платним системима – сматрамо да ће примена овог
закона
допринети
јачању
финансијске
стабилности.
Применом Закона обезбеђује се смањивање
системског ризика усклађивањем правила система
којима се уређује неопозивост и коначност налога
за пренос с тим законом, као и дефинисање
„средстава обезбеђења“ и њихова реализација у
случају неспособности измиривања обавеза неког
од учесника система. Такође, доприноси се брзом
и ефикасном спровођењу процедура како би се
очувала финансијска стабилност земље и
редуковао системски ризик. Уводи се правна
сигурност у платним системима и системима за
поравнање хартија од вредности у случајевима
неспособности измиривања обавеза неког од
учесника.
Нацрт закона о платним услугама
У току је израда новог закона о платним услугама
којим би се у Републици Србији спровела
Директива Европске уније која уређује област
платних услуга.23 Та директива се убраја у
неколико најважнијих директива за централне
банке и представља усаглашен правни оквир за
отварање тржишта за друге институције осим
банака.

22

Directive 98/26EC on Settlement Finality in payment and securities settlement
systems.
23
Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market
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Законом се уређују права и обавезе пружалаца и
корисника платних услуга, дефинишу правила
везана за информисање и садржину оквирних
уговора о платним услугама, врсте платних услуга,
обавезе информисања, рокови извршавања
трансакција, валутирање, рефундација средстава,
исправка грешака, време пријема налога и др.
Доношењем наведеног закона тржиште платних
услуга, на којем су сада присутне само банке и
предузећа ПТТ саобраћаја, отвориће се и за друге
субјекте, што ће повећати конкуренцију и дати
подстицај ефикаснијем и јефтинијем пружању
платних услуга.
Да би се клијентима пружила што боља услуга и
новим провајдерима омогућило да се укључе у
пружање платних услуга, потребно је увести нове
банкарске производе и услуге из области платног
промета. То намеће потребу за јасно дефинисаним
и свеобухватним законом усклађеним с правним
оквиром Европске уније.
Нацрт закона о електронском новцу
Електронски новац може се дефинисати као
новчано потраживање према издаваоцу издато по
пријему средстава и сачувано електронски,
укључујући и магнетски (на картици или на
рачунару), ради извршавања платних трансакција
које прихвата физичко или правно лице које није
његов издавалац.
Електронски новац првенствено је намењен малим
плаћањима – трансакцијама мале вредности попут
плаћања преко интернета, плаћањa паркинга или
јавног превоза.
Република Србија нема правни оквир којим се
уређује издавање електронског новца и оснивање
институција електронског новца.
Директива о електронском новцу24 реализоваће се
новим Законом о платним услугама. Стварање
адекватног правног оквира је предуслов
обезбеђивања сигурности новчаних средстава
корисника тих услуга и ефикасности платних
трансакција обављених тим путем.

IV.4. Ризици у платним системима
Иако платни системи представљају основну
инфраструктуру финансијског система, посебна
пажња њиховом функционисању посвећена је тек
последњих година. У многим земљама су
спроведене реформе финансијског сектора, што је
заједно
с
растом
економске
активности
резултирало знатним порастом броја и вредности
трансакција
плаћања.
Убрзан
развој
24

Directive 2009/110/EC.
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информационих и комуникационих технологија и
њихова примена од стране банкарске индустрије
створили су нове шансе, али и ризике који се могу
појавити
у
платним
системима.
Такође,
интеграција националних финансијских тржишта
наметнула је нова питања везана за интеграцију
платних система. Најозбиљнији ризици који
настају у платним системима су оперативни,
кредитни ризик, ризик ликвидности и правни
ризик.
Велика међусобна повезаност учесника у платним
системима омогућује да реализација ризика
проузрокује системске поремећаје и нестабилност
целокупног финансијског система земље.
Платни системи у Републици Србији су
пројектовани
и
организовани
тако
да
минимизирају ризике којима би учесници платних
система могли угрозити финансијску стабилност
земље.
RTGS систем Народне банке Србије процесира
трансакције плаћања у реалном времену по бруто
принципу. Као резултат тога, елиминише се
кредитни ризик којем могу бити изложени други
учесници у систему.
Ради управљања ризиком ликвидности, RTGS
систем учесницима у систему пружа различите
могућности, као што су: постављање приоритета
за извршавање трансакција у случају недостатка
средстава за извршавање трансакције, смештање у
централни ред за чекање, преглед извршених
трансакција и стања на рачуну. Народна банка
Србије је омогућила коришћење бескаматних
intraday кредита за одржавање ликвидности који
су обезбеђени колатералима.
Клиринг систем Народне банке Србије је
организован као мултилатерални нето обрачун и,
као такав, доприноси уштеди ликвидних средстава
учесника. Организован је у три клириншка
циклуса, а за израчунату негативну нето позицију
учесник је обавезан да обезбеди одговарајући
износ лимита (debit cаp), чиме је обезбеђено
управљање кредитним ризиком.
У RTGS систему и клиринг систему Народне
банке Србије успостављен је процес управљања
оперативним ризиком у складу са стандардом ISO
27005:2008.
Нестабилност платног система због пада
инфраструктуре
централне
банке
или
појединачних учесника у систему може да утиче
на једног или више учесника и да им онемогући
извршавање плаћања. Оперативни инциденти могу
бити извор системског ризика и имати велики
утицај на стабилност финансијског система земље.
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Да би обезбедило континуирано пословање,
оператор RTGS система и клиринг система
Народне банке Србије је увео резервну локацију,
чије се тестирање врши у регуларним временским
интервалима. Резервна локација поседује пуну
функционалност и потребан капацитет за
обезбеђење продукционог рада платних система
Републике Србије у пуном обиму. Ради управљања
оперативним ризиком код учесника, Народна
банка Србије као оператор омогућава учесницима
да изврше плаћања и у случајевима ванредних
околности, односно техничких проблема или
застоја у апликацији или комуникацијама преко
корисничких апликација WEB Thin Client и Service
Bureau.
Расположивост RTGS система и клиринг система
Народне банке Србије представља процентуални
однос укупног времена рада система и застоја у
раду. Од укупно 253 радна дана у 2011. години,
односно 136.620 минута предвиђене продукције,
расположивост RTGS система и клиринг система
Народне банке Србије је износила 99,77%.
Расположивост
система
међубанкарског
и
међународног клиринга плаћања у девизама је у
2011. години износила 100%.

IV.5. Симулација утицаја оперативних
проблема у платном систему
Истраживачки рад „Анализа платног система
Народне банке Србије – симулациони приступ“
обухватио
је
анализу
платног
система
коришћењем алата за симулацију платних система
у стресним условима лошег сценарија развијеног у
централној банци Финске.
Анализа је заснована на узорку продукционих
података за период од 23 месеца (1. децембар 2009
– 31. октобар 2011) и имала је циљ да анализира
утицај оперативних проблема два најзначајнија
учесника на систем у целини и на остале учеснике
RTGS платног система Народне банке Србије.
Оцена значаја учесника одређивана је на основу
података о броју и вредности плаћања
појединачних учесника платног система Народне
банке Србије у току анализираног периода.
Симулацијом је анализирана ситуација која се у
реалном систему до сада није дешавала, али је
хипотетички постављена тако да има значајан
утицај на рад система у случају да се заиста
појави. Разматране су ситуације у којима се
најзначајнији учесници суочавају са оперативним
проблемима током целог радног дана и у том
периоду не врше плаћања. Потребно је нагласити
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да и у случају појаве такве ситуације, RTGS
систем Народне банке Србије располаже
заштитним механизмима којима банка може
извршити хитна плаћања. На тај начин можемо
увидети не само шта се дешава ако се симулиране
ситуације догоде већ и допринети бољем
разумевању односа који постоје између учесника.
Такође, можемо проценити на које учеснике ће се
неповољан догађај најпре одразити и који је
степен утицаја на остале учеснике.
Као једна од могућих реакција учесника на
ситуацију у којој се појављују наведени проблеми,
примењено је stop-sending правило и испитано је у
којој мери оно може ублажити поменуте
неповољне утицаје.
Неки од главних закључака ове анализе су да:
- постоји знатан утицај оперативних проблема
најзначајнијих учесника у RTGS платном систему
Народне банке Србије. Треба бити обазрив са овим
закључком, будући да је условљен претпоставкама
под којима су симулације извршене;
- примена stop-sending правила може знатно да
ублажи неповољне ефекте оперативних проблема
најзначајнијих учесника;
- примена правила смањује број учесника који
могу имати трансакције које нису поравнате;
- оперативни проблеми два најзначајнија учесника
скоро би сигурно утицали на рад осталих учесника
платног система Народне банке Србије;
- повећавање броја учесника који се суочавају са
оперативним проблемима утиче на повећање
ефикасности stop-sending правила.
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Осврт IV.2. Електронски новац

Електронски новац је монетарна вредност која представља потраживање према издаваоцу, ускладиштена
електронски, односно магнетно и издата после пријема новчаних средстава (ради извршавања платних
трансакција) којa прихватају физичка или правна лица која нису његов издавалац.
Примери електронског новца укључују eлектронски новац на тзв. smart cards (Mondex и VISA Cash, Octopus),
затим електронски новац на серверу као што су pre-paid персонализоване online платне шеме (Pay Pal) и др.,
електронски путнички чекови, pre-paid дебитне картице, електронски ваучери и сл.
Директива о оснивању, пословању и пруденцијалној супервизији институција које издају електронски новац
обезбеђује регулаторни оквир који омогућава развој тржишта електронског новца као технолошке иновације у
области платних сервиса. Истовремено, подстиче конкуренцију у области платних услуга и усаглашен приступ
на нивоу Европске уније за супервизију институција електронског новца. Та директива ступила је на снагу 30.
априла 2011. године, чиме је ван снаге стављена претходна (у примени још од 2002. године).
У оквиру либерализације тржишта, новом директивом су минимални капитални захтеви снижени с милион на
350.000 евра, чиме су олакшани услови уласка нових учесника на тржиште, а институцијама електронског
новца је, поред издавања електронског новца, омогућено да се баве и другим активностима, што досад није
био случај. Међутим, није дозвољено плаћање камате или пружање било које друге користи по основу дужине
вођења ових средстава. Средства добијена од клијената по основу издавања електронског новца држе се
одвојено од средстава која се користе за друге активности. Институцијама електронског новца је забрањено да
примају депозите – сва примљена средства одмах се замењују за електронски новац.
Поред своје основне функције издавања електронског новца, институције електронског новца пружају и
следеће услуге: вођење рачуна, подизање и полагање готовине, све трансакције плаћања, издавање
инструмената плаћања, новчане дознаке, одобравање кредита везаних за пружање платних услуга (али не из
средстава примљених по основу електронског новца), пружање оперативних, односно блиско повезаних
помоћних услуга – осигурања извршења трансакција, мењачких услуга, делатности заштите и складиштења
података и сл.
Земље чланице Европске уније имале су обавезу да донесу одговарајуће националне прописе до 30. априла
2011. У неким земљама Директива је спроведена путем амандмана на постојећу регулативу платних услуга,
док је у другима донет нови акт који регулише пословање ових институција. Код нас је у току примена ове
директиве у домаћем законодавству: одредбе које ће регулисати пословање институција електронског новца
биће део новог закона који ће уредити пружање платних услуга, као и платне системе у Републици Србији.
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V. Финансијска стабилност
V.1. Регулаторни оквир као подршка
финансијској стабилности
V.1.1. Међународне иницијативе
V.1.1.1. Базел III
Базел III25 представља кључни регулаторни
одговор на међународну финансијску кризу.
Обухвата сет реформских мера усвојен у оквиру
Базелског комитета за супервизију банака с
циљем: унапређења отпорности банкарског
сектора на системску кризу, унапређења
управљања ризицима и јачања транспарентности
пословања банака.
Реформа
се
односи
не
само
на
микропруденцијалну регулативу, која треба да
оснажи отпорност банака појединачно у периоду
финансијске кризе, већ и на макропруденцијалну
регулативу, чија је улога да спречи проциклично
јачање ризика. Током финансијске кризе показало
се да су банке имале могућност да заобиђу
примену капиталног стандарда Базела II. Послови
кредитирања обављали су се и у нерегулисаном,
тзв. банкарском систему у сенци без испуњавања
стандарда прописаних за банкарски систем
(Substance-over-form доктрина). Он је дубоко
повезан с банкарским системом и системски ризик
настао у том систему се лако преноси у банкарски
систем. Такође, регулатива банкарског система
није
посветила
довољно
пажње
ризику
ликвидности, који се за време светске финансијске
кризе показао као суштински. Додатно, банкарска
регулатива је била проциклична, што значи да није
била усредсређена на системске ризике, већ само
на микроризике који погађају појединачну
институцију. Дошли су до изражаја и проблеми с
правилима вредновања, посебно применом
концепта поштене вредности. На крају, игнорисан
је рацио задуживања (Leverage ratio), који није био
адекватно обухваћен капиталним захтевима за
покриће ризика.
Зато је у децембру 2010. усвојен капитални
стандард Базела III, који налаже побољшање
квалитета,
конзистентности
и
транспарентности
капитала,
проширује
обухват ризика и увећава минималне капиталне
захтеве. Веома значајно је увођење рација
задуживања, као и минималних стандарда
ликвидности. Такође, он унапређује захтеве у
Базел III: Глобални регулаторни оквир за отпорније банке и банкарске
системе (Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and
banking systems);
25
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погледу надзора банкарског система (стуб 2
Базела II) и захтеве транспарентности (стуб 3
Базела II).
У погледу увећања квалитета капитала Базелом III
је предвиђено да доминантна форма основног
капитала (Tier 1) треба да буде акцијски капитал и
нераспоређена
добит.
Минимум
акцијског
капитала утврђен је на нивоу од 4,5% ризиком
пондерисане активе, што је раст од 2,5 процентних
поена у односу на Базел II. С друге стране, укупан
основни капитал ће износити 6%, или за два
процентна поена више него према досадашњим
правилима Базела II (видети Графикон V.1.1.1.1).
Ти стандарди примењиваће се од 2015. године.
Такође, утврђена је рестриктивнија дефиниција
акцијског капитала. Уводи се и постепено
смањивање одбитних ставки од акцијског
капитала, које ће у пуној примени бити од 2018.
године. Базел III је утврдио да је потребно да сви
елементи капитала буду јавно доступни.
У
погледу обухвата
ризика
у случају
секјуритизације утврђени су виши пондери ризика
за ресекјуритизацију и виши фактори конверзије за
краткорочне кредитне послове код ванбилансне
активе. Такође, предузети су кораци како би се
ограничило ослањање на екстерне рејтинге.
Предвиђен је утицај потенцијалног тржишног
(mark-to-market) губитка изазваног погоршањем
кредитне способности друге уговорне стране на
капиталне захтеве. Такође, пооштрени су
стандарди у погледу средстава обезбеђења и
њихове иницијалне процене. Код изложености
закључивању ванберзанских терминских уговора
прописани су већи капитални захтеви како би се
стимулисала употреба услуга CCPs-a.
Уведене су две нове резерве капитала: резерва
капитала за ограничавање расподеле добити
(Capital Conservation Buffer) и контрациклична
резерва капитала (Countercyclical Capital Buffer).
Резерва капитала за ограничавање расподеле
добити треба да буде издвајана у узлазној фази
финансијског циклуса, како би се касније
користила за време кризног периода. Та резерва
треба да износи 2,5% у виду акцијског капитала.
Пад испод 2,5% предвиђа ограничења у расподели
добити и откупу акција, као и исплати бонуса
руководству. Тај стандард ће се постепено уводити
у периоду од 2016. до 2018. године, да би пуна
примена почела од 1. јануара 2019.
Контрациклична резерва капитала усмерена је
директно на ограничавање системског ризика у
финансијском систему. Треба да буде уведена у
случају прекомерног кредитног раста који доводи
до раста макроризика у систему, а да се укине када

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.
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дође до смањења кредитне активности. На тај
начин ублажава се кредитни циклус и смањује
системски ризик. Надлежни органи у различитим
јурисдикцијама овлашћени су да независно одреде
висину те резерве у износу од 0% до 2,5% ризиком
пондерисане активе. Њено увођење треба да буде
најављено најмање 12 месеци пре дана примене.
Резерва такође треба да буде у виду акцијског
капитала. Критеријум за утврђивање може да буде,
на пример, кредитни јаз. Код примене ове
капиталне резерве захтева се реципроцитет.
Наиме, матична држава треба да примени на
матичну банку исти проценат резерви који важи за
супсидијаре њених банака у другим државама.
Исто као и код прве капиталне резерве, и ова
резерва ће се уводити од 2016. до 2018, а у пуној
примени ће бити од 1. јануара 2019. године. У
погледу временског оквира примене Базела III
видети Табелу V.1.1.1.1.
Један од узрока светске финансијске кризе било је
и
прекомерно
задуживање
банкарских
институција. У бројним случајевима, упркос
високој
адекватности капитала, и рацио
задужености је био висок. Процес раздуживања
који је изазвала криза довео је до јачања
негативних ефеката с обзиром на то да је дошло до
притисака на пад цена имовине, што је утицало на
смањење капиталне основе банака и кредитне
активности. Зато је Базелски комитет у Базелу III
утврдио једноставан рацио задужености који није
заснован на процени ризика. Тај показатељ
представља допуну показатељима преузетог
ризика, имајући у виду да је последња финансијска
криза указала на њихове недостатке. Рацио
задужености је дефинисан као однос капитала и
укупне изложености. Капитал је одређен као
основни капитал у складу с правилима из Базела
III, а укупна изложеност генерално прати
рачуноводствену меру изложености.
Базелски комитет ће пратити тај рацио до 2013.
године, да би се од 2013. тестирала његова
ваљаност на нивоу од 3%. Рацио и његове
компоненте биће праћени у односу на захтеве у
погледу ризика. Обавеза његовог објављивања
почеће 2015. године, а од 1. јануара 2018. рацио
задужености ће се увести у стуб 1 Базелског
стандарда.
Светска финансијска криза показала је потпуно
одсуство стандарда ликвидности. Из тог разлога је
Базел III прописао два минимална стандарда
ликвидности. То су показатељ покривености
ликвидном активом (Liquidity Coverage Ratio –
LCR) и показатељ нето стабилних извора
финансирања (Net Stable Funding Ratio – NSFR).
Први
рацио
је
показатељ
краткорочне
ликвидности, а други дугорочне ликвидности.

Графикон V.1.1.1.1. Базел III - нови лимити
капитала
18%

Планирани додатни
капитални захтеви
G-SIFIs

16%
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2,5%

Контрациклична
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Резерва капитала за
ограничавање
расподеле добити

8%

2%
6%
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4%
2%
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Акцијски капитал

0%
Извор: Народна банка Србије.

Поштовање захтева у погледу рација покривености
ликвидном
активом
треба
да
обезбеди
финансијској
институцији
високоликвидну
имовину, која може лако бити конвертована у
готовину у случају озбиљног ликвидносног шока
који утврђује супервизор. Ликвидна имовина треба
да омогући банци да опстане под ликвидносним
шоком минимално 30 дана. Тај временски период
сматра се довољним да руководство и надлежни
супервизор предузму одговарајуће корективне
мере ради адекватног реструктурирања банке.
С циљем обезбеђења средњорочног и дугорочног
финансирања имовине и активности банака,
Базелски комитет је предложио увођење
показатеља нето стабилних извора финансирања.
Тај рацио утврђује минимално прихватљив износ
стабилног финансирања, на основу ликвидносних
карактеристика имовине у периоду од једне
године. Дефинисан је на тај начин да дугорочна
имовина мора бити покривена минималним
износом стабилног дугорочног финансирања. То је
минимални стандард који треба да допуни
показатељ покривености ликвидном активом, као
и да подржи оријентацију ка много стабилнијим
дугорочним изворима финансирања.
Европска комисија је 20. јула 2011. године
објавила низ предлога прописа, међу којима су
Директива о капиталним захтевима IV (CRD 4) 26 и
Уредба о капиталним захтевима (CRR).27 Прописи
Предлог Директиве Европског парламента и Савета о приступу
активностима кредитних институција и пруденцијалном надзору
кредитних институција и инвестиционих фирми, Европска комисија, 20.
јул 2011.
27
Предлог Уредбе Европског парламента и Савета о пруденцијалним
захтевима за кредитне институција и инвестиционе фирме, Европска
комисија, 20. јул 2011.
26
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имају за циљ спровођење регулаторног оквира
који је утврдио Базелски комитет за супервизију
банака а односи се на капитал, ликвидност и рацио
задужења (Базел III). Усвајањем предложених
прописа (до краја јула 2012) у acquis
communautaire биће имплементиран Базел III.
Примена стандарда Базела III у Европској унији
планирана је од 1. јануара 2013, уз постепено
увођење и прелазне рокове, закључно са 2019.
годином.

остављено је у надлежности националних
супервизора, ради прилагођавања националним
специфичностима. Сигурно је да ће стандарди
Базела III, својом оријентацијом ка увођењу
макропруденцијалне
супервизије,
допринети
финансијској стабилности земаља које их буду
имплементирале. Међутим, о крајњим ефектима те
регулативе могуће је донети коначан суд тек после
протека одређеног периода од њене пуне
имплементације.

Табела V.1.1.1.1. Прелазак од Базела II ка Базелу III (осенчене позиције представљају прелазни период - сви периоди почињу 1. јануара односне године)
2011.

Рацио задужености (Leverage ratio)

2012.

2013.

3,5%

Резерв е капитала за ограничав ање
расподеле добити
Збир акцијског капитала и додатних
резерв и за ограничав ање добити
Постепено искључив ање одбитних
став ки из основ ног капитала (CET1)

2015.

2016.

2017.

Паралелна примена
1 јануар 2013. – 1. јануар 2017.
Објав љив ање почиње
1. јануара 2015. године

Суперв изорско праћење

Показатељ акцијског капитала (CET1)

2014.

3,5%

4,0%

4,5%

2018.

2019.

Постаје део
Стуба 1

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

0,625%

1,25%

1,875

2,50%

4,0%

4,5%

5,125%

5,75%

6,375%

7,0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Минимални основ ни капитал (Tier 1)

4,5%

5,5%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

Минимални регулаторни капитал

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,625%

9,125%

9,875%

10,5%

Минимални регулаторни капитал
ув ећан зa резерв е капитала за
ограничав ање добити
Елементи капитала који се в ише не
кв алификују за non-core Tier 1 или
Tier 2 капитал

Показатељ покрића ликв идне
актив е (Liquidity coverage ratio)
Показатељ нето стабилних изв ора
финансирања (Net stable funding
ratio)

Phase-out период од 10 година почиње 2013. године

Почетак
периода
праћења
Почетак
периода
праћења

Минимални
стандард
Минимални
стандард

Изв ор: Basel Committee on Banking Supervision (2011) Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 2010 (rev June 2011) , стр. 69.

Значајно је истаћи да ће према Уредби о
капиталним захтевима (CRR), чије одредбе
директно примењују државе чланице, само
Европска комисија бити овлашћена да наметне
строже пруденцијалне услове у односу на
одређене земље или регионе као одговор на
промене у интензитету микро и макро
пруденцијалних ризика. У складу с тим, надлежни
органи држава чланица неће имати право да
наметну строже пруденцијалне захтеве за кредитне
институције у њиховој надлежности.
Народна банка Србије прати планове и предлоге
регулативе Европске уније у вези с применом
Базела III и учествује у Радној групи за примену
Базела III у оквиру Бечке иницијативе. Планирано
је да Народна банка Србије усвоји и објави
Стратегију за примену Базела III – до краја 2012.
године.
Oчигледно је да Базел III уводи значајне новине у
регулисање пословања банака. Једна од предности
овог стандарда јесте то што он предвиђа
транзициони период банкама да своје пословне
моделе ускладе с новим правилима. Такође, неки
елементи тек треба да буду коначно дефинисани,
што ће омогућити њихову ваљану калибрацију.
Утврђивање одређених елемената (као што је
случај код контрацикличне резерве капитала)

V.1.1.2. Бечка иницијатива 2.0
Успостављање међународног оквира управљања
светском финансијском кризом предуслов је
њеног успешног решавања.
Након ескалације светске финансијске кризе у
другој половини 2008. године, поставило се
питање да ли ће банке из западне Европе које
имају супсидијаре на тржиштима у настајању у
централној, источној и југоисточној Европи
(регион) отићи с тих тржишта. Проблем је
представљала чињеница што су те банке
системски битне на овим тржиштима и њихов
одлазак би продубио већ постојећу системску
кризу. Из тог разлога су кључне међународне
финансијске институције (IFIs), на предлог
Европске банке за обнову и развој, у јануару 2009.
успоставиле међународни оквир за координацију и
сарадњу ради управљања кризом – Бечку
иницијативу (Тhe Vienna Initiative).
Иницијатива је окупила институције из јавног и
приватног сектора којима је у интересу успешно
пословање прекограничних банкарских група са
седиштем у Европској унији, а присутне су на
тржиштима у настајању у Европи. То су
Међународни монетарни фонд, Европска банка за
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обнову и развој, Европска инвестициона банка и
Светска банка, европске институције (Европска
комисија, Европска централна банка као
посматрач), регулатори и фискални органи из
матичних земаља и земаља домаћина великих
прекограничних банкарских група, као и највеће
банкарске групе које послују у региону.
Од када је установљена, Бечка иницијатива се
прилагођавала новим ризицима и околностима у
финансијском сектору региона, тако да можемо
разликовати три фазе њеног развоја:
- Бечка иницијатива 1.0, као реакција на светску
финансијску кризу која се прелила на земље
региона и указала на слабости финансијских
система тих земаља (од јануара 2009. до почетка
2010);
- Бечка иницијатива плус, чија је оријентација
била превенција финансијске кризе (од марта 2010.
до краја 2011);
- Бечка иницијатива 2.0, чији је циљ смањење
системског ризика узрокованог последњом кризом
у Европској унији (од јануара 2010).
Бечка иницијатива 1.0 за основни циљ је имала
очување стабилности финансијског сектора на
тржиштима источне Европе, односно подстицање
прекограничних банкарских група да задрже своју
изложеност на тим тржиштима, уз обезбеђивање
адекватног нивоа солвентности и ликвидности
њихових супсидијара. Иницијатива је укључивала
и заједничку финансијску помоћ IFIs-a банкама,
која је договорена између EBRD-а, ЕИБ-а и
Светске банке. Циљ те помоћи био је да се
банкама
омогући
одржавање
постојеће
изложености региону, одржавање капиталних
захтева и усмеравање њихове кредитне активности
ка реалном сектору. Одржавање постојеће
изложености био је само део подршке
уравнотежењу платнобилансних позиција земаља
региона, која је као главну компоненту
укључивала финансијску подршку ММФ-а и
Европске уније. Бечка иницијатива 1.0 настојала је
да омогући и да банке супсидијари остваре корист
од помоћи коју су оствариле њихове матичне
банке од држава седишта. У погледу оквира
управљања кризом, различити учесници у Бечкој
иницијативи 1.0 преузели су различите обавезе. На
пример, надлежни органи земље домаћина били су
одговорни за вођење одговарајуће макроекономске
политике, обезбеђење ликвидности у домаћој
валути независно од тога у чијем је власништву
банка којој је ликвидност потребна и државну
подршку систему осигурања депозита. С друге
стране, матичне банкарске групе и надлежни
органи матичних земаља били су у обавези да
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обезбеде изворе финансирања у страној валути и
да докапитализују супсидијаре уколико би то било
потребно.28
Сматра се да је Бечка иницијатива 1.0 успешно
остварила циљеве, с обзиром на то да су банкарске
групе задржале потребан ниво изложености
региону и да је настављено кредитирање
производног сектора, што је омогућило опоравак у
2010. и 2011. години.
Бечка иницијатива плус представља међуфазу
Бечке иницијативе. Њен основни циљ је био да се
саветовањем и дијалогом између учесника
анализирају теме значајне за превенцију
финансијске кризе. Једна од тема била је и
кредитирање у страној валути, о чему је израђен
посебан извештај.29 Међутим, значајан разлог за
наставак функционисања иницијативе био је и
одржавање
постојећег
форума
за
случај
реализације системских ризика у будућности, када
ће опет бити неопходна сарадња широког круга
учесника из приватног и јавног сектора. Тај
приступ се показао као исправан, будући да је
Бечка иницијатива убрзо прешла на фазу 2.0.
Циљ друге фазе Бечке иницијативе је
проналажење одговора на обновљене ризике из
међународног окружења који су погодили регион.
Средином 2011. године дошло је до продубљивања
кризе у еврозони. Она се чак показала озбиљнијом
него криза у 2008. години, због чега је и
формирана Бечка иницијатива. Овога пута,
проблем више није само у банкама већ и у јавним
финансијама држава где те банке имају седиште.
Помоћ појединих држава банкама није могућа, јер
због прекомерног задуживања, те држава не могу
да измире преузете обавезе пре свега према
банкама. У таквим околностима долази до процеса
раздуживања и смањења изложености банкарских
група региону. Неке државе предузимају мере које
не узимају у обзир последице које могу произвести
у државама где се налазе супсидијари матичних
банака. Постаје очигледно да је тржиште Европе
јединствено, али да су мере управљања кризом
остале на националним властима. У таквим
условима, могућност координације мера кроз
широк круг учесника у Бечкој иницијативи добија
на значају. Из тог разлога је у јануару 2012. године
покренута Бечка иницијатива 2.0.

28

European Bank for Recostruction and Development (2012), Vienna Initiative
–moving to a new phase, април 2012, стр. 2.
29

EBCI (2011), Report by the Public-Private Sector Working Group onLocal
Currency and Capital Market Development.
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Осврт V.1. Принципи Бечке иницијативе 2.0

Имајући у виду да неки сегменти европског банкарског сектора пролазе кроз процес раздуживања, важно је
подсетити да су стабилност финансијског сектора и редовни услови кредитирања у централној, источној и
југоисточној Европи у заједничком интересу приватног сектора и држава домаћина и матичних држава. Следећи
међусобно повезани принципи Бечке иницијативе 2.0 од 12. марта 2012. године које наводимо конципирани су с
циљем побољшања сарадње и координације органа држава домаћина и матичних држава, како би се остварили
узајамно корисни резултати чак и у временима глобалне финансијске кризе и промена у финансијском сектору.
1) Принцип слободне расподеле ликвидности и капитала у складу са захтевима за очување финансијске
стабилности. Овај принцип потврђује посвећеност слободном кретању банкарског капитала и ликвидности,
који је у складу са Уговором о Европској унији. У том контексту, ex-ante координација мера финансијске
стабилности у државама домаћинима и матичним државама од суштинског је значаја нарочито у условима
потреса на финансијском тржишту.
2) Начело одговарајућег надзорног оквира с прекограничном интеграцијом финансијских тржишта.
Аранжмани за прекогранични надзор морају да буду компатибилни са интегрисаним финансијским тржиштима
широм Европе. Успостављени механизми треба да буду такви да укључе и државе изван Европске уније где су
европске банкарске групе активне.
3) Принцип сарадње фискaлних власти. Сарадња надзорних органа треба да буде праћена координацијом
између фискалних власти, посебно у вези са управљањем кризом и решавањем спорних питања.
4) Начело сагледавања ефекта преливања националних мера. Супервизори, централне банке и фискалне
власти морају узети у обзир импликације својих поступака на друге националне јурисдикције и европски
финансијски систем у целини укључивањем Европске банкарске агенције (ЕБА) и супервизорских група
(college) у доношење свих одлука.
5) Принцип централне улоге европских институција. Европска комисија треба да игра улогу у промовисању
јединственог тржишта Европске уније и стабилног тржишта финансијских услуга. Европски надзорни органи
треба да имају централну улогу у сарадњи надзорних тела и да посредују између органа различитих држава.
Европски одбор за системски ризик треба да игра кључну улогу у макропруденцијалном надзору.
6) Начело ангажовања приватног сектора. Банкарске групе присутне у региону треба активно да сарађују с
националним властима у напорима промовисања финансијске стабилности, редовних услова кредитирања и
одрживог прекограничног банкарства.
7) Начело учешћа међународних финансијских институција. Међународне организације, интернализујући
утицај прекограничних преливања, треба да промовишу здраве финансијске системе. Оне могу да дају потпору
примени ових принципа кроз надзор, посредовање, правовремено прикупљање података и финансијску
подршку.
8) Начело примене принципа. Учесници се обавезују да примене усвојене принципе. Одбор за управљање ће
дати извештај како ће се ти принципи оперативно примењивати.

Основне карактеристике друге фазе Бечке
иницијативе су:
- као примарни циљ – координација процеса
раздуживања банкарских група кроз сарадњу
надзорних органа матичних држава и држава
домаћина ради бољег сагледавања системских
ризика, који могу погодити финансијске системе
држава домаћина;
- формирање група за надзор које треба да прате
развој ситуације у појединим земљама, посебно у
погледу прекограничног раздуживања и кретања
капитала.

За разлику од прве фазе Бечке иницијативе, циљ
друге фазе није одржавање одређеног нивоа
изложености банака земљама региона. У складу с
тим, није предвиђен механизам финансијске
помоћи IFIs-a банкарским групама. Циљ је
створити одрживе пословне моделе банака, а не
моделе који зависе од екстерне помоћи. То значи и
више ослањања на локалне изворе финансирања, а
не на финансирање од стране матица.
Као један од резултата Бечке иницијативе 2.0,
могуће је очекивати и регионални меморандум о
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сарадњи, који би омогућио сарадњу надлежних
органа матичних држава и држава домаћина у
доношењу мера управљања кризом. Пре доношења
тих мера требало би узети у обзир њихове
последице на финансијску стабилност држава
домаћина.
На састанку Бечке иницијативе који је одржан 12.
и 13. марта 2012. у Бриселу договорени су
принципи координације између држава матица и
држава домаћина, који су узели у обзир питања
финансијске стабилности држава домаћина
(видети Осврт V.1). Тим принципима се наглашава
централна улога европских и међународних
финансијских институција у унапређењу те
сарадње.30 Оне би требало да играју централну
улогу у координацији надзорних органа,
макропруденцијалном надзору и посредовању
између националних органа, као и да подрже
спровођење договорених принципа путем њиховог
надзора, прикупљања података, регулаторних
препорука и финансијске подршке.
Значај Бечке иницијативе за регион централне,
источне и југоисточне Европе је неспоран. Она пре
свега омогућава размену мишљења, а затим и
заједничко деловање и координацију с циљем
управљања финансијском кризом. На тај начин она
активно
доприноси
очувању
финансијске
стабилности у земљама учесницама, што повећава
отпорност националних финансијских система, као
европског финансијског система, на системске
ризике. Стога сматрамо да је учешће домаћих
представника на овом форуму значајно за очување
финансијске стабилности наше земље.
V.1.1.3. Оквир управљања кризом
Увод
Финансијски посредници (банке и друге
финансијске институције) обављају веома значајну
улогу у сваком друштву. Посредују између оних
којима је новац потребан и оних који имају новац
за инвестиције. Директно уговарање између те две
групе субјеката у савременом друштву било би
изложено толиком броју ризика и ограничења да је
то друштво тешко замислити без финансијског
система који те ризике преузима и контролише.
Банке
и
друге
финансијске
институције
омогућавају постојање института попут полагања
депозита, одобравања кредита, функционисања
платног система и сл., као тековина друштвеног
развоја. Из тог разлога битно је да постоји
поверење у систем финансијског посредовања с
обзиром на то да обавља виталне функције без
чијег би адекватног функционисања било
угрожено остварење друштвеног благостања.
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После стечаја инвестиционе банке Lehman Brothers
у септембру 2008, који је означио ескалацију
светске
финансијске
кризе,
финансијске
институције су примиле значајне износе
финансијске помоћи од матичних држава. 31 Циљ
те помоћи било је спречавање неликвидности и
несолвентности тих институција. Захваљујући
томе, финансијски систем је очувао своје виталне
функције. Очигледно је да су потрошени огромни
износи новца пореских обвезника и с разлогом се
поставља
питање
теоријског
оправдања
предузетих мера. Наиме, поред значаја функција
које наведене институције обављају, не сме се
заборавити да су оне у условима тржишне
економије, по правилу, профитно оријентисане
институције у приватном власништву. То значи да
су изложене законитостима тржишта, што би у
редовним околностима значило да се у случају
њихове неликвидности или несолвентности
покреће редовна законска процедура за престанак
постојања (стечајни поступак). Међутим, у овом
случају од тога се одустало (изузимајући Lehman
Brothers) због огромних негативних последица
(негативних екстерних ефеката) на одвијање
основних функција финансијског система које би
банкротство великих финансијских институција
изазвало. Реч је о реализацији тзв. системског
ризика. Разлог за државну помоћ била је процена
да ће цена те помоћи бити мања од штете која би
настала у случају изостанка помоћи.
У наведеним околностима било је очигледно
одсуство ефикасног, унапред утврђеног плана
мера које треба предузети у случају реализације
системског ризика, због чега су државне реакције
биле неодлучне32 и прескупе за пореске обвезнике.
Из тог разлога је на локалном и међународном
нивоу сазрела свест о потреби постојања
претходно дефинисаног ефикасног механизма
реакције на сваки системски догађај који може
угрозити стабилност финансијског система. Тако
су међународна тела, попут Одбора за финансијску
стабилност (FSB), као и, на нивоу Европске уније,
Европске
комисије,
покренула
израду
међународних стандарда у погледу развоја
ефикасног
оквира
решавања
питања
проблематичних финансијских институција, тј.
управљања системском кризом. Основна одлика
тих иницијатива јесте заштита новца пореских
обвезника и његова употреба као последњег
средства у случају да се другим мерама не може
остварити жељени циљ.

О висини износа наведене помоћи говори податак да су се државе
чланице Европске уније у том периоду обавезале на помоћ која износи око
30% БДП-а Европске уније, док је искоришћени износ био око 13%,
видети: COM (2010) 529 final, стр. 2.
31

О неодлучности најјасније говори чињеница да у САД није спречен
банкрот банке Lehman Brothers, када су примењени чисти принципи
тржишне економије, док су накнадна потенцијална банкротства
осигуравајуће куће AIG или банке Merrill Lynch и других спречена.
32

30

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1280.htm.
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У наставку дајемо осврт на до сада утврђене
међународне принципе на којима треба да се
заснива регулаторни оквир за управљање
системском кризом. Такође, размотрићемо и
домаћи регулаторни оквир, који је у великој мери
развијен
упркос
недавном
интересовању
међународне јавности за ово питање.
Међународни стандарди управљања кризом
У координацији регулаторних оквира управљања
кризом и решавања питања проблематичних
финансијских институција на међународном нивоу
релевантан је рад FSB-а. Његова два најважнија
документа у овој области су FSB (2011), Effective
Resolution of Systemically Important Financial
Institutions
Recommendations
and
Timelines,
Consultative Document, 19. јул 2011, и FSB (2011a),
Key Attributes of Effective Resolution Regimes for
Financial Institutions, октобар 2011. Ти документи
израђени су као одговор на захтев Г20 да FSB
размотри
проблем
решавања
питања
проблематичних банака и утврди конкретне
препоруке.33 Док је први документ консултативног
карактера,
други
представља
међународни
стандард који утврђује како треба да изгледа
регулаторни
оквир
решавања
питања
проблематичних финансијских институција. На
нивоу Европске уније директива која би требало
да уреди питање оквира управљања кризом тек
треба да буде донета. Међутим, из већ објављених
докумената Европске комисије34 може се извести
закључак о основним елементима тог будућег
оквира. Та два оквира су у начелу усклађена,
изузимајући одређене специфичности европског
оквира који треба да буде прилагођен условима
Европске уније.
Према FSB-у, ефикасан регулаторни режим за циљ
треба да има „у реалности примењив оквир
решавања питања проблематичних финансијских
институција, чија примена не производи озбиљне
проблеме по функционисање финансијског
система и стварање губитака за пореске обвезнике,
а истовремено штити виталне економске функције
кроз механизам који омогућава да акционари и
необезбеђени повериоци сносе губитке поштујући
хијерархију исплатних редова из стечајног
поступка“.35 Сама дефиниција нам много говори о
природи предложеног оквира. Један од основних
принципа је да се избегну трошкови пореских
обвезника и омогући да губитке финансијских
институција сносе акционари и повериоци. Такође,
инсистира се на поштовању исплатних редова из
стечајног поступка, чиме се жели онемогућити да

33
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процедура решавања питања проблематичних
финансијских институција доведе до последица по
акционаре и повериоце које би биле другачије у
односу на редован стечајни поступак. Циљ (ratio
legis) наведеног посебног регулаторног оквира не
сме да буде заштита ниједног лица које, према
редовној правној процедури, треба да сноси
губитке, већ очување стабилности финансијског
система које може бити угрожено у случају стечаја
одређене финансијске институције. Основа је
посебан поступак који се разликује од редовног
стечајног поступка, с обзиром на то да стечајни
поступак нема циљ очувања финансијске
стабилности, већ решавања корпоративног
банкрота и наплате стечајних поверилаца из
стечајне масе.
Слично је дефинисан и основни циљ европског
оквира за управљање кризом. Он подразумева да
се финансијским институцијама, а посебно
системски битним институцијама, омогући да
престану с радом без стварања системског
ризика у финансијском систему и уз заштиту
новца пореских обвезника.36
Да би се наведени циљ остварио, регулаторни
оквир Европске уније обухвата – превенцију кризе
и управљање кризом. Суштину европског оквира
најбоље одражавају принципи на којима ће се
заснивати:
- превенција и припрема;
- обезбеђивање
надлежном органу;

ефикасних

инструмената

- омогућавање
брзе
и
одлучне
акције
(дефинисана овлашћења и процеси и отклоњена
правна несигурност о томе који орган треба да
интервенише и које мере сме да предузме);
- редуковање моралног хазарда (осигурати
исправну поделу трошкова од стране акционара и
кредитора и заштиту јавних фондова);
- допринос
ефикасном
реструктурирању
међународних банкарских група;
- обезбеђивање правне сигурности (пре свега
права трећих лица и права својине које треба да
буде ограничено само оним што је неопходно за
заштиту јавног интереса);
- ограничавање утицаја на конкуренцију (односи
се на тржиште Европске уније).37
У погледу обухвата, Европска комисија сматра
да регулаторни оквир управљања кризом треба
да се примени на све кредитне институције и
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34

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm#di
scussionpaper.
35

FSB (2011a), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial
Institutions, октобар 2011, стр. 3.

36

COM (2010), 529 final, стр. 3.

37

COM (2010), 529 final, стр. 4.

81

Извештај о стабилности финансијског система

одређене инвестиционе
системски значај.38

фирме

које
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имају

О укључивању осигуравајућих компанија и других
институција у оквир управљања кризом на нивоу
Европске уније одлучиваће се после одговарајућих
анализа. С друге стране, према FSB, овај оквир
треба да обухвати сваку финансијску институцију
чије банкротство може бити критично за одвијање
основних функција финансијског система. То
значи да он треба да обухвати и холдинг
компаније које имају непосредно или посредно
учешће у системски битним финансијским
институцијама (СБФИ), затим привредна друштва
која нису регулисана посебном регулативом а део
су финансијске групе на чије пословање остварују
значајан утицај, као и филијале страних СБФИ ако
је њихово пословање дозвољено у националној
јурисдикцији. Такође, регулаторни оквир треба да
укључи и осигуравајуће фирме и финансијску
инфраструктуру, односно оне њене делове који
могу бити критични за стабилност финансијског
система.
Ефикасан регулаторни оквир управљања кризом
подразумева и постојање надлежног органа коме
је поверена улога очувања финансијске
стабилности
у
условима
реализације
системског ризика, односно коме је поверена
функција управљања финансијском кризом.
Надлежни орган треба да поседује одговарајући
степен знања, ресурса и независности како би
могао брзо да реагује с циљем очувања системских
функција финансијског система. Такође, надлежни
орган треба да буде овлашћен да без одлагања
употреби све неопходне мере које ће осигурати
несметано одвијање системски битних функција
које обавља финансијска институција. У случају да
је више органа одговорно за управљање
финансијском кризом (као што је код нас),
потребно је да њихове улоге и надлежности буду
јасно дефинисане, како у условима финансијске
кризе не би дошло до оклевања с предузимањем
мера и чекања на реакцију другог органа.
У погледу превенције и припреме за системску
кризу потребно је да регулаторни оквир утврди
обавезу израде планова опоравка и планова
реструктурирања финансијских институција.
Планове опоравка израђују саме финансијске
институције. У њима морају бити утврђени
различити сценарији за решавање проблема
ликвидности, потребе за увећање капитала или
редукцију ризика. Од тих планова се очекују да
буду детаљни и спроводиви и да не
претпостављају било какву помоћ из државних
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фондова. Такође, потребно је да се редовно
достављају надлежном органу како би он могао да
оцени да ли су свеобухватни и да ли, у случају
кризе, могу да омогуће наставак пословања
институције.
У случају да планови опоравка нису остварили
свој циљ, покреће се процедура реструктурирања,
када се примењују такође претходно израђени
планови. Планове реструктурирања не израђује
финансијска институција, већ орган надлежан за
управљање кризом у сарадњи са органом
надлежним за супервизију. Основна разлика
између плана опоравка и плана реструктурирања је
у томе што план реструктурирања подразумева
употребу инструмената реструктурирања који, као
што ћемо видети у наставку, задиру у права
акционара и кредитора на тај начин што
надлежном органу дају право да изврши пренос
имовине и обавеза финансијске институције на
другу институцију, односно отпише права
акционара или дугове необезбеђених поверилаца.
Регулаторни
оквир
треба
да
омогући
благовремену и рану интервенцију, пре него што
финансијска институција постане несолвентна
и пре него што цео акционарски капитал буде
потрошен.39
Наведени
оквир
решавања
питања
проблематичних
финансијских
институција
примењује се на СБФИ у случају да не може више
да обавља своје функције или је извесно да то неће
моћи да чини. Због тога је потребно утврдити јасан
стандард када се сматра да финансијска
институција не може више да обавља своје
функције или је извесно да то неће моћи да чини.
То се дешава када постане очигледно да план
опоравка не даје или неће дати резултате. Такође,
реструктурирање треба започети када је очигледно
да ће финансијска институција претрпети губитке
који ће потрошити њен регулаторни капитал, или
је њена имовина мања од обавеза (губитак изнад
висине капитала), или, најједноставније, када нема
довољно средстава да настави с редовним
пословањем.40
Најбитнији део регулаторног оквира представља
право надлежног органа да употреби благовремене
и адекватне инструменте реструктурирања
усмерене на очување виталних функција
финансијске институције како не би дошло до
реализације системског ризика. Ти инструменти
се, по правилу, примењују у складу с планом
реструктурирања. У наставку ћемо навести само
неке од најважнијих.
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Први од њих је право надлежног органа да изврши
трансфер права и обавеза проблематичне
финансијске институције, укључујући обавезе по
основу депозита и власништво на акцијама, на
трећу
финансијску
институцију
или
на
новоосновану институцију за посебне намене.
Услов за тај трансфер не сме да буде сагласност
акционара,
поверилаца
или
било
ког
заинтересованог лица. Такође, прописима је
потребно утврдити да трансфер не сме да изазове
последице у постојећим уговорним односима у
смислу остварења услова за раскид уговора
(раскидни услов), односно престанак уговора.
Други инструмент представља право надлежног
органа да оснује једну институцију за посебне
намене или више њих како би оне од
проблематичне институције преузеле њене
системски битне функције, као и функције које у
досадашњем пословању нису биле угрожене. Тај
инструмент подразумева и право надлежног
органа да самостално одреди која права и обавезе
треба пренети на институцију за посебне намене.
Надлежном органу треба да припадне и право да
утврди услове пословања институције за посебне
намене под претпоставком наставка пословања,
што обухвата капиталне и друге захтеве, затим
право да изабере руководство институције за
посебне намене, као и право да утврди правила
корпоративног управљања. Једно од права које
припада надлежном органу је и право да уговори
продају институције за посебне намене или
продају дела или свих права и обавеза институције
за посебне намене трећој институцији, као и да
одлучи о њеној ликвидацији.
Трећи инструмент, за који се може рећи да је један
од најзначајнијих будући да се његовом применом
остварује принцип заштите средстава пореских
обвезника, представља право надлежног органа да
отпише права акционара, као и да отпише дугове
према необезбеђеним повериоцима проблематичне
финансијске институције. Међутим, коришћење
овог овлашћења не сме да нарушава хијерархију
исплатних редова из стечајног поступка. Такође,
отпис не би требало да буде већи од износа који је
неопходан да институција покрије остварене
губитке. Поред тога, надлежни орган треба да има
право да изврши конверзију необезбеђеног дуга у
акцијски капитал, такође на начин који поштује
хијерархију исплатних редова из стечајног
поступка. Посебно право односи се на
конвертибилне финансијске инструменте за случај
остварења унапред дефинисаног догађаја.41
Надлежни орган у погледу ових инструмената
Најчешће је реч о конвертибилним обвезницама (енг. CoCоs) код којих је
приликом издавања утврђено у случају остварења ког услова ће бити
конвертоване у акцијски капитал. Тај услов је, најчешће, дефинисан као
пад вредности акција финансијске институције испод одређеног нивоа или
пад адекватности капитала испод унапред утврђеног нивоа.
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треба да има право да их конвертује у акцијски
капитал и пре остварења догађаја који узрокују
њихову конверзију.
У погледу финансирања реструктурирања
СБФИ, основни принцип је да трошак треба да
сносе акционари и необезбеђени кредитори, док
новац пореских обвезника треба да буде
последње средство.
Европска комисија је предложила 42 формирање
посебних фондова из којих би се у случају
настанка системског догађаја финансирала помоћ
банкама. Ти фондови треба да се финансирају из
тзв. банкарског пореза. Теоријски основ за
формирање фондова представљају „Пигуови
порези“, који се заснивају на принципу да
емитенти негативних екстерних ефеката треба да
их интернализују тако што ће платити порез.
Наведени принцип потиче из политике заштите
животне средине, засноване на начелу да
загађивачи треба да плате порез на загађивање, из
кога ће се касније финансирати чишћење животне
средине.
У погледу међународних банкарских група,
кључно
питање
је како
координирати
управљање њиховим реструктурирањем, с
обзиром на то да њих чине финансијске
институције које послују у јурисдикцијама
различитих држава.
FSB сматра43 да је најмање што мора да се уради
када је реч о глобално системски битним
финансијским институцијама (G-SIFIs) јесте да се
оформе групе за управљање кризом (CMG) које би
се састојале од надлежних органа државе седишта,
као и од органа држава у чијој јурисдикцији се
налазе чланови банкарске групе, а који имају
материјални значај за случај реструктурирања
групе. Надлежности група за управљање кризом
треба
да
буду
планирање
опоравка
и
реструктурирања банкарских група, редовна оцена
спроводивости реструктурирања, као и размена
информација. Такође, захтева се да за све G-SIFIs
појединачно треба да постоји споразум о сарадњи
између органа државе седишта и органа држава у
чијој јурисдикцији се налазе чланови групе, како
би се омогућило ефикасно планирање поступка
реструктурирања. Поред размене информација,
споразуми треба да омогуће координацију планова
опоравка и реструктурирања, као и да дефинишу
улоге различитих органа у преткризном и кризном
периоду.
Европска комисија сматра да би, у начелу, најбоље
решење за реструктурирање банкарских група на
42
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нивоу Европске уније било имати развијен један
регулаторни оквир и једно тело задужено за
његову примену. Међутим, у државама чланицама
Европске уније постоје међусобно неусклађени
стечајни поступци, а на нивоу Европске уније не
постоји надлежно тело за реструктурирање
европских банкарских група.44 Из тог разлога
Европска комисија је предложила да се као први
корак између чланица Европске уније успостави
координација у употреби инструмената решавања
питања проблематичних банака и међусобно
саветовање и сарадња у реструктурирању
повезаних ентитета. Да би се то спровело,
потребно је прво формирати групе за
реструктурирање (resolution colleges), поред већ
постојећих супервизорских група (supervisory
colleges). Групама за реструктурирање требало би
да председава надлежно тело државе седишта
банкарске групе и да оно буде надлежно за
планирање управљања кризом група, као и за
припрему планова реструктурирања. Такође,
надлежно тело државе седишта требало би да
дефинише принципе за поделу трошкова
реструктурирања. У случају кризе, групе за
реструктурирање треба да омогуће размену
информација и координацију примене мера.
У случају потребе за применом мера, надлежни
орган државе седишта требало би да одлучи да ли
је оправдано применити план реструктурирања на
нивоу групе. До доношења те одлуке други
надлежни органи требало би да се уздрже од
предузимања унилатералних мера. У случају да
надлежни орган државе седишта одлучи да је боље
не предузимати мере реструктурирања на нивоу
групе, национални органи имају слободу да
предузму мере које су према њиховом мишљењу
потребне.
План реструктурирања на нивоу групе омогућава
ефикасну координацију надлежних органа држава
чланица и вероватније је да ће у случају његове
примене резултати реструктурирања на нивоу
групе бити бољи. Међутим, за државе чланице
није обавезно да се придржавају тог плана с
обзиром на то да је реструктурирање банака које
имају седиште у држави чланици у надлежности
тих држава. У случају да држава чланица сматра
да не треба да се придржава плана
реструктурирања на нивоу групе из разлога
очувања финансијске стабилности у оквиру њених
граница, требало би о тим разлозима да обавести
надлежне органе других држава чланица у оквиру
групе за реструктурирање.
Иако се на нивоу Европске уније још увек чека
конкретан предлог регулативе која би уредила
питање управљања кризом, очигледно да су
44
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основни елементи оквира управљања кризом
извесни и на европском и на светском нивоу. Они
се заснивају на принципима који треба да заштите
јавне фондове, али и онемогуће реализацију
системског ризика у финансијском систему који
може проузроковати огромне трошкове по
економију и друштвено благостање. За ваљан
оквир управљања кризом потребно је наћи
равнотежу између та два принципа.

V.1.2. Домаћи регулаторни оквир
V.1.2.1. Управљање кризом
Споразум о сарадњи ради очувања финансијске
стабилности у Републици Србији
Изградња
домаћег
регулаторног
оквира
управљања кризом почела је одмах после
ескалације светске финансијске кризе у 2008.
години.
После банкротства инвестиционе банке Lehman
Brothers у септембру 2008, већ у децембру исте
године између Владе Републике Србије, Народне
банке Србије и Агенције за осигурање депозита
закључен је Споразум о сарадњи ради очувања
финансијске стабилности у Републици Србији.
Споразумом су се стране потписнице сагласиле, у
оквиру својих уставом и законом утврђених
надлежности, да сарађују и предузимају
одговарајуће мере ради спречавања и ублажавања
евентуалних последица глобалне финансијске
кризе на финансијску стабилност у Републици
Србији. Такође, Споразумом је дефинисано да ће
се међусобна сарадња уговорних страна заснивати
на принципима:
- ефикасности
–
прецизно
дефинисање
одговорности споразумних страна ради умањења
могућег преклапања истих активности;
- целисходности – избор и реализацију
одговарајућих мера ће, кад год је то могуће,
пратити минимални и искључиво неопходни
фискални и други трошкови;
- размене информација – свака од споразумних
страна ће, у складу с прописима из области
заштите података, укључујући и унутрашње акте
који се односе на чување и заштиту података који
су означени као тајна, ефикасно и правовремено
размењивати све информације које би могле бити
од користи другој страни ради реализације
сарадње по овом споразуму.
Очигледно је да су наведени принципи на којима
се Споразум заснива у складу с међународним
стандардима управљања кризом које смо навели, и
то потребом заштите новца пореских обвезника
(начело
целисходности),
потребом
јасног
дефинисања улоге и одговорности надлежних
органа како би се у случају финансијске кризе

Видети: COM (2010), 529 final, стр. 12.
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обезбедила брза реакција и избегла неодлучност у
предузимању мера или сукоб надлежности (начело
ефикасности) и потребом размене информација
како би се предузете мере заснивале на
благовременим и поузданим информација (начело
размене информација).
Веома значајно је да је Споразумом дата и
дефиниција финансијске кризе. Наиме, речено је
да финансијска криза, у смислу тог споразума,
нарочито обухвата:
- озбиљне проблеме у пословању појединачне
финансијске институције (банке) или банкарске
групе који могу угрозити финансијску стабилност;
- озбиљне проблеме у пословању финансијске
групе која се састоји од финансијских институција
(а таква финансијска група не укључује и банку)
који могу угрозити финансијску стабилност;
- друге системске потресе, укључујући и оне који
се односе на платни систем или финансијско
тржиште у целини.45
Наведена дефиниција даје одговор на питање
обухвата нашег регулаторног оквира управљања
системском кризом. Несумњиво је да он, поред
системски битних банака и банкарских група,
обухвата и друге финансијске групе које не морају
укључивати банку, што значи да се односи и на
осигуравајуће
куће,
пензијске
фондове
инвестиционе фондове и друге финансијске
институције које могу имати системски значај.
Такође,
он
обухвата
и
финансијску
инфраструктуру и финансијска тржишта. На тај
начин наш регулаторни оквир је утврдио широк
приступ управљању кризом, који обухвата све
субјекте за које се сматра да могу бити системски
значајни.46 Треба истаћи и да је он у складу с
препоруком FSB о обухвату оквира управљања
кризом, коју смо навели у претходном одељку.
Споразум предвиђа могућност доношења мера у
функцији финансијске стабилности по хитном
поступку.
Улога Народне банке Србије је при том да у
случају озбиљне неликвидности банкарског
система обезбеди кредите за ликвидност (lender of
last resort). Влада Републике Србије има обавезу
да подржи пословање банака у већинском
државном власништву ради одржавања њихове
ликвидности, укључујући и повећање државног
удела у тим банкама докапитализацијом. На тај
45

Видети: члан 9. Споразума о сарадњи ради очувања финансијске
стабилности у Републици Србији.
Нпр., у ММФ, BIS, FSB (2011), Guidance to Assess the Systemic Importance
of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations,
Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, октобар
2009, стр. 2, говори се да све врсте финансијских посредника (финансијске
институције), финансијских тржишта и финансијске инфраструктуре могу
бити системски значајни до одређеног степена.
46

Народна банка Србије

начин је наглашена одговорност државе као
власника за ликвидност и солвентност банака у
њеном већинском власништву.
Коначно, предвиђено је и образовање комитета за
финансијску стабилност, који чине гувернер
Народне банке Србије, као председавајући,
министар финансија, директор Агенције за
осигурање депозита и други чланови које именују
Влада Републике Србије и Народна банка Србије.
Комитет је саветодавно тело, са задатком да
разматра и оцењује сва питања и могуће мере које
треба предузети ради одржавања стабилности
финансијског система земље. Додатно, има улогу
координатора свих кључних актера који деле
одговорност
у
обезбеђењу
финансијске
стабилности. Он се састаје по потреби, а најмање
једном у три месеца, при чему на своје седнице
може позвати и друга лица, укључујући
представнике других органа државне управе или
стручњаке из разних области које су у вези с радом
Комитета.
Уговорне стране сарађују и с међународним
финансијским институцијама ради потпуније
анализе и евалуације могућих решења и мера за
сузбијање финансијске кризе. Тиме је истакнут
значај међународне координације на пољу
управљања кризом с обзиром на то да се
међународне
финансијске
групе
могу
реструктурирати само заједничким деловањем
надлежних органа у различитим јурисдикцијама у
којима чланови тих група послују. На тај начин је
испоштовано начело међународне сарадње.
Очигледно је да је оквир управљања кризом
формиран Споразумом одмах после ескалације
светске финансијске кризе створио ваљане
основе за касније законодавне измене.
Наиме, он поштује неке од међународних
стандарда који су формално дефинисани после
његовог потписивања. Међутим, није могао да
укључи најважније предложене инструменте
реструктурирања. Споразум као један уговор нема
правну снагу да потписнице овласти на употребу
мера које нису предвиђене законима који
регулишу њихов рад. Због тога су биле потребне
измене законских прописа које су и уследиле 2010.
године.
Пакет измена закона
У 2010. години усвојен је пакет измена
релевантних закона с циљем креирања
ефикасног оквира управљања системском
кризом
и
омогућавања
употребе
општеприхваћених
инструмената
реструктурирања.
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У току кризе постало је очигледно да наш
регулаторни оквир: не обезбеђује довољну
заштиту депонената; нема на располагању
разноврсне механизме за реструктурирање банака
(осим докапитализације од стране постојећих или
нових акционара и принудне управе у случају
банке с лиценцом, односно стечаја и ликвидације у
случају банке којој је одузета лиценца); не постоји
правни основ за пружање финансијске подршке
финансијском сектору; процедура евентуалног
повећања издатака за ове намене или задуживања
Графикон V.1.2.1.1. Правни оквир управљања кризом
1. Народна банка Србије
Надзор над пословањем банака

Проблематична банка
(могуће обезбеђење финансијске подршке)

2. Народна банка Србије

Принудна управа
(могућа финансијска
подршка)
Банка наставља са
редовним
пословањем

Одузимање
дозволе за рад

Агенција за осигурање депозита

Административно управљање

Оснивање банке за
посебне намене
Куповина имовине и
преузимање обавеза од
стране друге банке
(обавезан пренос
укупних осигураних
депозита и могуће
обезбеђење финансијске
подршке)

Пренос укупне или
дела имовине и
обавеза на банку за
посебне намене
(обавезан пренос
укупних осигураних
депозита и могуће
обезбеђење финансијске
подршке)

Стечај или ликвидација банке под
административним управљањем
(након преноса имовине и обавеза на другу банку или
банку за посебне намене или по истеку 25 дана
уколико није било могућности за пренос имовине и
обавеза)
Извор: Народна банка Србије.

је релативно дуга. Имајући то у виду, 2010. године
је измењен Закон о банкама („Службени гласник
РС“, бр. 107/2005 и 91/2010), Закон о осигурању
депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/2005,
116/2008 и 91/2010), Закон о Агенцији за

Народна банка Србије

осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр.
61/2005, 116/2008 и 91/2010) и Закон о стечају и
ликвидацији банака и друштава за осигурање
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 116/2008 и
91/2010). Тим изменама је детаљно уређен оквир
управљања кризом.
Шема правног оквира управљања кризом дата је
на Графикону V.1.2.1.1.
Веома важна карика оквира управљања кризом је
повећање обухвата депонената осигурањем, као и
повећање минималне осигуране суме са 3.000 на
50.000 евра по депоненту по банци (укључујући и
могућност потпуне заштите). Уколико Фонд за
осигурање депозита није довољан за исплату
осигураних депозита, буџет Републике Србије
обезбеђује недостајућа средства.
Такође, повећаван је број опција реструктурирања.
Народна банка Србије може да посредује у
спајању банака или доноси решење о увођењу
принудне управе ако утврди да је системска банка
критично поткапитализова.47 Критеријуме за
утврђивање системског значаја банке споразумом
утврђују Народна банка Србије и Министарство
финансија. Принудна управа може трајати најдуже
шест месеци уз могућност продужења за додатна
три месеца ако Народна банка Србије процени да
је то потребно да би се окончале започете
активности ради остваривања циљева принудне
управе. У току трајања принудне управе могуће је
извршити докапитализацију или спајање, односно
припајање банке другој банци како би се
побољшало њено финансијско стање. Такође,
принудна управа над банком може се окончати и
пре истека наведених рокова ако принудни
управници или Народна банка Србије оцене да
увођење принудне управе није довело до
побољшања финансијског стања банке или да се
финансијско стање банке поправило у мери да
принудна управа више није потребна.
За разлику од посредовања у спајању и принудне
управе, поступак административног управљања
спроводи се над банком којој је Народна банка
Србије одузела дозволу за рад или дала
сагласност на одлуку скупштине банке о
престанку рада банке.
У поступку административног управљања, за
администратора банке именује се Агенција за
осигурање депозита која функцију администратора
обавља са свим овлашћењима управног и
извршног одбора и скупштине банке. Такође,
поступак административног управљања може да
траје најдуже 25 дана, што је знатно краћи рок у
односу на принудну управу. У исто време имовина
47

Члан 117. став 1. Закона о банкама.
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банке под административним управљањем не
може бити предмет извршења, а долази и до
прекида свих судских и управних поступака
против банке. У периоду административног
управљања банком, Агенција за осигурање
депозита може:
- закључити купопродајни уговор с банком која
купује и преузима целокупну или део имовине и
обавеза банке под административним управљањем
(банка преузималац);
- основати банку за посебне намене и пренети
целокупну или део имовине и обавеза банке под
административним управљањем којој је одузета
дозвола за рад на банку за посебне намене.
Оснивач банке за посебне намене је Агенција за
осигурање депозита. Та банка се оснива на рок од
две године, а на захтев Агенције за осигурање
депозита Народна банка Србије може продужити
тај рок за највише две године.48 Такође, Агенција
именује чланове управног и извршног одбора
банке за посебне намене. У току периода
пословања те банке, Агенција за осигурање
депозита може да:
- закључи купопродајни уговор с банком која
купује и преузима целокупну или део имовине и
обавеза банке за посебне намене, а након тог
преноса Агенција за осигурање депозита подноси
предлог Народној банци Србије за одузимање
дозволе за рад банци за посебне намене;
- да прода све акције банке за посебне намене,
након чега банка за посебне намене наставља да
послује као банка, у складу са законом којим се
уређују банке.
Средства остварена продајом акција банке за
посебне намене уплаћују се на рачун Агенције за
осигурање депозита.
Агенција је обавезна да при преносу имовине и
обавеза банке под административним управљањем
на другу банку или банку за посебне намене у тај
пренос укључи све депозите до висине осигураног
износа утврђеног законом којим се уређује
осигурање депозита (50.000 евра). Продаја и
преузимање, односно пренос целокупне или дела
имовине и обавеза банке под административним
управљањем врши се без пристанка акционара,
депонената и других поверилаца, односно дужника
банке под административним управљањем.
Приликом преноса имовине и обавеза банке на
другу банку или банку за посебне намене,
обезбеђује се једнак третман поверилаца банке под
административним управљањем у складу са
исплатним редовима у стечајном поступку.

Члан 3г. став 2. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за
осигурање.

Народна банка Србије

У погледу обезбеђења финансијске подршке,
Агенција за осигурање депозита може обезбедити
ту подршку банци преузимаоцу, односно банци за
посебне намене. Наведена финансијска подршка
може се обезбедити само када износ такве
подршке представља резултат теста најмањих
трошкова који је утврдила Агенција за осигурање
депозита и према коме је укупан износ
финансијске подршке мањи од укупног износа
који би Агенција за осигурање депозита исплатила
на име осигураних депозита.
Такође, Влада може, на предлог Агенције за
осигурање депозита, одлучити о одобравању
финансијске подршке банци преузимаоцу, банци
за посебне намене или банци која купује
целокупну или део имовине и преузима обавезе
банке за посебне намене. Финансијска подршка не
може се обезбедити банци под принудном
управом, као ни банци којој је одузета дозвола за
рад.
Међутим, Законом о Агенцији за осигурање
депозита прописано је и да Агенција за осигурање
депозита, у складу са актом Владе донетим на
предлог Народне банке Србије, може покрити
потенцијалне губитке код банака и с тим циљем
издавати обвезнице, затим преузети, купити или на
други начин стећи лошу активу, као и управљати
лошом активом и продати ту активу. 49 Наведено
значи да, у складу са одлуком Владе на предлог
Народне банке Србије, може бити обезбеђена
финансијска помоћ не само банци преузимаоцу
или банци за посебне намене већ и свакој другој
банци. Међутим, оправдано је обезбедити помоћ
само оној банци којој је то потребно како би се
избегла реализација системског ризика у
финансијском систему, па је ово овлашћење
потребно тумачити у том смислу.
Програм мера за очување финансијске
стабилности
У регулаторни оквир управљања кризом као
најскорији документ треба укључити и Програм
мера за очување финансијске стабилности.
Наиме, закључком од 29. децембра 2011. године
Влада је донела Програм мера за очување
финансијске стабилности којим је дефинисала
мере које ће предузети а првенствено су усмерене
на очување стабилности банкарског сектора. Тај
програм је измењен 19. априла 2012. у складу са
сугестијама мисије ММФ-а.
Наведеним програмом се предвиђа да Република
Србија емитује динарске обвезнице за специјалну
намену као нови инструмент за очување
стабилности банкарског сектора. Обвезнице

48

49

Члан 9. Закон о Агенцији за осигурање депозита.

87

Извештај о стабилности финансијског система

представљају дугорочне хартије од вредности чији
се конкретни елементи утврђују одлуком о
појединачној емисији, у зависности од конкретних
тржишних услова у моменту издавања. Такав
начин финансирања докапитализације банке или
куповине лоше активе има бројне предности, као
што су могућност утврђивања рочности према
потребама банке за ликвидношћу, принос може
бити усклађен са обавезама банке, ограничава се
способност банке да инвестира у ризичну
имовину, расподељују се фискални трошкови на
дужи временски период, дуже рочности одлажу
потребу за рефинансирањем итд.50 Правни основ
за емитовање тих обвезница представља члан 5.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр.
61/2005, 107/2009 и 78/2011), који утврђује да
Република Србија може да се задужи за
инвестиције у капитална улагања и набавку
финансијске имовине.
Право учешћа у наведеном програму имају све
банке са седиштем у Републици Србији, а учешће
је добровољно. Мере које су могу предузети у
складу с програмом су:
- преузимање лоше активе по процењеној
вредности (нето вредности) од стране Републике
Србије у замену за издате обвезнице Републике
Србије;
- докапитализација банке издавањем обвезница
Републике Србије.
Да би банка учествовала у програму, обавезна је да
поднесе
захтев
Министарству
финансија.
Подношењу
захтева
претходи
доношење
релевантних одлука скупштине банке које се
односе на учешће у програму, затим усвајање
ванредног ревизорског извештаја који садржи
процену наплативости лоше активе, покриће
губитака на терет капитала, програм стабилизације
пословања банке с предлогом рационализације
трошкова пословања, као и одлуку о овлашћењу
управног одбора банке за преговоре с Републиком
Србијом. У зависности од тога да ли банка
аплицира за докапитализацију од стране
Републике Србије или за опцију преузимања лоше
активе, потребно је да достави у првом случају и
одлуку о утврђивању нове номиналне вредности
акција након покрића губитака (смањење), одлуку
о емисији акција ради замене постојећих акција
због промене њихове номиналне вредности,
одлуку о искључењу права пречег уписа акција као
и одлуку о новој емисији акција ради
докапитализације од стране Републике Србије. У
другом случају (куповина лоше активе) потребно
је да достави листу дужника чија се потраживања
преузимају, а која се утврђује на основу процене

О предностима ових обвезница видети: Michale Andrews (2003), Issuing
Government Bonds to Finance Bank recapitalisation and Restructuring: Design
Factors that Affects Banks` Financial Performance, стр. 4.
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наплативости лоше активе потврђене од стране
ревизора.
Захтев се, након подношења, доставља Народној
банци Србије на мишљење. Народна банка Србије
даје мишљење о испуњености критеријума за
приступање програму узимајући у обзир
испуњеност следећих услова:
- да је банка од системског значаја, односно да
може проузроковати системски ризик или да
постоји могућност погоршања финансијског стања
банке, због чега је пружање финансијске помоћи
оправдано;
- да је банка, у складу с прописаним
показатељем
адекватности
капитала,
поткапитализована или знатно поткапитализована;
- да
акционари
банке
нису
извршили
докапитализацију банке у износу и у року који је
одредила Народна банка Србије, као и да не
постоји
заинтересованост
тржишта
за
докапитализацију или припајање банке.
Такође, ради обезбеђења брзине поступања,
утврђено је да Влада именује радну групу која је
овлашћена за преговоре с банком и утврђивање
предлога споразума с банком. Радну групу чине
представници Министарства финансија, Народне
банке Србије и Агенције за осигурање депозита.
Влада, на предлог Министарства финансија, а на
основу препоруке радне групе, доноси закључак о
прихватању, односно о неприхватању захтева
банке. Саставни део овог закључка је Споразум о
утврђивању међусобних права и обавеза између
Републике Србије и банке. У случају прихватања
захтева банке, Влада, ради реализације споразума,
приступа издавању обвезница за докапитализацију
или преузимање лоше активе банке. У случају
издавања обвезница ради преузимања лоше
активе, банка обвезнице држи до доспећа, што,
argumentum a contrario, значи да их у случају
докапитализације може отуђити пре доспећа.
Споразумом се може утврдити обавеза акционара
о учешћу у докапитализацији банке, као и о залози
акција које поседују акционари.
Такође, банка се споразумом обавезује да
предузме низ радњи које треба да зауставе даље
погоршање њеног финансијског стања. Поред
осталог, споразумом се може предвидети да банка
не може вршити исплату дивиденди и бонуса,
повећавати зараде, накнаде и друга примања
запосленим и члановима органа управљања,
вршити откуп сопствених акција, исплаћивати
обавезе по дужничким хартијама од вредности
које је издала пре рока доспећа, повезаним лицима
преносити средства у било ком облику, вршити
нова улагања (акције, некретнине и др.), као и
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друге активности које доводе до одлива средстава
банке, нити запошљавати нове раднике.
Захтев за учешће у програму може се поднети
годину дана од доношења програма, док
максимално предвиђен обим емисије обвезница
који може бити емитован у сврхе програма износи
30 милијарди динара.
Закључак
Очигледно је да је домаћи регулаторни оквир
поштовао међународне стандарде у погледу
инструмената управљања кризом.
Као што смо навели, најбитнија три инструмента
управљања кризом су: право надлежног органа да
изврши трансфер права и обавеза без претходне
сагласности акционара или поверилаца, затим
право надлежног органа да оснује институцију за
посебне намене на коју ће бити пренета права и
обавезе банке у реструктурирању и право
надлежног органа да отпише права акционара, као
и дугове према необезбеђеним повериоцима.
Агенција за осигурање депозита директно
остварује два од три наведена права у поступку
административног управљања. Она може да
пренесе
права
и
обавезе
банке
под
административним управљањем на другу банку
или банку за посебне намене, а има и право да
оснује банку за посебне намене. Иако Агенција за
осигурање депозита нема право да изврши
директан отпис права акционара и необезбеђених
повериоца, она има право да приликом преноса
права и обавеза направи приоритет у преносу,
поштујући исплатне редове из стечајног поступка.
То значи да ће права акционара и необезбеђених
поверилаца при преносу највероватније остати на
проблематичној банци с обзиром на то да се она
налазе у последњим исплатним редовима,51 што ће
најчешће, у крајњем исходу, имати исти резултат
као отпис.
Посебно истичемо инструмент издавања државних
обвезница ради финансирања докапитализације
или куповине лоше активе проблематичне банке,
који омогућава брзо реструктурирања уз фискалне
трошкове који би се расподелили на дужи
временски период.
Међутим, овај регулаторни оквир не утврђује
обавезу састављање планова опоравка и планова
реструктурирања, тако да је ту обавезу потребно
утврдити у будућим изменама регулативе.
Домаћи регулаторни оквир управљања кризом је у
досадашњој примени дао позитивне резултате. У
првом таласу кризе, домаћи банкарски систем је
Члан 17. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за
осигурање.
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остао стабилан. У другом таласу кризе, у коме се
налазимо, стабилност је задржана и поред нових,
све озбиљнијих ризика.
V.1.2.2. Макропруденцијални инструменти и
регулаторне препоруке
Макропруденцијални
инструменти
представљају регулаторне мере надлежних
органа чији је циљ очување и јачање финансијске
стабилности.
Народна банка Србије, на основу чл. 4. и 14.
Закона о Народној банци Србије („Службени
гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др.
закон и 44/2010), има изричито право и обавезу да
употреби
макропруденцијалне
инструменте.
Макропруденцијални инструменти ограничавају
системски ризик, тј. ризик који погађа
финансијски систем као целину. Системски ризик
се најчешће дефинише као „ризик од поремећаја у
пружању финансијских услуга (1) који је изазван
проблемом у целом финансијском систему или
његовој компоненти и (2) који може да остави
озбиљне негативне последице на реални сектор“.52
Из дефиниције се може видети и природа
макропруденцијaлних инструмената, чији је
примарни фокус финансијски систем, а крајњи
циљ избегавање негативних ефеката на бруто
домаћи производ.
Примењени макропруденцијални инструменти
у 2011. и 2012. години
Овлашћење за употребу макропруденцијалних
инструмента Народна банка Србије је први пут
употребила 2011. године, када је донела Одлуку о
мерама за очување и јачање стабилности
финансијског система („Службени гласник РС“,
бр. 34/2011). Том одлуком утврђене су мере чији је
циљ смањење ризика у финансијском систему који
произлази из високог учешћа кредита одобрених у
страној валути или у динарима с девизном
клаузулом. Одлуком су утврђене следеће три мере:
- уведен је LTV рацио од 80% за стамбене
кредите индексиране страном валутом или у
страној валути;
- банци је дозвољено одобравање кредита
индексираних страном валутом физичким лицима
само ако је валута обавезе евро;
- уведено је обавезно учешће или депозит од
30% код кредита одобрених физичком лицу који

52

Risk of disruption to financial services that is (i) caused by an impairment of
all or parts of the financial system and (ii) has the potential to have serious
negative consequences for the real economy, ММФ, BIS, FSB (2009), Guidance
to Asses the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and
Instruments: Initial Considerations – Report to the G-20 Finance Ministers and
Central Bank Governors, октобар 2009, стр. 2, слично и Regulation (EU), No
1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010
on European Union macro-prudential oversight of the financial system and
establishing a European Systemic Risk Board, Article 4.
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су индексирани страном валутом или у страној
валути, уз изузетак да се та обавеза не односи на
кредитну картицу.
Предузимањем наведених мера Народна банка
Србије је директно утицала на ограничавање
ризика који произлази из прекомерне употребе
валутне клаузуле. Тај ризик је системски ризик с
обзиром на то да се реализује у случају знатне
депрецијације домаће валуте. Депрецијација утиче
на раст стопе проблематичних кредита пошто
већина задужених лица приходе остварује само удинарима. На тај начин Народна банка Србије је у
одређеној мери ограничила преузимање овог
ризика од стране банкарског система и физичких
лица. Међутим, потребно је да се у процес
контроле употребе валутне клаузуле укључе и
други државни органи, што је прихваћено
закључивањем Меморандума о стратегији
динаризације финансијског система Србије
између Народне банке Србије и Владе Републике
Србије у марту 2012. Тај меморандум даје преглед
мера које би могле бити предузете с циљем
умањења ризика од промене девизног курса, попут
активности усмерених на развој тржишта
динарских хартија од вредности, стварања услова
за увођење нових динарских производа и
активности усмерених на развој инструмената
заштите од девизног ризика. Меморандумом је
утврђена и оријентација државе према повећању
удела чисто динарског дуга у укупном јавном
дугу. Значајна је и мера која захтева да Влада
одобрава евентуално ново субвенционисање
кредита само ако су кредити динарски, чиме је
препознат значај уредби Владе које уређују разне
врсте подстицаја. Један од дефинисаних корака
представља и развој примарног и секундарног
тржишта динарских хартија од вредности, као и
издавање дугорочних динарских хартија од
вредности од стране Републике Србије. Све те
мере требало би да створе услове за раст
атрактивности динара у односу на страну валуту и
допринесу повећању учешћа динарских кредита
без валутне клаузуле у укупним кредитима.
У 2011. години донета је и нова Одлука о
адекватности капитала банке („Службени гласник
РС“, 46/2011), којом се у нашу финансијску
регулативу имплементира стуб 1. капиталног
стандарда Базела II. Иако Базел II пре свега
представља микропруденцијалну регулативу, он
преко утицаја на стабилност појединачних банака
производи значајне последице и на стабилност
целог банкарског система (макропруденцијални
аспект). Најзначајније новине које наведена одлука
доноси у односу на претходну регулативу односе
се на третман кредитног ризика и увођење
капиталног захтева за оперативни ризик.
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Нова одлука омогућава употребу развијених
приступа израчунавању капиталних захтева за
кредитни ризик. Постоје два основна приступа:
- стандардизовани приступ, према коме се за
процену кредитног квалитета дужника користи
кредитни рејтинг који је утврдила агенција за
кредитни рејтинг која је за обављање својих
послова добила сагласност Народне банке Србије
(подобна агенција за рејтинг), и
- приступ заснован на интерном рејтингу (IRB),
према коме банка ради израчунавања капиталних
захтева за кредитни ризик примењује интерне
рејтинг системе; овај приступ се дели на основни
IRB приступ и напредни IRB приступ.
Основни IRB приступ (foundation IRB approach)
јесте приступ у коме банка примењује сопствене
процене вероватноће неизмирења обавеза (PD
параметар) и прописане процене губитка услед
настанка неизмирења обавеза (LGD параметар),
фактора конверзије и ефективне рочности. С друге
стране, код напредног IRB приступа (advanced IRB
approach) банка примењује, поред сопствених
процена вероватноће неизмирења обавеза (PD
параметар), и сопствене процене губитка услед
настанка неизмирења обавеза (LGD параметар) и
фактора конверзије и, ако је то применљиво,
сопствене процене ефективне рочности. За
примену IRB приступа потребна је претходна
сагласност Народне банке Србије.
Нова одлука уводи и капитални захтев за
оперативни ризик, као ризик од губитка услед
пропуста у раду запослених, неадекватних
процедура и процеса у банци, неадекватног
управљања информационим и другим системима,
као и наступања непредвидивих екстерних
догађаја. Банке имају на располагању три приступа
за израчунавање капиталних захтева за оперативни
ризик (BIA – приступ основног индикатора, SA –
стандардизовани приступ и AMA – напредни
приступ). Избор конкретног приступа зависи од
обима и врсте пословања банке и квалитета и
степена развоја њеног система управљања
ризицима.
У 2011. години донета је и нова Одлука о
класификацији билансне активе и ванбилансних
ставки банке („Службени гласник РС“, бр.
94/2011). Одлуком се прописује смањење процента
резервисања за категорије Б, В и Г и на тај начин
се ослобађају средства за пласмане. Одлука укида
и обавезу формирања резерве из добити за део
посебне резерве за процењене губитке који није
покривен исправкама вредности.
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Регулаторне препоруке за контролу утврђених
системских ризика
На овом месту дајемо препоруке у погледу
потребних унапређења регулативе или пуне
имплементације постојећих прописа с циљем
ограничења утврђених системских ризика.
Проблематични кредити
Стопа проблематичних кредита у нашем
банкарском систему релативно је висока и износи
20,4 % (март 2012) на нивоу банкарског сектора.
Међутим, банке се међусобно знатно разликују у
погледу тих стопа. Један од разлога за усвајање
Програма
мера
за
очување
финансијске
стабилности од стране Владе Републике Србије
(29. децембра 2011), којим се утврђују могући
облици финансијске помоћи системски битним
банкама, представља и решавање проблема
проблематичних кредита. Тај програм представља
најновију компоненту регулаторног оквира за
управљање кризом. Међутим, поред одређених
облика
финансијске
подршке,
проблем
проблематичних кредита могуће је решавати и
другим мерама.
У наставку дајемо приказ регулаторних препорука
које је потребно усвојити ради решавања проблема
проблематичних кредита:
1. Потребно је применити Закон о споразумном
финансијском реструктурирању привредних
друштава („Службени гласник РС“, бр.
36/2011), који је донет 2011. године. Закон
омогућава
споразумно
финансијско
реструктурирање привредних друштава пре
покретања стечајног поступка, по принципу
одрживости пословања дужника. Њиме се
омогућава финансијско реструктурирање оних
дужника који имају потенцијал да наставе с даљим
радом. Реструктурирање се заснива на начелу
добровољности, што значи да повериоци и дужник
добровољно одлучују да ли ће учествовати у
поступку реструктурирања. Тиме се подстиче
активирање постојећих ресурса привредног
друштва и омогућује у будућности наплата
дуговања поверилаца. Истовремено се избегава
дуг и скуп стечајни поступак који може да доведе
до даљег смањења стопе наплате потраживања
поверилаца. Такође, чланом 16. Закона о порезу на
добит правних лица („Службени гласник РС“, бр.
25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003,
84/2004, 18/2010 и 101/2011), који је измењен 2011.
године, омогућено је да се на терет расхода призна
отпис вредности појединачних потраживања
обухваћених финансијским реструктурирањем,
спроведеним на начин прописан Законом о
споразумном финансијском реструктурирању
привредних друштава. На тај начин се смањује
пореска основица пореза на добит правних лица
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повериоцима у споразумном финансијском
реструктурирању, чиме они остварују порески
подстицај. Такође, Одлуком о класификацији
билансне активе и ванбилансних ставки банке
(„Службени гласник РС“, бр. 94/2011) утврђен је
повољнији
положај
реструктурираних
потраживања код класификације билансне активе,
што утиче на обрачун мањег износа потребне
резерве за процењене губитке која представља
одбитну ставку од капитала, чиме се увећава и
показатељ адекватности капитала банке. Међутим,
и поред наведених предности број покренутих
захтева је скроман. Потребно је стога едукацијом
представника банака и других поверилаца и
представника дужника унапредити примену овог
закона будући да је овај поступак у њиховом
обостраном интересу.
2.
Потребно
је
створити
регулаторне
претпоставке
за
уступање
(цесију)
проблематичних кредита. Једно од могућих
решења проблематичних кредита представља и
њихово уступање уз накнаду другим лицима која
су заинтересована за њихов откуп. Због тога је
потребно створити регулаторне претпоставке за тај
процес, тј. потребно је отклонити ограничења
цесије за која се покаже да су неоправдана. Цесија
потраживања банака је у овом тренутку уређена
чл. 436. до 445. Закона о облигационим односима
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 –
одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр.
31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 –
Уставна повеља), затим чланом 39. Закона о
заштити
корисника
финансијских
услуга
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2011) и тачком 42.
став 5. Одлуке о управљању ризицима банке
(„Службени гласник РС“, бр. 45/2011). Из
наведених прописа произлази да је банци цесија
потраживања према физичком лицу дозвољена
само ако се уступање врши другој банци, а цесија
потраживања према правном лицу само ако је реч
о доспелом потраживању, ако се уступање врши
правном лицу у Републици Србији које се
претежно бави финансијском делатношћу у
Републици, и под условом да је банка покушала да
га наплати од дужника. Притом правно лице коме
се потраживање уступа не може бити лице
повезано с банком, нити банка може то
потраживање истовремено уступити већем броју
правних лица. Очигледно је да за уступање
потраживања постоје ограничења која је потребно
преиспитати. Такође, потребно је регулисати
неименоване уговоре попут правног посла
факторинга. На тај начин могли би се уредити
одређени аспекти уступања потраживања банака.
3. Потребно је да банке озбиљно приступе
решавању питања проблематичних кредита и
формирају групе за то. Банке решавању питања
проблематичних кредита треба да приступе
91

Извештај о стабилности финансијског система

коришћењем ресурса који су адекватни с обзиром
на озбиљност овог питања на нивоу банке. То
значи да би требало да формирају и посебне групе
у оквиру банке које би се специјализовале за ово
питање и располагале одговарајућим знањем и
ресурсима. Групе би требало да сарађују у погледу
споразумног реструктурирања проблематичних
кредита, као и да редовним путем повећају
проценат наплате проблематичних кредита.
Такође, кад је реч о супсидијарима страних банака
потребно је на нивоу банкарске групе направити
приступ решавању овог питања који би укључивао
помоћ матичних банака.
4. Потребно је усвојити регулаторни оквир за
стечај физичког лица. Индивидуални стечај је
правни поступак који омогућава остварење више
циљева. Дужнику се омогућава нови финансијски
почетак, док се необезбеђеним повериоцима
омогућава колективно, равномерно, правично и
принудно намирење.53 Увођењем овог поступка у
наш правни систем олакшала би се и убрзала
процедура решавања проблематичних кредита
одобрених физичким лицима.54
Оквир управљања кризом
У делу текста који се односи на правни оквир
управљања кризом у нашој земљи, истакнуто је да
је он у начелу усклађен с међународним
стандардима. Међутим, утврђено је одсуство
правне обавезе за израду планова опоравка и
планова
реструктурирања
финансијских
институција, који треба да омогуће благовремену и
ефикасну реакцију банке на системски догађај
(реализацију системског ризика). У одсуству добре
припреме, банке и надлежни органи могу бити
неодлучни у погледу предузимања мера и, што је
најопасније, у том смислу каснити, као што је то
показала светска економска криза. С тим у вези
дајемо следеће регулаторне препоруке:
5. Потребно је да регулаторни оквир утврди
обавезу израде планова опоравка банака.
Планове опоравка треба да израђују саме банке. У
њима је потребно утврдити различите сценарије за
решавање проблема ликвидности, потребе за
увећањем капитала, односно хитне мере с циљем
контроле ризика. Планови треба да буду детаљни
и спроводиви и да не предвиђају било какву помоћ
из државних фондова. Такође, потребно је да се
планови редовно достављају Народној банци
Србије како би она могла да оцени да ли су
свеобухватни и да ли у случају кризе могу да
омогуће наставак пословања банке.
Вук Радовић (2006), Индивидуални стечај, стечај над имовином
физичкког лица, Београд.
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6. Потребно је надлежним органима утврдити
обавезу израде планова реструктурирања
банака. У случају да планови опоравка нису
остварили свој циљ, улази се у процедуру
реструктурирања када се примењују, такође
претходно
израђени,
планови.
Планове
реструктурирања не треба да израђује банка већ
орган надлежан за управљање кризом. За разлику
од плана опоравка, план реструктурирања
подразумева употребу инструмената који задиру у
права акционара и кредитора на тај начин што
надлежном органу дају право да изврши пренос
имовине и обавеза финансијске институције на
другу институцију, односно отпише права
акционара или дугове необезбеђених поверилаца.
Ризик евроизације
У делу текста који се односи на регулаторни
концепт динаризације наведене су све негативне
последице високе стопе евроизације кредита и
депозита у нашој земљи. То су смањена
ефикасност инструмената монетарне политике,
губљење монетарног суверенитета, ризик трошења
девизних резерви и знатан раст системског ризика
од промене девизног курса, који, због високих
стопа евроизације, представља слабост нашег
финансијског система. Из тог разлога дајемо
следеће регулаторне препоруке с циљем контроле
ризика евроизације:
7. Потребно је увести ограничење употребе
валутне клаузуле. Слободна употреба валутне
клаузуле утврђена је чланом 34. Закона о девизном
пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и
31/2011). На тај начин је страној валути омогућено
остварење функције новца као мере вредности на
територији Републике Србије. Динару је, супротно
наведеном, тиме остварење функције домаћег
новца као мере вредности на домаћој територији
знатно ограничено. Слободна употреба валутне
клаузуле може се сматрати кључним правним
узроком високе стопе евроизације у Републици
Србији. Из тог разлога потребно је размислити о
одређеном виду ограничења употребе валутне
клаузуле у будућности. То ограничење требало би
да обухвати лимитирање износа новоодобрених
девизно индексираних кредита на агрегатном
нивоу и да омогући вишегодишњи период
прогресивног увођења новог стандарда (нпр. прве
године
стопа
новоодобрених
девизно
индексираних кредита не би смела да пређе 70%
укупних кредита, наредне 60%, следеће 50% итд.).
На тај начин би се обезбедио довољан временски
период за успешно прилагођавање пословних
модела банака на нове услове пословања, без
додатних ризика у систему.
8. Потребно је увести различите осигуране суме
и премије осигурања девизних и динарских
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депозита. Наиме, чланом 2. Закона о осигурању
депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/2005,
116/2008 и 91/2010) прописано је да осигурани
износ девизних и динарских депозита износи
50.000 евра по депоненту, а за динарске депозите у
динарској противвредности по званичном средњем
курсу. У складу с тим, девизни и динарски
депозити се једнако третирају, па је зато потребно
регулаторним
изменама
увести
различите
осигуране износе ових депозита и на тај начин
подстаћи раст динарских депозита. Такође, код
наплате премије за осигурање депозита (чл. 9. до
15) није изричито прописано да ће се на девизне
депозите наплаћивати виша премија осигурања. То
значи да су девизни и динарски депозити једнако
третирани и у погледу ризика. Наиме, није
оправдано да динарски и девизни депозити имају
исте износе премија за осигурање иако је много
већи ризик на осигуравачу у случају потребе за
исплатом девизних у односу на динарске депозите.
Такође, у случају девизних депозита постоји већи
ризик настанка осигураног случаја него што је то
случај код динарских депозита, због одсуства
девизног ризика приликом пласмана динарских
извора финансирања. Из тог разлога потребно је
изменама Закона прописати већу премију
осигурања код девизних депозита.
9. Потребно је законом утврдити да Република
Србија субвенционише само динарске кредите
банака без валутне клаузуле. Иако је
Меморандумом
о
стратегији
динаризације
финансијског система Србије утврђено да ће Влада
одобравати евентуално ново субвенционисање
кредита само ако су кредити динарски, сматрамо
да је потребно и законом потврдити ову обавезу
Владе.
Јавни дуг
Дуг општег нивоа државе је порастао изнад
границе од 45% БДП-а, која је као његова горња
граница утврђена фискалним правилом из члана
27е. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и
101/2011). У условима кризе јавног дуга која је
погодила неке од држава чланица Европске уније,
попут Грчке, Италије и Шпаније, раст јавног дуга
може у будућности представљати озбиљан
проблем. Посебно је забрињавајућа чињеница што
учешће
динарских
пласмана
у
укупним
пласманима
држави,
с
прекограничним
задуживањем државе, износи скромних 12,2%
(март 2012). Због тога свака већа депрецијација
динара може да доведе до знатног увећања јавног
дуга у динарском износу.
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10. Потребно је донети програм за смањење
дуга општег нивоа државе у односу на БДП.
Наиме, чланом 27е. Закона о буџетском систему
прописано је да је, уколико дуг општег нивоа
државе, без дуга по основу реституције, пређе 45%
БДП-а, Влада је дужна да Народној скупштини,
заједно с буџетом за наредну годину, поднесе и
програм за смањење дуга у односу на БДП.
Сматрамо да је потребно да Влада изради одржив
програм смањења дуга како би се суштински
испоштовало наведено фискално правило.
11. Потребно је увести фискално правило у
складу с којим се држава и органи локалне
самоуправе задужују у динарима, а само
изузетно у страној валути. Законом је потребно
утврдити обавезу задуживања државе и органа
локалне самоуправе у динарима, као и евентуалне
изузетке.
Меморандумом
о
стратегији
динаризације финансијског система Србије Влада
се обавезала да ће настојати да се повећа удео
чисто динарског дуга у укупном јавном дугу, као и
да утиче на јединице локалне самоуправе и јавна
предузећа да се првенствено задужују у динарима.
Међутим, потребно је ићи један корак даље и
законом прописати обавезу задуживања у
динарима. На тај начин би се смањио степен
девизног ризика коме је изложен буџет државе и
локалних самоуправа који се лако може
претворити у кредитни ризик.
12. Развој тржишта динарских хартија од
вредности – потребно је да држава почне са
издавањем дугорочнијих државних обвезница.
Ова препорука је уско повезана с претходном
препоруком. Наиме, динаризацију јавног дуга
мора да прати интензивна активност државе на
издавању дугорочнијих динарских државних
обвезница и развој тог тржишта. Потребно је
редовно емитовати обвезнице рочности од преко
пет година. На тај начин ће се истовремено
показати да држава не сумња у очување вредности
домаће валуте.
Такође, развоју тржишта динарских хартија од
вредности допринело би увођење система
примарних дилера, побољшање транспарентности,
јачање капацитета домаћих институционалних
инвеститора, развој репо тржишта, као и адекватно
структурирање емисија са аспекта њихове
величине и учесталости и др.
У Табели V.1.2.2.1. укратко су приказане све
регулаторне препоруке по врстама ризика.

Из наведених разлога у погледу јавног дуга дајемо
следеће препоруке:
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Табела V.1.2.2.1. Регулаторне препоруке
Ризици и инструменти

Опис инструмената

Проблематични кредити

1. Споразу мно рестру кту рирање

Потребно је у напредити примену Закона о споразу мном финансијском
рестру кту рирању прив редних дру штав а („Слу жбени гласник“ РС, бр.
36/2011) и на тај начин подстаћи в ансу дско решав ање питања
проблематичних кредита.

2. Усту пање проблематичних потражив ања

Олакшати у сту пање потражив ања у кидањем неких од постојећих ограничења
у циљу оств арења брзе наплате дела потражив ања и чишћења биланса
банака од лоше актив е.

3. Банке - основ ати гру пе за проблематичне кредите

Банке треба решав ању питања проблематичних кредита да присту пе
у потребом ресу рса који су адекв атни с обзиром на озбиљност ов ог питања
на нив оу банке. Банке треба да формирају посебне гру пе специјализов ане за
питање решав ања проблематичних кредита.

4. Ув ести стечај физичког лица

Посту пак индив иду алног стечаја омогу ћав а физичком лицу „понов ни почетак“
у финансијском смислу , а необезбеђеним пов ериоцима колектив но,
рав номерно, прав ично и прину дно намирење што у брзав а процеду ру
решав ања проблематичних кредита.

Оквир управљања кризом
5. Планов и опорав ка

Ув ести банкама обав езу израде планов а опорав ка са различитим
сценаријима како би се омогу ћила благов ремена и ефикасна реакција банке
на системски догађај.

6. Планов и рестру кту рирања

Ув ести обав езу надлежним органима израде планов а рестру кту рирања као
накнадних планов а који се примењу ју у слу чају да планов и опорав ка не дају
резу лтате. Ов и планов и предв иђају посту пак ограничења прав а акционара и
кредитора.

Ризик евроизације

7. Лимит на в алу тну клау зу лу

Нав едени лимит би требало да обу хв ати лимитирање износа дев изно
индексираних кредита на агрегатном нив оу и да омогу ћи в ишегодишњи период
прогресив ног у в ођења нов ог стандарда (нпр. прв е године стопа дев изно
индексираних кредита не би смела да пређе 70% у ку пних кредита, наредне
60%, следеће 50% итд.).

8. Различити осигу рани износи и премије осигу рања дев ./дин.
депозита

Потребно регу латорним изменама Закона о у в ести различите осигу ране
износе динарских и дев изних депозита, као и различите премије осигу рања
тих депозита и на тај начин подстаћи динарске депозите.

9. Су бв енције само за динарске кредите

Потребно је законом прописати обав езу да Репу блика Србија су бв енционише
само динарске кредите банака, без в алу тне клау зу ле.

Јавни дуг
10. Програм смањења јав ног ду га

Потребно је донети програм за смањење ду га општег нив оа држав е у односу
на БД П и испоштов ати фискално прав ило о 45% БД П-а.

11. Заду жив ање у дин, изу зетно у FX

Потребно је у в ести фискално прав ило у складу са којим се држав а и органи
локалне самоу прав е заду жу ју у динарима, а само изу зетно у страној
в алу ти. На ов ај начин би се смањио степен дев изног ризика коме је изложен
бу џет држав е и локалних самоу прав а а који се лако може претв орити у
кредитни ризик

12. Разв ој тржишта динарских ХоВ

Потребно је да држав а почне са издав ањем ду гу рочнијих држав них
обв езница. Д инаризацију јав ног ду га мора да прати интезив на актив ност
држав е на издав ању ду горочнијих (преко 5 година) динарских држав них
обв езница и разв ој тог тржишта.

Изв ор: Народна банка Србије.
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V.2. Оцена финансијске стабилности

Србији него у остатку региона, ови кредити су
више него довољно покривени резервом за
процењене губитке. Ако посматрамо промене у
односу на 2008. годину, адекватност капитала
домаћег банкарског сектора донекле је смањена,
док је регионално посматрано порасла. Међутим,
показатељ адекватности капитала Србије и даље је
највећи у региону. Профитабилност, мерена
приносом на капитал, знатније је смањена у
региону него у нашој земљи, док је принос на
активу опао у приближно истој мери. Учешће
проблематичних кредита у укупним кредитима у
2011. у односу на 2008. годину више је порасло у
региону него у Србији.

Будући да је финансијску стабилност тешко
оценити, ослонили смо се на комбинацију
различитих метода како бисмо унакрсно
проверили добијене резултате: (а) поређење
изабраних индикатора финансијског здравља,
(б) конструкцију агрегатног индикатора
финансијске стабилности, (в) коришћење
ELECTRE и (г) излагање финансијског система
јаким
шоковима
у
стрес-тестовима. Резултати су показали да је
финансијски систем у Србији стабилан. Ипак,
у односу на преткризни период (2008. годину),
његова стабилност је смањена.

V.2.1. Индикатори финансијског
здравља
Иако
морамо
бити
веома
обазриви
у
међународним поређењима, може се рећи да је
глобална финансијска криза банкарски сектор у
Србији оставила у бољем стању него у региону.
„Мреже“
стабилности
(Графикон
V.2.1.1)
приказују стање шест кључних индикатора
финансијске стабилности за Србију и регион на
крају 2008, 2010. и 2011. године: (а) адекватности
капитала, (б) билансног капитала у односу на
билансу активу, (в) учешћа проблематичних
кредита у укупним кредитима, (г) резерви за
процењене губитке у односу на проблематичне
кредите, (д) приноса на активу и (ђ) приноса на
капитал.55 Крајем 2011. године, банкарски сектор
Србије био је профитабилнији и боље
капитализован у односу на регион. Иако је учешће
проблематичних кредита било и остало веће у
Графикон V.2.1.1. Финансијска стабилност банкарског сектора Србије у поређењу с просеком региона
2010.

2008.
ПАК

ROE

2011.
ПАК

ПАК

5

5

5

4

4

4

3

3

К/А

ROE

К/А

ROE

3

2

2

2

1

1

1

0

0

0

ROA

NPL/Кр.

Рез./NPL
Србија

ROA

NPL/Кр.

Србија

ROA

NPL/Кр.

Рез./NPL

Рез./NPL
Регион

К/А

Регион

Србија

Регион

Напомене:
1) Приказане су стандардизоване вредности основних индикатора финансијске стабилности: ПАК - показатељ адекватности капитала (регулаторни капитал у односу на ризичну активу); К/А билансни капитал у односу на билансну активу; NPL/Кр. - однос проблематичних бруто кредита према укупним бруто кредитима; Рез./NPL - резерве за процењене губитке у односу на
бруто проблематичне кредите; ROA - принос на активу; ROE - принос на капитал.
2) Већа удаљеност од центра мреже указује на већи ризик.
3) Регион обухвата земље централне и источне Европе: Албанију, БиХ, Бугарску, Летонију, Литванију, Мађарску, Македонију, Пољску, Румунију, Турску, Хрватску и Црну Гору. Индикатори
који се односе на регион су непондерисани просеци индикатора за наведене земље.

Извор: Народна банка Србије и ММФ: GFSR.

Приноси на активу и капитал банкарског сектора Србије искључују
губитак Агробанке у последњем тромесечју 2011. године.
55
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Осврт V.2. Докапитализација грчких банака

Највеће грчке банке су 28. маја 2012. докапитализоване у укупном износу од 18 милијарди евра, и то
Национална банка Грчке (NBG) 7,43 милијарде, Алфа банка 1,9 милијарди, EFG Eurobank Ergasias SA 3,97
милијарди и Piraeus Bank SA 4,7 милијарди.
Средства за докапитализацију обезбеђена су у оквиру пакета помоћи Европске уније и ММФ-а с циљем
покривања губитака банака због отписа јавног дуга с обзиром на то да су оне биле значајни власници грчких
државних обвезница. Новац за докапитализацију је банкама трансферисан преко Грчког фонда за финансијску
стабилност. Финансијска помоћ је наменска, треба да поправи финансијско стање банака до докапитализације,
која се очекује касније ове године.
План решавања питања проблематичних грчких банака (управљања кризом) има следеће фазе и карактеристике:

- све банке имају обавезу да обезбеде да њихов рацио најквалитетнијег капитала (Тier 1) буде изнад 9%
до краја септембра 2012, с тим да тај проценат мора да достигне 10% до краја јуна 2013. године;

- централна банка Грчке ће, уз помоћ екстерних консултаната, извршити процену потребног износа
капитала за сваку банку; та процена ће, поред осталог, бити извршена и на основу пословних планова које ће
банке доставити, затим на основу кредитне процене коју је спровела инвестициона компанија Блек рок (Black
Rock loan diagnostic exercise), као и на основу стрес-сценарија према коме банке треба да одрже рацио основног
капитала на нивоу од 7% у периоду од три године, под унапред дефинисаним стресом; на основу те анализе,
банке имају обавезу да ревидирају своје планове пословања и доставе планове увећања капитала;

- за сваку банку ће бити утврђено време, у складу с конкретним околностима, у ком треба да обезбеди
докапитализацију на тржишту, а крајњи рок за то је крај септембра 2012;

- банке које су доставиле ваљане планове увећања капитала имају могућност да добију државну помоћ,
али да се на тај начин не обесхрабри спремност приватних инвеститора за докапитализацију, чиме ће се заштити
и новац пореских обвезника; банкама ће бити омогућено увећање капитала преко обичних акција и
конвертибилних обвезница које ће куповати Грчки фонд за финансијску стабилност;

- управљачка права Грчког фонда за финансијску стабилност по основу власништва над акцијама
банака биће стриктно ограничена на одређене стратешке одлуке (осим у случају да приватни инвеститори
не уплате потребан проценат докапитализације, који ће бити утврђен изменама Закона о Грчком фонду за
финансијску стабилност); акције у власништву Фонда неће бити пренете или продате ниједном јавном телу, већ
ће приватни акционари бити подстакнути да те акције откупе;

- проблем банака које не доставе ваљане планове увећања капитала и не прибаве додатни капитал у
складу с регулаторним захтевима у року који им је утврдила централна банка Грчке биће решаван
одлучно и брзо, уз штедњу државног новца и употребу инструмената реструктурирања попут куповине од
стране друге банке или спајања с другом банком, оснивања банке за посебне намене и преношења дела имовине
и обавеза на ту банку или ликвидацијом банке.
Докапитализација и грчки оквир управљања кризом показују оријентацију ка очувању стабилности грчког
банкарског система. С обзиром на то да супсидијари највеће четири грчке банке послују у нашој земљи,
докапитализација и планирани оквир управљања кризом ће смањити ризик повлачења средстава матица од
супсидијара и тако позитивно утицати на њихово пословање.
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V.2.2. Агрегатни индикатор
финансијске стабилности

Графикон V.2.2.1. АИФС банкарског сектора Србије

Конструкција агрегатног индикатора финансијске
стабилности (АИФС) имала је за циљ да, на основу
једног индикатора, процени стање банкарског
система једне државе. Његова конструкција је
ендогена, тј. зависи од вредности индикатора
финансијског здравља у свим посматраним
државама, а не само од њихове вредности у
држави за коју се АИФС израчунава. Због тога он
не претендује да буде егзогено мерило
стабилности, већ показује стање банкарског
система једне државе у односу на окружење,
односно у односу на скуп држава на основу којих
је дефинисан. Табела V.2.2.1. даје преглед
индикатора који улазе у састав АИФС.
Први корак
у конструкцији
АИФС је
нормализација вредности индикатора из Табеле
V.2.2.1. Нормализација се врши у односу на
вредности индикатора у свим разматраним
земљама.
Нормализовани
индикатор
k-тог
индикатора за државу под редним бројем ј
дефинише се формулом (1) за оне индикаторе чија
већа вредност показује боље стање банкарског
система (индикатори под редним бројем 1, 2, 6, 7,
8 и 9), односно формулом (2) за остале
индикаторе, тј. оне чија мања вредност показује
боље стање банкарског система:
1i n

max I ki  min I ki
1i n

N kj 

(1)

1i n

0,3

0,2

0,1

0,0
2008.

2009.

2010.

2011.

Извор: Народна банка Србије.

индикатора добијају исте пондере, као и сви
индикатори унутар једне групе.
Графикон V.2.2.2. Промена ранга земаља према
вредностима АИФС
(2011. у односу на 2008. годину)
20
15
10

5
0
-5

-15
-20

Извор: Народна банка Србије.

max I ki  I kj
1i n

0,4

-10

1i n

max I ki  min I ki

0,5

Ирска
Грчка
Шпанија
Мађарска
Италија
Румунија
Хрватска
Финска
Турска
Србија
Аустрија
БиХ
Чешка
Француска
Литванија
Словачка
Словенија
Пољска
Луксембург
Португал
Летонија
Македонија
Норвешка
Данска
Холандија
В. Британија
Естонија

N kj 

I kj  min I ki

0,6

(2)

1i n

Када се за све посматране државе израчунају
нормализовани индикатори, АИФС се добија као
пондерисана аритметичка средина, где све групе

Кретање АИФС домаћег банкарског сектора
приказано је на Графикону V.2.2.1. Табела V.2.2.2.
даје ранг-листу земаља према вредностима
њихових агрегатних индикатора финансијске
стабилности, док Графикон V.2.2.2. приказује
промену ранга сваке земље у периоду од 2008. до
2011. године.
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Табела V.2.2.1. Индикатори који улазе у састав АИФС
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Категорија
Адекватност
капитала
Квалитет активе
Профитабилност
Ликвидност
Осетљивост на
тржишне ризике

Назив
Билансни капитал/билансна актива
Регулаторни капитал/ризична актива
Нето проблематични кредити/билансни капитал
Бруто проблематични кредити/укупни бруто кредити
Ризична актива/билансна актива
Принос на активу
Принос на капитал
Ликвидна актива/укупна билансна актива
Ликвидна актива/краткорочне обавезе
Нето отворена девизна позиција/билансни капитал
Девизни и девизно-индексирани кредити/укупни кредити

ТабелаV.2.2.2. Ранг-листа земаља према вредности АИФС
Ранг

Држава
2011.

2008.

Луксембург

1

3

Естонија

2

20

Турска

3

1

Словачка

4

4

Чешка

5

5

Француска

6

6

Данска

7

15

Холандија

8

22

Румунија

9

2

Аустрија

10

9

Велика Британија

11

25

Србија

12

10

Пољска
Норвешка

13
14

14
21

Хрватска

15

11

Португал

16

19

Македонија

17

23

Шпанија

18

8

Босна и Херцеговина

19

18

Финска

20

16

Италија

21

13

Летонија

22

26

Грчка

23

12

Литванија

24

24

Ирска

25

7

Мађарска

26

17

Словенија

27

27
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Осврт V.3. Упоредна анализа финансијске стабилности
Агрегатни индикатор финансијске стабилности (АИФС) на једноставан начин успоставља ранг-листу држава
(банкарских система) на основу којих је дефинисан и на тај начин за сваку државу с те листе (осим прве)
успоставља ланац тзв. репера (benchmarking). Такво рангирање, поред предности да свака два банкарска система
можемо упоредити, односно утврдити који има већу вредност АИФС, крије бар две велике мане, као и свако
вредновање засновано на индексима или композитним индикаторима (тзв. квантитативни приступ доношењу
одлука).
Први недостатак рангирања заснованог на квантитативним принципима јесте тај што држава уочена као репер
за другу државу може имати потпуно различите перформансе од ње. У том случају готово је немогуће лошије
рангирани банкарски систем довести до нивоа боље рангираног. Друго, може се догодити да нека држава има
веома добре одређене индикаторе финансијске стабилности, што може подићи њен АИФС, а да, с друге стране,
има веома лоше показатеље у другим сегментима. Рецимо, банкарски сектор неке државе може имати веома
високу профитабилност, али и недовољно висок капитал за ризике које преузима. У таквој ситуацији већи
потрес на финансијском тржишту могао би проузроковати велику нестабилност тог банкарског система.
Међутим, та држава, због високог АИФС, представљала би репер многим државама с много стабилнијим
банкарским системима.
Уопште, у ситуацијама када је потребно доносити одлуке (у овом случају одлуку о поређењу банкарских
система одабраних земаља) на основу више критеријума, не можемо се ослонити само на тзв. квантитативни
концепт (као што је коришћење композитних индикатора). У истраживањима током седамдесетих56 при
доношењу одлука на бази више критеријума предност се давала квалитативним методама, међу којима су и
методе ELECTRE57 (ELimination Et Choix Traduisant la REalité). Оно што је новина у њима је то што се за
хипотезу да је један избор бољи од другог разматрају посебно разлози који иду у прилог тој хипотези (индекс
сагласности), а посебно они који су против ње (индекс несагласности).
Рангирање банкарских система одабране групе земаља приказано у овом извештају засновано је на једној
модификацији методе ELECTRE 1,58 која омогућава успостављање тзв. парцијалног уређења. Државе које не
могу бити једна другој репер због веома различитих перформанси метода препознаје као неупоредиве.
Примењена метода и њена напреднија варијанта (ELECTRE MLO) успешно су примењиване у рангирању и
идентификацији репера у одрживом развоју, саобраћају и телекомуникацијама. 59
Посматране државе су оне исте на основу којих је формиран АИФС, а критеријуми су вредности индикатора
који учествују у њему. Пондери за поједине индикаторе су исти као и при формирању АИФС. Применом методе
ELECTRE MLO одабране државе су рангиране према стабилности њихових банкарских система и разврстане у
хијерархијске нивое (Графикон 1), на коме се лако може очитати ланац репера за сваку државу. Метода је
примењена на податке за претходне четири године (oд 2008. до 2011) и резултати су приказани у Табели 1.

Видети: Larichev, O. I. (1992), Cognitive validity in design of decision-aiding techniques, Journal of Multi-criteria Decision Analysis, 1(3), стр.127–138 и
Slovic P., Kahneman D. & Tversky A. (1982), Judgement under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge University Press.
57
Видети: Kini, R. &Raifa, Kh. (1981), Taking decisions at many criteria: advantages and mutual substitution. M.: Radio and communication, стр.560 (in
Russian).
58
Anić, I., Larichev, O. (1996), The ELECTRE method and the problem of acyclic relation between alternatives, Automation and Remote Control 8, стр. 108–
118 (in Russian).
59
Видети: Bojković, N., Anić, I., Pejčić-Tarle, S. (2010), One solution for cross-country transport sustainability evaluation using a modified ELECTRE
method.Ecological Economics, 69(5), стр. 1176–1186, и M. Petrović, N. Bojković, I. Anić & D. Petrović (2012), Benchmarking Digital Divide Using a Multi-Level Outranking Framework: Evidence from EBRDC ountries of Operation, Government Information Quarterly (accepted).
56
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Табела 1. Упоредни приказ нивоа финансијске стабилности банкарског система и вредности агрегатног
индикатора финансијске стабилности у периоду од 2008. до 2011. године
2008.
Луксембург
Естонија
Турска
Холандија
Чешка
Француска
Румунија
Србија
Аустрија
Хрватска
Данска
Велика Британија
Норвешка
Летонија
Словачка
Финска
Пољска
Ирска
Португал
Македонија
Шпанија
БиХ
Италија
Литванија
Грчка
Мађарска
Словенија

Ниво
2
2
1
8
2
1
1
2
3
2
4
8
6
8
1
3
2
7
8
5
4
5
10
5
3
4
9

АИФС
0,63
0,46
0,72
0,44
0,60
0,60
0,68
0,54
0,58
0,53
0,50
0,39
0,45
0,36
0,63
0,50
0,51
0,59
0,46
0,42
0,59
0,47
0,51
0,42
0,53
0,49
0,33

2009.
Ниво
1
8
1
1
2
1
2
2
4
6
2
5
4
10
2
3
3
9
5
7
5
7
5
11
3
7
8

АИФС
0,69
0,36
0,72
0,59
0,59
0,58
0,60
0,52
0,58
0,48
0,56
0,52
0,48
0,19
0,58
0,32
0,49
0,27
0,47
0,44
0,43
0,45
0,42
0,15
0,53
0,41
0,32

2010.
Ниво
1
6
1
1
3
1
2
2
2
3
2
4
1
8
2
2
4
7
4
5
4
5
5
6
4
5
7

АИФС
0,68
0,42
0,71
0,56
0,60
0,58
0,58
0,50
0,59
0,49
0,58
0,52
0,48
0,24
0,60
0,39
0,52
0,23
0,47
0,46
0,41
0,39
0,41
0,29
0,48
0,35
0,29

2011.
Ниво
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
9

АИФС
0,66
0,65
0,61
0,54
0,56
0,55
0,52
0,47
0,51
0,42
0,54
0,48
0,46
0,35
0,57
0,38
0,46
0,26
0,40
0,40
0,38
0,38
0,37
0,30
0,33
0,26
0,20

Помоћу метода ELECTRE MLO државе се природно сврставају у квалитативне нивое. Ти нивои углавном
одговарају вредностима агрегатног индикатора, али у појединим случајевима постоје знатне разлике. Тако, на
пример, Словачка која је на петом нивоу има висок АИФС, што може указивати на повећање нестабилности у
банкарском систему те државе које се још увек не види у агрегатном индикатору. С друге стране, Ирска има
веома низак АИФС, нижи од свих држава на нивоу испод ње, али ELECTRE MLO сврстава њен банкарски
систем на ниво Пољске. То може указивати на повећање агрегатног индикатора Ирске у 2012. години.
Србија се стабилно позиционирала на другом нивоу, мада је видљив умерен пад АИФС. То што је у 2011.
години Србија и даље на другом нивоу, без обзира на низак АИФС (нижи од аустријског, данског и словачког),
значи да је банкарски систем у Србији стабилан, да се не очекује даљи пад АИФС и да се може очекивати чак и
благ пораст у 2012. години. Иначе, већина држава бележи пад АИФС у 2011. у односу на 2010. годину.
Поред тренутног стања финансијске стабилности банкарских система, може се установити и еволуцијски ланац
репера за сваку појединачну државу (Графикон 1). Стрелица од једне државе ка другој означава да је прва
држава директан репер другој (на пример, један ланац репера за Словенију може бити: Мађарска, Италија,
Пољска, Словачка, Норвешка, Аустрија, Француска и Естонија).
Банкарски систем Србије је репер хрватском, док је Србији репер Турска, што значи да су политике централних
банака ових држава у погледу очувања финансијске стабилности сличне, али не и једнако успешне. Аустрија се
налази на нивоу испод Србије, што не значи да је банкарски систем Србије стабилнији од банкарског система
Аустрије, јер Србија није репер Аустрији. Србија је на другом нивоу најпре захваљујући високој адекватности
капитала, док Аустрија има висок квалитет активе, али је покриће билансне активе билансним капиталом
аустријског банкарског система свега 7,2% (20,6% за банкарски систем Србије).
Свеобухватнија анализа банкарског сектора Турске могла би бити индикативна за Србију. Пад АИФС Турске у
2011. години јесте упозорење и за Србију, пошто се домаћи банкарски сектор развија у сличном смеру.
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Графикон 1. Хијерархијски нивои и еволуцијски ланци репера за одабране европске земље рангиране
према стабилности банкарских система
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Осврт V.4. Шта се може оценити стрес-тестовима?

Стрес-тест банкарског сектора представља покушај да се предвиди ефекат неочекиваног негативног шока на
билансе банака. Шок се дефинише као могућ, иако мало вероватан догађај. У стрес-тестовима се обично
комбинују негативни шокови који се ретко догађају истовремено.
У процесу стрес-тестирања морају се узети у обзир две значајне димензије:

-

билансне позиције на које је усмерен стрес-тест,

-

степен ширења иницијалног шока кроз финансијски систем и реалну економију.

Билансне позиције које могу бити погођене шоком налазе се и на страни активе (готовина и готовински
еквиваленти, дати кредити и купљене хартије од вредности) и на страни пасиве (депозити клијената, добијене
кредитне линије и емитоване хартије од вредности).
Капитал је разлика између укупне активе и обавеза банке. Адекватност капитала банке, као важна мера
финансијске снаге банке, представља однос регулаторног капитала и ризичне активе, у оквиру које се
ризичнијим елементима додељују већи пондери ризика. Стрес-тестови једним делом обезбеђују оцену утицаја
негативних шокова на адекватност капитала. У зависности од врсте шока, разликују се и позиције биланса које
ће претрпети највећи утицај конкретног шока, на пример:
у октобру 2008. године, на почетку кризе банкарског сектора у Републици Србији, услед повлачења
депозита становништва у трајању од два месеца, знатно је смањена ликвидност, тако да је главни извор
проблема настао на страни пасиве;

-

сличан ефекат имао би и изненадни изостанак прилива капитала из иностранства, тако да би и у овом
случају извор проблема био на страни пасиве;

-

- како се отпис јавног дуга већ догађа у развијеним европским земљама, стрес-тестови се усмеравају на
хартије од вредности као делу активе;
пораст проблематичних кредита (део активе биланса стања) може такође бити извор рањивости банкарског
сектора.

-

Постоје два могућа приступа стрес-тестирању:

-

анализа осетљивости, која има за циљ да процени ефекат одређеног шока, и

макрострес-тест, којим се процењују ефекти промене више фактора ризика или истовременог наступања
више специфичних догађаја представљених макросценаријем. Због међусобне зависности макроекономских
променљивих, неки негативни ефекти појачавају једни друге, али је могуће и да један ефекат неутралише други.
Макрострес-тест је покушај да се анализирају ризици система као целине, узимајући у обзир повратне утицаје –
трансмисију ризика унутар финансијског система у земљи, али и прекогранично, као и између финансијског
сектора и реалне економије.

-

Имајући у виду структуру ризика којима су
изложене банке у свом пословању, кредитни
ризик и ризик ликвидности заузимају
најзначајнија места.

Графикон 1. Капитални захтеви по ризицима у
банкарском сектору Републике Србије

У овом извештају, Народна банка Србије даје
приказ резултата стрес-тестова који, у светлу
искуства финансијске кризе, у центар пажње
стављају кредитни ризик, тржишни ризик и
ризик ликвидности.
Важно је нагласити да стрес-тест не обезбеђује
одговор на питање како ће банкарски сектор
функционисати у условима кризе, већ
осветљава кључне ризике и њихов утицај на
капитал и ликвидност.

Кредитни
ризик

Оперативни
ризик

Ценовни
ризик
Девизни
ризик

Извор: Народна банка Србије.
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V.2.3. Стрес-тестови
Висок је ниво несигурности кад је глобална
економија у питању. Економски раст у
Републици Србији стагнира у условима
неизвесности на глобалном нивоу. Стрес-тестови, у условима стагнантног раста,
показали су да је банкарски сектор отпоран
на повећање губитака због знатног пораста
проблематичних
кредита.
Изложеност
ризику ликвидности је на ниском нивоу.

Увод
Народна банка Србије користи стрес-тестове за
процену отпорности банака појединачно на
потенцијалне ризике, као и макроекономске стрес-тестове група банака и банкарског сектора у
целини. Стрес-тестови се изводе тромесечно и
континуирано се ради на њиховом усавршавању.
Стандарди Базела II60 захтевају и од пословних
банака да користе стрес-тестове ради процене
интерног капитала. То додатно говори о значају
који имају стрес-тестови као инструмент за оцену
проблема који могу настати у моделу понашања
банке.
О значају оквира стрес-тестирања на глобалном
нивоу говори и велика пажња усмерена на
резултате стрес-тестова које је спровела Европска
банкарска регулаторна агенција.61 Резултати тог
тестирања, које је обухватило 90 европских банака
и банкарских група, показали су да се осам
банкарских група може суочити са знатним
губицима. Погоршање услова у економском и
финансијском окружењу довело би до потребе за
додатним капиталом у висини од 2,5 милијарди
евра. Ако узмемо у обзир да је у финансијски
систем Европске уније, пре резултата стрес-тестова и њиховог објављивања, убачено око 160
милијарди евра државне помоћи чланица, видимо
цену системског ризика кризе.

Стрес-тестови који се користе у Народној банци
Србије тренутно омогућавају:
- мерење кредитног ризика у зависности од
макроекономских променљивих, као и мерење
утицаја проблематичних кредита на капитал
банака, а тиме и на показатељ адекватности
капитала;
- мерење ризика ликвидности због губитка
поверења депонената и неповољних економских
услова;
- мерење ефеката преношења шока у случају да
дође до проблема у пословању појединачне банке
због којих она престане да испуњава своје обавезе
према другим банкама, преносећи ефекте овог
шока на остатак система.
У овом извештају дата су два приступа анализи
утицаја економских турбуленција на стабилност
банкарског сектора. Први приступ подразумева
оцену кредитног ризика у зависности од
макроекономског развоја. Други подразумева
оцену да ли у условима великог повлачења
депозита банкарски сектор држи адекватну
ликвидну активу којом ће бити обезбеђено његово
нормално пословање.

Будући да се стрес-тестови заснивају на могућим,
али мало вероватним екстремним претпоставкама,
односно догађајима који имају изузетно негативне
ефекте на финансијски систем, лоши резултати
стрес-тестова не значе да се сектор, појединачна
банка или група банака суочавају с проблемима.
Резултати по банкама се углавном не објављују,
због ризика погрешне интерпретације резултата и
непотребног ширења панике у јавности.

60
61

Principles for sound stress testing practices and Supervision.
European banking authority 2011 EU-wide stress test aggregate report.
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Осврт V.5. Детерминанте проблематичних кредита
Економска криза знатно је умањила склоност инвеститора ка ризику, што је утицало на успоравање и смањење
реалне кредитне активности и раст проблематичних кредита (Графикон 1). Напомињемо да се подаци
Кредитног бироа Удружења банака Србије разликују од података Народне банке Србије, пошто укључују само
чисте банкарске кредите (не укључују на пример интервенције на непокривеним акредитивима, гаранцијама,
авалима; кредитне картице физичких и правних лица, есконт хартија од вредности, нити кредите фирми у
стечају. Међутим, између њих постоји висока корелација.
Графикон 1. Учешће бруто проблематичних кредита у
укупним бруто кредитима
(у %)

Графикон 2. Реална месечна стопа раста домаћих
кредита
(у %)
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Извор: Народна банка Србије и Кредитни биро Удружења
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Извор: Народна банка Србије.

Кулминација депрецијације динара према евру у четвртом тромесечју 2008. (17% пада вредности у односу на
претходно тромесечје) и повлачење девизне штедње (пад од 14% у октобру) представљали су важан окидач
убрзања тренда раста проблематичних кредита. Meђугодишња стопа раста десезонираног реалног БДП-а од
0,9% показивала је знаке погоршања економске активности и најављивала улазак привреде у рецесију. Највиша
вредност месечне стопе раста учешћа проблематичних кредита од 27% достигнута је фебруару 2009. године, у
месецу привременог погоршавања ликвидности банкарског сектора (узроковано раздуживањем банака по
краткорочним кредитима и нето одливом девизне штедње). У посматраном тромесечју и економска активност
бележи највећи пад од 2% десезонираног реалног БДП-а, док реална кредитна активност показује тенденцију
видног опадања (Графикон 2). Такав тренд раста проблематичних кредита прекинут је наредних месеци као
резултат мера Владе за ублажавање ефеката светске финансијске кризе субвенционисањем кредитирања, уз
доминацију кредита за ликвидност (Графикон 3). Такође, започета је реализација „Бечке иницијативе“, тј.
програма подршке финансијском систему у марту 2009. године. „Бечка иницијатива“ је, између осталог,
укључивала обавезу Народне банке Србије за ублажавање критеријума доцње у случају реструктурирања
обавеза по кредитима одобреним пре априла 2009. године. Народна банка Србије је, ради побољшања девизне
ликвидности и раста кредитне активности у наведеним тромесечјима, донела низ мера усмерених ка смањењу
девизне обавезне резерве. Такође, спровела је значајне интервенције на МДТ-у, у вредности од милијарду и 450
милиона евра, ради ублажавања високих флуктуација у кретању девизног курса. Међутим, и поред остварених
мера ублажавења дејства светске економске кризе, 2009. годину су карактерисали преливање кризе кроз
смањење извозног потенцијала и знатан пад реалног БДП-а од 3,5%. У току 2010. и 2011. године Влада је
наставила с програмом подршке привреди кроз субвенције у кредитирању, где и даље водећи део у укупно
одобреним средствима заузимају кредити за ликвидност. У 2010. години највиши износ субвенционисаних
кредита одобрен је у другом тромесечју, у вредности од 66,6 милијарди динара. При томе, учешће кредита за
ликвидност износило је 68% и постало доминантније у првој половини 2011. године (90%). Раст привредне
активности у 2010. од 1%, изражено реалним БДП-ом и у 2011. години од 1,6%, вероватно је успорило кретање
проблематичних кредита, али тенденција њиховог раста у последње две године се није променила. Народна
банка Србије је током 2010. и 2011. године наставила с пруденцијалним мерама, попут ограничавања висине
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LTV рација, чиме се знатно смањује вероватноћа раста проблематичних кредита по основу одобравања
хипотекарних кредита.
Графикон 3. Субвенционисани кредити у 2010. и 2011.
години (укупно реализовано)
(у млрд RSD)

Народна банка Србије, у оквиру спровођења стрес-тестова, промене проблематичних кредита везује за
промене макроекономских услова. Од великог скупа
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Извор: Министарство економије и регионалног развоја Републике
Србије.

добијени на основу 51 банкарске кризе у 54 земље у
периоду од десет година (1994–2004) са експертским
проценама.

Претпостављени

еластицитети

који

повезују кључне макроекономске променљиве с
кредитним ризиком у Србији износе –0,7, 0,3 и 0,4 за

промене производног јаза, курса и каматне стопе, респективно. Ради емпиријске провере утицаја наведених
фактора на кретање учешћа проблематичних кредита, спроведено је оцењивање регресионог модела месечне
стопе раста учешћа остатка дуга по кредитима у доцњи у укупном остатку дуга према подацима Кредитног
бироа Удружења банака Србије (због расположивости дуже временске серије у односу на податке доступне
према извору Народне банке Србије). Променљиве које објашњавају кретање зависне променљиве (LU)
коришћене у анализи су: номинални девизни курс динара према евру (LE), референтна каматна стопа (LR) и
десезониране бруто плате у еврима (LWES) према изворима Народне банке Србије и Републичког завода за
статистику.
Све променљиве су претходно логаритмоване, а затим је спроведен тест њихове стационарности.
Dickey-Fuller-овим тестом јединичног корена (уз одговарајућу корекцију због присуства структурних ломова)
установљено је да свака променљива има тачно један јединични корен, што ограничава нихово коришћење у
класичном економетријском моделу без претходног свођења на стационарне трансформације – прве диференце.
Оцене параметара модела за временски период од јула 2007. до маја 2012. године, на основу података првих
диференци логаритмованих вредности променљивих (месечне стопе раста променљивих), дате су у Tабели 1.
Оцењени модел указује да променљива која с

Табела 1. Оцене параметара модела*

најдужим кашњењем (девет месеци) утиче на кретање

Зависна променљива

DLU

Независне променљиве

Оцена параметара

П-вредност

стопа, док је кашњење девизног курса и бруто плата

Константа

0,02092

0,0015

четири и три месеца, респективно. Највиши допринос

DLE(-4)

1,6338

0,0000

објашњености варијабилитета зависне променљиве

DLR(-9)

0,4212

0,0001

остварује девизни курс (критеријум највеће апсолутне

DLWES(-3)

-0,5514

0,0081

V1 (jul 2009)

-0,1464

0,0011

вредности статистике теста значајности параметара

V2 (oktobar 2011)

-0,1993

0,0001

модела), а најмањи бруто плате. Будући да оцењени

проблематичних кредита јесте референтна каматна

параметри у моделу представљају коефицијенте

Eконометријски тестови
R-squared

0,6734

еластицитета, можемо закључити да једнопроцентна

Prob(F-statistic)

0,0000

месечна депрецијација динара према евру узрокује

Prob(BG LM statistic-one lag)

0,4817

месечни раст проблематичних кредита од 1,63% после

Prob(BG LM statistic-tw o lags)

0,5853

четири месеца. С друге стране, једнопроцентно

Prob(BLJQ(7) statistic)

0,7126

Prob(JB statistic)

0,8263

* Процена Народне банке Србије.

месечно повећање референтне каматне стопе и
десезонираних бруто плата утиче на месечни раст/пад
проблематичних кредита за око 0,5%. Наглашавамо

да интерпретација појединачних оцена параметара модела је под претпоставком константности (непромењеног
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нивоа) осталих променљивих у моделу. У моделу су, поред наведених променљивих, присутне и две импулсне
вештачке променљиве. Првом вештачком променљивом за јул 2009. објашњава се измена одлуке о ублажавању
класификације активе у категорију проблематичних кредита, док вештачка променљива за октобар 2011.
обухвата једнократан отпис проблематичних кредита.
Графикон 4. Месечна стопа раста учешћа бруто
проблематичних кредита и оцена модела
(у %)

Графикон 5. Резидуали оцењеног модела*
(у %)
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* Процена Народне банке Србије.

Према резултатима статистичких тестова, све променљиве су значајне на нивоу значајности од 1% и спроведени
економетријски тестови потврђују одсуство аутокорелације и испуњеност претпоставке о нормалности
расподеле стохастичког члана модела (Табела 1). Графикон 4. одражава висок степен корелисаности (0,82)
зависне променљиве и оцењене на основу модела. Ради провере стабилности параметара модела, израчунати су
рекурзивни коефицијенти, представљени на Графикону 6, који указују на висок степен стабилности оцењених
параметара модела.
Графикон 6. Рекурзивни коефицијенти оцењеног
модела*
(у %)

У сврху анализе утицаја високих/ниских месечних
стопа раста променљивих у моделу на кретање учешћа
проблематичних

2,0

кредита,
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су

њихови

доприноси оцењеној месечној стопи раста за 2011.

1,5

годину (Графикон 7). Највише месечне депрецијације

1,0

динара према евру у анализираном периоду, у јуну од

0,5

5,5% и новембру од 3,4% претходне

године, после

0,0

четири месеца су изазвале највећи утицај на раст

-0,5

месечне стопе раста учешћа проблематичних кредита у

-1,0
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Девизни курс
Референтна каматна стопа
Константа
Вештачка променљива за јул 2009.
Вештачка променљива за октобар 2011.
Десезониране бруто плате изражене у EUR

* Процена Народне банке Србије.

5

октобру 2011. и марту ове године. Супротно томе,
високе месечне апрецијације динара према евру од
3,9% и 2,7% у априлу и мају 2011. допринеле су паду
зависне променљиве. У свакој години у анализираном
периоду, изузев 2009, највише месечне стопе раста
проблематичних

кредита

забележене су

у

мају.

Референтна каматна стопа остварила је највиши
допринос расту проблематичних кредита у августу 2011. године, због њеног месечног раста у новембру 2010. од
10%, што је и највиша месечна стопа раста референтне каматне стопе у последње три године. Тенденција
високих месечних стопа раста референтне каматне стопе непосредно пре њеног наведеног највишег месечног
раста значајно је изражена у периоду од августа до октобра 2010. године, у висини од око 6% месечног раста,
што се уочава у њеном доприносу расту проблематичних кредита од маја до јула 2011. године. Различите
студије показале су да промена референтне каматне стопе испољава прве ефекте на кретање инфлације после
девет до десет месеци кашњења. Управо висока референтна каматна стопа у наведеним месецима последица је
раста инфлације од средине 2010. године, чија се промена тренда реализује од другог тромесечја 2011. године
(девет – десет месеци после високих месечних репо стопа), мерено индексом потрошачких цена. Значај утицаја
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раста референтне каматне стопе на кретање учешћа проблематичних кредита додатно се може објаснити
уздржаношћу банкарског сектора у одобравању кредита становништву и привреди, као и стимулативном
високом референтом каматном стопом у појединим периодима у емпиријској анализи. Променљива бруто
зараде у еврима допринела је паду учешћа проблематичних кредита у априлу 2011, због њиховог несезонског
раста у јануару исте године. С друге стране, несезонски пад бруто плата у еврима у јулу утицао је на највиши
раст проблематичних кредита, узрокован бруто зарадама у октобру посматране године.
Резултати оцењеног модела у сагласности су с

Графикон 7. Доприноси променљивих у моделу
месечној стопи раста учешћа бруто проблематичних
кредита*
(у п.п.)

детерминантама проблематичних кредита коришћених
у моделу у спровођењу прве фазе стрес-тестова
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* Процена Народне банке Србије.

курсу.

Потребно

различитог

нивоа

је

нагласити

агрегираности

да

ограничење

променљивих

у

калибрисаном и оцењеном моделу (тромесечни у
односу

на

месечни),

али

и

мерење

економске

активности реалним бруто зарадама за разлику од јаза
БДП-а у првом моделу, отежава директну упоредивост

величине параметара оба модела. На крају, можемо закључити да доминација утицаја девизног курса на кретање
проблематичних кредита установљена на основу емпиријске анализе упућује на препоруку давања већег значаја
анализи кретања датог фактора са аспекта његовог детерминисања проблематичних кредита у наредном
периоду у односу на ранији, где је примарна пажња детерминанти проблематичних кредита била усмерена ка
реалној економској активности.
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Кредитни ризик
У периодима кризе банке постају опрезне при
одобравању нових кредита, што доводи до
смањења пласмана. С друге стране, тражња за
кредитима
опада,
поготову
у
сектору
становништва, због неизвесности која може бити
узрокована повећањем стопе незапослености или
великим осцилацијама валуте, као и све тежим
проналажењем квалитетног средства обезбеђења у
случајевима наглог пада цена непокретности. У
таквим неповољним економским условима пад
тражње за кредитима праћен је растом
задужености по картицама и одобреним минусним
салдима.
Пажњу ћемо усмерити и на класификоване
ванбилансне ставке, будући да оне могу бити
узрок огромних губитака. Ту се првенствено
мисли на одобрене а неактивиране плативе и
чинидбене гаранције, које у моменту позива на
извршење улазе у структуру ризичне активе.
Искуства из периода кризе указују да ванбилансна
актива чини један од основних канала појачавања
системског ризика.

Извршићемо анализу како на нивоу банака
појединачно, тако и на агрегатном нивоу. Анализа
се заснива на подацима из тромесечних извештаја
банака са стањем на дан 31. децембра 2011.
године.
На Графикону V.2.3.1. представљене су пројекције
проблематичних кредита, као и одговарајући
интервали поверења. Примењен је Box–Jenkins-ов
приступ у моделирању проблематичних кредита,
односно оцењен је одговарајући ARIMA модел за
њихову прогнозу.
На основу ARIMA модела, предвиђен је раст
проблематичних кредита за преко три п.п.
(умерени сценарио), односно за шест п.п. (најгори
сценарио).
Поред ARIMA модела, коришћен је и
економетријски модел да би се анализирао, прво,
утицај курса на проблематичне кредите и, друго,
утицај курса и проблематичних кредита на
капиталне захтеве за девизни и кредитни ризик,
као и утицај на позиције ризичне активе.

У случају кашњења отплате кредита предузећа
којима је дат неки вид гаранције, отплате се могу
активирати у врло кратком року, што додатно
може изазвати проблеме с ликвидношћу.

Претпостављена су два сценарија кретања
девизног курса у периоду од годину дана. У првом
случају, претпостављена је депрецијација од 15%,
док је за други узета оштрија претпоставка од
25%.

Да би се утврдила отпорност банкарског сектора
на стресне ситуације које су у вези с кредитним
ризиком, посматра се структура класификоване
активе и њена промена због процењеног повећања
нивоа проблематичних кредита који доводе до
класификовања кредита у лошије категорије.
Сврставање кредита у лоше категорије има за
последицу повећавање обрачунате и потребне
резерве, а самим тим и повећање одбитних ставки
од капитала.

Претпостављено је да стопе резервисања за
потенцијалне губитке остају на нивоима
прописаним Одлуком о класификацији билансне
активе и ванбилансних ставки банака. На
Графикону V.2.3.2. видљиво је да постоји
константан тренд
раста
процента
бруто
проблематичних кредита у последње три године.
Основни узрок тог повећања је опадање кредитног
квалитета
кредита
одобрених
привредним
друштвима, које одражава ослабљено стање у

Графикон V.2.3.1. Учешће бруто проблематичних кредита банкарског сектора - интервали поверења
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реалном сектору. На Графикону V.2.3.2. се
приказује
и
пројектовано
повећање
проблематичних кредита за два претпостављена
сценарија.
Утицај
депрецијације
на
раст
учешћа
проблематичних кредита, а преко њега на
показатељ адекватности капитала, показан је на
Графикону V.2.3.3.
У Табели V.2.3.1. приказана је дистрибуција
адекватности капитала за оба претпостављена
сценарија. У случају умереног стресног сценарија
седам банака је поткапитализовано, док се у
случају наступања најгорег сценарија број
поткапитализованих банака повећава на девет. Две
банке су критично поткапитализоване у оба
сценарија. У случају наступања претпостављених
шокова ниједна банка се не налази у зони
несолвентности.

Графикон V.2.3.2. Учешће бруто проблематичних кредита
за умерен и најгори сценарио
(у %)
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Графикон V.2.3.3. Кретање показатеља адекватности
капитала по стресним сценаријима
(у %)

Према умереном сценарију, пословне банке би на
крају 2012. године требало да изврше додатну
докапитализацију у укупном износу од 7,15
милијарди динара, што је еквивалентно 2,6%
оцењеног регулаторног капитала, односно очекује
се да ће, у случају овог сценарија, банкарски
сектор у Републици Србији бити адекватно
капитализован.
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Према најгорем сценарију, резултати стрес-тестова указују да, иако се показатељ
адекватности капитала не спушта испод законски
прописаног минимума од 12%, знатно је нижи у
односу на умерени сценарио. Према овом
сценарију, банкарски сектор треба да буде
докапитализован са 10,08 милијарди динара, што
износи 4,4% пројектованог капитала на крају 2012.
године. Потребна докапитализација банкарског
сектора по сценаријима приказана је на
Графикону V.2.3.4.

5

Треба нагласити још једном да су стрес-тестови
рађени на подацима из тромесечних извештаја
банака са стањем на дан 31. децембра 2011.
године. Током 2012. године извршена је
докапитализација три банке.

II
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон V.2.3.4. Потребан капитал по сценаријима
(у млрд RSD)
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Извор: Народна банка Србије.

Табела V.2.3.1. Расподела показатеља адекватности капитала по банкама по сценаријима

ПАК
Почетно стање
Умерен сценарио
Најгори сценарио

< 0%
0
0
0

< 2%
0
2
2

< 4%
0
0
0

< 6%
1
0
0

< 8%
1
0
1

< 10%
0
3
3

< 12% < 14,5% >14,5%
0
2
28
2
4
21
3
6
17
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Завршна фаза анализе кредитног ризика односи се
на:
- утврђивање учешћа проблематичних кредита у
укупним
кредитима
који
би
капиталну
адекватност са садашњег нивоа спустили на
14,5%, односно 12%, и

На основу спроведених стрес-тестова може се
закључити да је адекватност капитала банкарског
сектора отпорна на шокове, односно да
солвентност сектора није угрожена.

- утврђивање вероватноће пораста учешћа бруто
проблематичних кредита у укупним кредитима на
ниво адекватности капитала од 14,5%, односно
12%, респективно.
Графикон V.2.3.5. показује да је у следеће две
године вероватноћа достизања нивоа ПАК-а од
14,5% свега 5,5%, односно око 0,2% за ниво ПАК
од 12% за умерени сценарио. По најгорем
сценарију, вероватноће су 9% и 1,5%,
респективно, што је приказано на Графикону
V.2.3.6.
Графикон V.2.3.5. Вероватноћа пораста нивоа бруто проблематичних кредита на ниво који банкарски
сектор доводи на ниво показатеља адекватности капитала од 14.5% и 12% - умерен сценарио
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон V.2.3.6. Bероватноћа пораста нивоа бруто проблематичних кредита на ниво који банкарски
сектор доводи на ниво показатеља адекватности капитала од 14.5% и 12% - најгори сценарио
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.
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Ризик ликвидности
Циљ стрес-тестова ликвидности је процена да ли
банкарски сектор може обезбедити ликвидност у
стресним условима. Фактори који утичу на
смањење ликвидности на страни пасиве су:
смањење могућности прибављања нових извора
финансирања, немогућност рефинансирања и
повлачење средстава. На страни активе може доћи
до неочекиваног коришћења кредитних линија,
смањења
ликвидности
тржишта,
смањења
вредности имовине итд., што додатно слаби
ликвидну структуру.
Стресни догађаји могу истовремено створити
потребу за критичним ликвидним средствима у
различитим валутама и различитим платним и
клириншким системима. Те потребе настају као
последица активности саме банке или других
учесника на тржишту, односно клијената банке.
Период у коме посматрамо дејство шока назива се
период опстанка. Он може бити подељен у две
фазе: кратка фаза јаког стреса, која траје неколико
дана; у њој се посматра могућност покривања
одлива ликвидности банке без мењања пословног
модела. Поред овог, посматра се и други, дужи
временски период који је праћен слабијим, али
упорнијим шоковима у трајању преко месеца дана.
Анализа је извршена са стањем на дан 31.
децембра 2011. године. Анализа обухвата три
групе сценарија стрес-тестирања ликвидности. У
свакој групи постоје два сценарија – умерени и
најгори.
Прва група сценарија прати ефекте неочекиваног
повлачења депозита депонената у различитим
секторима и утицај на показатељ ликвидности.
Депозити су подељени у две основне групе –
депозите по виђењу и орочене депозите.
Умерени сценарио обухвата различите стопе
неочекиваних повлачења депозита (у зависности
од врсте депозита) због изненадног губитка
поверења депонената у банку или банкарски
сектор и процењује адекватност расположивих
ликвидних средстава банке, односно њених
резерви ликвидности.

Народна банка Србије

смањење утрживости ликвидне активе за десет
п.п. Претпоставке о повлачењу депозита за оба
сценарија дате су у Табели V.2.3.2.
Табела V.2.3.2. Претпоставке повлачења депозита по секторима
ПОВЛАЧЕЊЕ ДЕПОЗИТА

Умерени сценарио

Најгори сценарио

Банке по в иђењу

15%

60%

Предузећа по в иђењу

30%

50%

Станов ништв о по в иђењу

20%

50%

Држав а по в иђењу

10%

50%

Орочени депозити

10%

20%

Утржив ост ликв идности 2. реда

100%

90%

На Графикону V.2.3.7. представљено је кретање
показатеља ликвидности према објашњеним
сценаријима. У оба случаја добијају се
задовољавајући резултати, јер показатељ пада на
1,98 према умереном сценарију, односно на 1,65
према најгорем сценарију.
Графикон V.2.3.7. Кретање индикатора ликвидности
банкарског сектора по стресним сценаријима
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Иницијално

Умерени сценарио

Најгори сценарио

Регулаторни минимум

Извор: Народна банка Србије.

У Табели V.2.3.3. приказано је груписање банака
према висини показатеља ликвидности у
различитим сценаријима. Према умереном
сценарију, ниједна банка није пала испод
прописаног регулаторног минимума показатеља
ликвидности од један, док се у случају најгорег
сценарија две банке налазе испод прописаног
минимума. Као што се може видети, велики
проценат банака се налази у сигурној зони, тј. има
показатељ ликвидности изнад 1,5.

На страни ликвидне активе посматрају се промене
на
позицијама:
готовина
и
готовински
еквиваленти, депозити код Народне банке Србије,
ликвидне хартије од вредности, потраживања од
високорангираних банака, као и пласмани другим
банкама. Претпоставља се да ће се тражња за
ликвидношћу обезбедити преко позиција на
којима банка остварује најнижи приход.
Поред наведених претпоставки, у најгорем
сценарију уводи се и додатна претпоставка –
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Табела V.2.3.3. Расподела показатеља ликвидности по банкама по сценаријима

<0,6
0
0
1

LIK
Почетно стање
Умерен сценарио
Најгори сценарио

<0,8
0
0
0

Друга група сценарија има за циљ утврђивање
најдужег периода опстанка банке у случају
претпостављеног дневног повлачења депозита.
Анализа се наставља проценом броја дана који
банка може да издржи повлачење депозита (кратка
фаза јаког стреса). Основне претпоставке о
повлачењу депозита за умерени и најгори
сценарио
дате
су
у
Табели
V.2.3.4.
Табела V.2.3.4. Претпоставке дневног повлачења депозита
ПОВЛАЧЕЊЕ ДЕПОЗИТА

Умерени сценарио

Најгори сценарио

Депозити по в иђењу по дану

10%

15%

Орочени депозити по дану

2%

5%

Доступност ликв идне актив е по дану

95%

95%

Доступност неликв идне актив е по дану

1%

1%

Графикон V.2.3.8. Разлика између одлива ликвидности и
расположиве активе - дневно за умерени сценарио
(у млрд RSD)

<1
0
0
1

<1,2
0
1
2

<1,5
2
4
4

>1,5
31
28
25

Претпоставља се повлачење депозита по виђењу
од 10% и 15% за умерени и најгори сценарио,
респективно. Претпоставке о одливу орочених
депозита су блаже због постојања опортунитетног
трошка разрочавања ове врсте депозита. Стопе
одлива ових депозита износе 2% и 5%.
За краћи период шока полази се од претпоставке
да само високо утржива имовина чини резерве
ликвидних средстава, док се за дужи период
посматрања укључују и друге врсте мање
ликвидне имовине.
Банкарски сектор у целини отпоран је на шокове
који настају због одлива депозита. То је видљиво с
графикона V.2.3.8, V.2.3.9, V.2.3.10. и V.2.3.11.
Графикон V.2.3.10. Структура депозита по виђењу и
орочених депозита - дневно за умерени сценарио
(у млрд RSD)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон V.2.3.9. Разлика између одлива ликвидности и
расположиве активе - дневно за најгори сценарио
(у млрд RSD)

Графикон V.2.3.11. Структура депозита по виђењу и
орочених депозита - дневно за најгори сценарио
(у млрд RSD)
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.
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На графиконима V.2.3.8. и V.2.3.9. представљена
је расположива ликвидна актива у првих пет дана
(износ ликвидне активе која остаје након покрића
потребе за ликвидношћу), док је на графиконима
V.2.3.10. и V.2.3.11. дата структура депозита по
данима.

Народна банка Србије

Графикон V.2.3.12. Интервали поверења кретања
индикатора ликвидности

Дефинисане
претпоставке
у
коришћеним
сценаријима су веома
строге. Међутим,
општеприхваћено је становиште да је банка у
сигурној зони уколико може да издржи такве
одливе депозита у трајању од пет радних дана.
Трећа група сценарија усмерена је на
идентификовање најнижег нивоа показатеља
ликвидности, уз узимање у обзир различитих
интервала поверења.

1%

1,5

5% 10%

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

Извор: Народна банка Србије.

На основу симулације неколико десетина хиљада
стресних ситуација добијена је оцена условне
вероватноће кретања овог индикатора. Она је
приказана на Графикону V.2.3.12, при чему су
дати интервали поверења од 10%, 5% и 1%,
респективно.
На основу спроведених стрес-тестова, може се
закључити да је ликвидност банкарског сектора
отпорна на претпостављене шокове.
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Закључак
Економски опоравак у Републици Србији, као и у
остатку Европе, наставиће се у наредним
годинама. Глобална тржишта су и даље веома
осетљива на потенцијалне шокове. Чињеница да
банке у Републици Србији зависе од спољних
извора финансирања чини наш банкарски сектор
рањивим у односу на кретања на међународним
тржиштима.
Ослабљено
макроекономско
окружење,
у
комбинацији
с
фискалним
дефицитом, који је већи него што то предвиђа
фискални програм договорен с Међународним
монетарним фондом, може утицати на погоршање
услова финансирања банака.

Народна банка Србије

Резултати тестова упућују на високу издржљивост
банкарског сектора, али у одређеним сегментима
примењени шокови могу имати озбиљне ефекте на
финансијски резултат и капитал.
На основу процене ризика којима је изложен
банкарски сектор, препорука је да банке треба да
ојачају капитал, капацитет за покриће јаза
ликвидности на страни активе, као и да ојачају
капацитет прибављања дугорочних извора
финансирања
на
страни
пасиве.

С обзиром на то да је приметно смањење учешћа
међубанкарских извора финансирања на домаћем
тржишту у укупним изворима финансирања, нижи
је и системски ризик у делу који се односи на
преливање ризика између банака. Међутим,
учешће матичних банака и међународних
финансијских
институција
у
изворима
финансирања домаћег банкарско сектора је и даље
значајно.
Неусклађеност рочне структуре имовине и
обавеза, као и претежно краткорочни извори
финансирања, чињенице су на које треба обратити
пажњу како на нивоу појединачне банке, тако и на
нивоу банкарског сектора.
Иако је профитабилност банкарског сектора на
задовољавајућем нивоу, треба имати у виду да се
преко 60% нето добитка банкарског сектора
односи на свега три банке. Самим тим, остатак
банкарског сектора остаје с релативно нижим
профитним амортизером у случају наступања
негативних
кретања
у
макроекономском
окружењу.
Пројектовани раст бруто проблематичних кредита,
уз стагнацију кредитне активности, у први план
ставља кредитни ризик на нивоу појединачне
банке, односно сектора у целини. На основу
спроведених стрес-тестова може се закључити да
је кредитни ризик, у извесној мери, заступљен у
целом банкарском сектору, док је у одређеним
сегментима изражен.
Стрес-тестови Народне банке Србије указују на
отпорност банака на повећање губитака због
пораста проблематичних кредита. Иако је ризик
ликвидности у прихватљивим границама, односно
изложеност овом ризику је на релативно ниском
нивоу, последњих неколико тромесечја је
приметно повећање осетљивости рочне структуре
активе.
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Осврт V.6. Како повећати ефикасност решавања питања проблематичних кредита
Решавање питања проблематичних кредита има свој микропруденцијални и макропруденцијални аспект.
Наиме, с микропруденцијалне стране банкама је, несумњиво, у интересу да смање износ и број
проблематичних потраживања. На тај начин оне штите своју солветност и ликвидност, што као коначни циљ
има заштиту интереса њихових депонената. С друге стране, решавање питања проблематичних кредита има
своју макропруденцијалну димензију с обзиром на то да висока стопа ових кредита у финансијском систему
може представљати системски ризик. Системски ризик се може реализовати кроз два канала. Први канал
представља мањи обим агрегатних кредита у односу на потенцијални у условима када стопа проблематичних
кредита не би била на високом нивоу, док други канал представља потенцијалну несолвентност и
неликвидност системски битних банака која може угрозити стабилност финансијског система. Због тога је
неопходан системски приступ у решавању проблема проблематичних кредита. Битно је истаћи да висина
стопе проблематичних кредита указује на проблеме с којима се суочава економија једне државе, али и на
проблем са институционалним и регулаторним оквиром који уређује то питање.
Проблем проблематичних кредита могуће је решавати традиционалним и алтернативним начинима. Принудна
наплатa потраживања у судском и вансудском поступку представља редован начин решавања питања
проблематичних кредита. Да би наведени начин успешно функционисао, потребно је имати ефикасан правни и
судски систем, који подразумева и брз и ефикасан стечајни поступак. 62 Међутим, и у случају остварења тих
услова некада је, са економске стране, питање проблематичних кредита боље решавати алтернативним
начинима, с обзиром на то да неки од њих могу обезбедити већи проценат наплате кредита, док други могу
обезбедити и наставак ангажовања продуктивних привредних ресурса. У те начине убрајамо уступање уз
накнаду потраживања другом лицу, поступак финансијског реструктурирања, отпис потраживања, као и у
случају привредних друштава, спајање и спајање уз припајање. Неки од наведених начина као што су поступак
финансијског реструктурирања и спајање и спајање уз припајање привредних друштава омогућавају
трансформацију проблематичних кредита у кредите по којима корисници измирују своја дуговања, 63 уз
ангажовање продуктивних привредних ресурса. На тај начин се, поред решавања конкретног проблема
проблематичног кредита, производе и позитивни екстерни ефекти на привредни раст. Међутим, идеалан начин
решавања овог питања не постоји, него је потребно истовремено јачати традиционалне начине, као и
алтернативне, што ће, уз већи избор опција, допринети одговарајућем решавању питања проблематичних
кредита.
У традиционални поступак наплате потраживања нећемо ближе улазити, већ ћемо се, због потребе њиховог
развоја, задржати на неким од алтернативних начина решавања питања проблематичних кредита.
Један од тих начина је уступање потраживања уговором (цесија). Цесија потраживања је уређена чл. 436. до
445. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89,
„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93). Наведени закон утврђује слободу преноса потраживања, изузев у случају
када је тај пренос забрањен другим законом, или ако је потраживање везано за личност повериоца (intuitu
personae), или које се по природи противи преношењу на другога. То значи да би банкама, ако би се применио
само наведени закон, било омогућено да слободно уступају проблематичне кредите с обзиром на то да
кредитни посао није уговор intuitu personae (кориснику кредита није битно ко му је поверилац). Истовремено,
тешко би било наћи разлог да се он по својој природи противи преношењу, будући да је реч о уговору који
представља подврсту уговора о зајму – чије је закључење дозвољено сваком пословно способном лицу.
Међутим, пренос потраживања банака је ограничен чланом 39. Закона о заштити корисника финансијских
услуга („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) и тачком 42. став 5. Одлуке о управљању ризицима банке
(„Службени гласник РС“, бр. 45/2011). Из наведених прописа произлази да је банци цесија потраживања према
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физичком лицу дозвољена само ако се уступање врши другој банци, а цесија потраживања према правном
лицу само ако је реч о доспелом потраживању, ако се уступање врши правном лицу у Републици Србији које
се претежно бави финансијском делатношћу у Републици, као и под условом да је банка покушала да га
наплати од дужника. Притом, правно лице коме се потраживање уступа не може бити лице повезано с банком,
нити банка може то потраживање истовремено уступити већем броју правних лица. На тај начин је уступање
потраживања банака знатно ограничено.
Поставља се питање шта је ratio legis наведених ограничења. Код преноса потраживања физичких лица то је
заштита корисника кредита од злоупотреба приликом наплате кредита, док је код правних лица то заштита од
злоупотреба приликом процене вредности потраживања (забрана преноса између повезаних лица), као и
заштита од преноса потраживања другим лицима која би се у случају тог преноса фактички бавила
банкарским пословима, иако нису банке (захтев претежног бављења финансијском делатношћу и захтев да је
потраживање доспело). Применом тога ограничења могућност за пренос проблематичних кредита, а тиме и
један од значајних начина решавања тог питања, у тој мери је лимитиран да је код нас тај начин у пракси
готово у потпуности искључен. Међутим, и поред ваљане намере доносиоца прописа, наведене циљеве је
могуће остварити и другим мерама, а не мерама ограничења преноса потраживања.
Прво, код преноса потраживања могуће је обезбедити ваљању процену вредности уступљеног потраживања.
На пример, у Албанији порески закони захтевају да процене вредности уступљених потраживања изврше
комисије стручних лица специјализованих само за тај посао.64 Жели се избећи процена редовних ревизора с
обзиром на то да они нису добро припремљени за овај посао, што изазива губитак времена, а могуће су и
велике разлике и неконзистентности у извршеним проценама. Иако до сада наведена комисија у Албанији није
формирана, сматрамо да тај приступ представља пример добре праксе која омогућава уску специјализацију за
процену вредности проблематичних кредита, која је неопходна да би се успешно извршио овај осетљив
задатак. И када буде извршена, процена треба да буде предмет контроле надзорног органа ради још вишег
степена заштите од злоупотреба. Друго, ризик да нерегулисана лица уђу у банкарски сектор откупом
проблематичних кредита од банака, као и ризик од могућих злоупотреба приликом наплате потраживања,
успешно се може контролисати регулисањем тзв. компанија за управљање имовином (Asset Management
Companies). Те компаније се оснивају с циљем откупа, управљања и наплате лоше активе – а то значи да су
оне специјализоване за решавање питања проблематичних кредита. Оне омогућавају руководству банке да се
усредсреди на основни банкарски посао, а не на решавање питања проблематичних кредита. Такође, оне
омогућавају вишу стопу наплате проблематичних кредита будући да је то њихова основна делатност.
Наведене компаније могу бити у приватном и државном власништу. Искуства с јавним компанијама за
управљане лошом активом су у начелу позитивна, посебно за време азијске кризе крајем деведесетих година
прошлог века. Оне су успеле да знатно смање износ проблематичних кредита у банкарским системима
источноазијских земаља, а откуп већине потраживања је вршен у размену за обвезнице које су те компаније
издавале.65 Тај приступ може бити веома значајан и за наше услове с обзиром на то да је Програмом мера за
очување финансијске стабилности (децембар 2011) као један од начина решавања питања проблематичних
банака предвиђено преузимање лоше активе по процењеној вредности (нето вредности) Републике Србије у
замену за издате обвезнице Републике Србије. Оснивањем компанија за управљање лошом активом које би
могле да обухвате и мешовито државно-приватно власништво омогућио би се транспарентан процес откупа и
управљања лошом активом, уз истовремено ангажовање приватних ресурса у решавању питања
проблематичних кредита. Те компаније би требале да имају развијен систем интерних контрола, да буду под
надзором надлежног органа, као и да буду предмет екстерне ревизије. 66 Следи да се строгим ограничењима
преноса проблематичних кредита онемогућава и учешће заинтересованог приватног капитала у решавању
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питања проблематичних кредита, чиме се потенцијални трошак решавања овог питања директно усмерава на
буџетска средства, која треба да буду последње средство решавања овог питања.
И поред значајног потенцијала за решавање питања проблематичних кредита уступањем потраживања, и у
земљама региона овај начин није развијен у већој мери. Једна од препрека у тим земљама је разлика у
минималној цени коју захтева уступилац и оној коју купац нуди. Наведена разлика је последица сувише
оптимистичког приступа приликом процене потраживања у банкарској књизи. Такође, постоје ограничења у
погледу прописа који уређују питање банкарске тајне и заштите података о личности, који тај пренос
ограничавају. Регулатива која би уредила пословање компанија за откуп потраживања је неразвијена и често
се те компаније подводе под третман факторинг компанија на који начин се на њих примењују неоправдано
строги захтеви за капиталом.67 Међутим, то не значи да овај начин решавања питања проблематичних кредита
не треба развијати.
Слично уступању потраживања, чишћење биланса банке отписом потраживања наилази на бројне регулаторне
препреке и препреке практичне природе. Скорашње измене доносе позитиван помак у овој области, али се
чини да су их, бар за сада, банке недовољно искористиле и да има још доста простора за унапређење на том
пољу. Тако сам отпис потраживања банке, сходно важећим законским и подзаконским прописима Народне
банке Србије, није забрањен као такав, али наилази на практичну препреку у додиру с другим, претежно
пореским законима. Наиме, Закон о порезу на добит правних лица у члану 16. признаје отпис вредности
појединачних потраживања на терет расхода (осим исправке вредности појединачних потраживања од лица
којима се истовремено дугује) ако се кумулативно испуне три услова:

- да се несумњиво докаже да су та потраживања била укључена у приходе обвезника,
- да су та потраживања у књигама пореског обвезника отписана као ненаплатива, и
- да порески обвезник (банка) пружи доказе о неуспелој наплати тих потраживања судским путем.
Отпис вредности појединачних потраживања на терет расхода је могућ, поред два релативно остварива услова,
једино ако се испуни и трећи, а то је неуспела наплата тих потраживања судским путем. То значи да је
неуспела вансудска наплата потраживања (цесија, мултилатерална компензација, есконт меница, откуп
потраживања и, у посебним случајевима, хипотека), односно било какав доказ о неуспелој наплати овим путем
недовољан да би се вредност конкретног потраживања отписала на терет расхода. Практично, основни
генератор који би банку мотивисао да уради отпис проблематичних кредита (поред чишћења биланса) јесте
могућност признавања отписа потраживања на терет расхода, чиме се умањује пореска основица. Покушај
наплате судским путем у извршном поступку, као услов sine qua non за овај процес, представља препреку из
временског и трошковног угла. Иначе у судској пракси, и поред релативно кратких рокова и често хитног
поступања, банка до извршне исправе долази после дужег времена, а затим наилази и на додатни проблем. У
великом броју случајева извршни дужник нема довољно имовине за намирење и, ако је и има, извршење на
њој трпи одређена законска ограничења у смислу изузећа од наплате личних и породичних ствари, али и
прихода дужника, до одређеног процента. Додатни проблем за банку представља члан 7а. истог закона, који
прописује да се на терет расхода не признају, између осталог, и „исправке вредности појединачних
потраживања од лица којима се истовремено дугује“. На пример, ако је банка, на име пуштања кредита у течај,
од клијента примила депозит, њено потраживање по основу проблематичног кредита не би могло бити
отписано на терет расхода. На крају, сва отписана потраживања која се и признају као расход, а која се касније
наплате, у моменту наплате улазе у приходе пореског обвезника.
Предузети су одређени позитивни кораци кроз унапређење прописа у области стечаја и ликвидације
привредних субјеката и унапређење вансудских начина наплате ових потраживања (финансијско
реструктурирање). Тако је, на пример, у Закон о порезу на добит правних лица уведено изузеће од наведених
услова који морају бити испуњени да би се извршио отпис вредности појединачних потраживања на терет
расхода. Одредбом из члана 16. прописано је да се на терет расхода признаје отпис вредности појединачних
European Banking Coordination ΄Vienna΄Initiative (2012a), Working Group on NPLsin Central, Eastern and Southeastern Europe, март
2012, стр. 5.
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потраживања и у ситуацији када су та потраживања обухваћена финансијским реструктурирањем
спроведеним на начин прописан законом који уређује споразумно финансијско реструктурирање привредних
друштава. Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава („Службени гласник
РС“, бр. 36/2011) у материју управљања потраживањима доноси бројне позитивне промене засноване на
начелу добровољности. Тај закон, прихватајући најбољу међународну праксу засновану на „лондонском
приступу“, дефинише финансијско реструктурирање као поновно уређивање дужничко-поверилачких односа
између привредног друштва у финансијским тешкоћама као дужника и повериоца, а може се спроводити ако у
њему учествују најмање две домаће или стране банке у својству поверилаца. Основни институт који
доприноси консолидацији дужника у овом поступку је тзв. мировање дугова, које представља и правни основ
за обуставу отпочетог извршења над имовином дужника. Коначно, финансијско реструктурирање се окончава
закључењем уговора о финансијском реструктурирању, који, поред бројних других решења за редефинисање
односа повериоца и дужника, може да садржи и отпуст дуга. На тај начин банка може одређени
проблематични кредит да отпише на терет расхода без испуњења услова из члана 16. Закона о порезу на добит
правних лица. Овај закон предвиђа и да Народна банка Србије у прописима из своје надлежности утврђује
подстицаје за финансијско реструктурирање (члан 16. Закона), па је, поступајући у том смислу, измењена
Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке. У појмовнику ове одлуке детаљно је
разрађен појам реструктурираног потраживања, као и одредба која се односи на класификацију
реструктурираних потраживања од правних лица, чиме се скраћује период у којем дужник треба редовно да
измирује обавезе према банци да би био повољније класификован. Обухват норме проширен је и на
реструктурирана потраживања од физичких лица, чиме је омогућена и повољнија класификација тих
потраживања према критеријуму доцње.
Словенија је скорашњом изменом регулативе на квалитетнији начин уредила проблем отписивања
потраживања банака. У складу са Уредбом о изменама и допунама уредбе о процени кредитног ризика
губитака банке и штедионице, ови субјекти су дужни да отпишу кредите када је у питању:

- неосигурани кредит, при којем дужник касни са отплатом дуже од три године;
- осигурани стамбени кредит, при којем дужник касни са отплатом дуже од пет година;
- неосигурани кредит, при којем је дужник у стечајном поступку дуже од једне године, и
- потраживање за које је у поступку принудног поравнања договорено отписивање.
Ако у тим ситуацијама судски поступци још нису завршени, до њиховог окончања отписана потраживања
морају се водити у ванбилансној евиденцији. Ако је отписивање спроведено у складу с Међународним
стандардима рачуноводственoг извештавања (IFRS), у Словенији не постоје пореска ограничења, тј. не
повећава се пореска основица.
Питање проблематичних кредита представља системско питање. Од успешног решавања тог питања корист не
остварују само појединачне банке, већ и друштво у целини због његовог утицаја на ефикасно функционисање
система финансијског посредовања. Међутим, потребно је нагласити да финансијска средства државе у
решавању овог питања треба употребити тек када су сва друга средства искоришћена. Никада не треба
заборавити да банке одобравају кредите и да од њихове процене кредитне способности клијента, као и будуће
економске ситуације, зависи да ли ће клијенту кредит бити одобрен. Ризично понашање банака мотивисано
профитом у узлазној фази финансијског циклуса не треба да буде награђено употребом средстава пореских
обвезника у силазној фази тог циклуса. Међутим, без обзира на првенствену одговорност банака за решавање
овог питања, оно захтева и свеобухватну акцију приватних и јавних чинилаца, која би, између осталог,
спровела и добру праксу и препоруке релевантних међународних иницијатива (Бечка иницијатива). У том
смислу, у наставку дајемо препоруке у погледу унапређења решавања питања проблематичних кредита:
Банке и Удружење банака Србије

- Потребно је да банке озбиљно приступе решавању питања проблематичних кредита и формирају
групе за то. Банке решавању питања проблематичних кредита треба да приступе коришћењем ресурса који су
адекватни с обзиром на озбиљност овог питања на нивоу банке. То значи да би требало да формирају и
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посебне групе у оквиру банке које би се специјализовале за ово питање и располагале одговарајућим знањем и
ресурсима. Групе би требало да сарађују у погледу споразумног реструктурирања проблематичних кредита,
као и да редовним путем повећају проценат наплате проблематичних кредита. Такође, кад је реч о
супсидијарима страних банака, потребно је да се на нивоу банкарске групе направи приступ решавању овог
питања који би укључивао помоћ матичних банака.

- Потребно је да се банке укључе у процес финансијског реструктурирања. Наиме, и поред тога што је
2011. године донет Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, досадашњи
резултати његове примене су скромни. Иницијални проблеми се огледају у незаинтеросваности представника
банака за учешће у овом поступку, иако тај поступак може поставити у повољнији положај како банке, тако и
дужнике, будући да се његовом применом подстиче активирање постојећих ресурса привредног друштва и
омогућава у будућности наплата дуговања. Закон омогућава споразумно финансијско реструктурирање
привредних друштава пре покретања стечајног поступка, по принципу одрживости пословања дужника.
Истовремено, избегава се дуг и скуп стечајни поступак који може да доведе до даљег смањења стопе наплате
потраживања поверилаца. Потребно је стога едукацијом представника банака и других поверилаца и
представника дужника унапредити примену овог закона, јер је овај поступак у њиховом обостраном интересу.

- Потребно је да банке интензивно раде на обуци кадрова задужених за решавање питања
проблематичних кредита. Раст стопе проблематичних кредита на нивоу банке представља јасан сигнал да ће
једна од најважнијих активности банке у наредном периоду бити реструктурирање и наплата кредита. Ту
чињеницу не треба игнорисати, већ је потребно на време одвојити адекватне ресурсе за обуку запослених који
треба да раде на реструктурирању и наплати ових кредита. У региону је примећен генерални недостатак обуке,
с обзиром не то да се на овим питањима често ангажују запослени који су радили на одобравању кредита, без
претходног стицања потребних знања.

- Удружење банака Србије треба активно да се укључи у решавање питања проблематичних кредита.
Решавање питања проблематичних кредита треба да буде приоритет у раду Удружења банака. Оно треба
својим ауторитетом и утицајем који може да оствари на чланове да покрене колективну акцију решавања
питања проблематичних кредита, као и да подстакне поједине чланове на активну улогу. Такође, својим
едукативним активностима треба да допринесе разумевању овог проблема код банака.
Влада и други државни органи

- Порески прописи треба да буду такви да не утичу негативно на решавање питања проблематичних
кредита. Пореским прописима код пореза на добит потребно је обезбедити усклађеност пореског третмана
финансијског реструктурирања, цесије проблематичних кредита, као и издвојених резерви за покривање
потенцијалних губитака, регулаторном сврхом коју треба да постигну ови начини решавања питања
проблематичних кредита. Такође, потребно је пренос, односно уступање проблематичних кредита ослободити
пореских терета, а у случају споразумног финансијског реструктурирања, отписани износ је потребно изузети
из опорезивих прихода свих страна у реструктурирању.

- Генерално унапредити правни оквир из сегмента обезбеђења, вансудског намирења, извршења и
пореских обавеза. Вансудско намирење (тј. неуспели покушај таквог намирења ), уз адекватне доказе,
прихватити као један од услова за отпис вредности појединачних потраживања на терет расхода банке.

- Потребно је да се законом утврди поступак процене проблематичних кредита банака у случају
њиховог уступања, који треба да укључи процену комисије стручних лица специјализованих за тај
посао. У складу с тим, редовни ревизори не би вршили предметну процену, јер они нису уско специјализовани
за ову врсту посла. Само на тај начин, који омогућава уску специјализацију за процену вредности
проблематичних кредита, може се успешно извршити овај осетљив задатак.

- Потребно је утврдити регулаторни оквир за пословање компанија за управљање имовином. Те
компаније се оснивају с циљем откупа, управљања и наплате лоше активе – а то значи да су оне
специјализоване за решавање питања проблематичних кредита. Оне омогућавају руководству банке да се
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фокусира на основни банкарски посао, а не на решавање питања проблематичних кредита. Такође, оне
омогућавају вишу стопу наплате проблематичних кредита будући да је то њихова основна делатност.
Наведене компаније требало би да имају развијен систем интерних контрола, да буду под надзором надлежног
органа, као и да буду предмет екстерне ревизије.

- Потребно је усвојити регулаторни оквир за стечај физичког лица. Индивидуални стечај је правни
поступак који омогућава остварење више циљева. Дужнику се омогућава нови финансијски почетак, док се
необезбеђеним повериоцима омогућава колективно, равномерно, правично и принудно намирење. Увођењем
овог поступка у наш правни систем олакшала би се и убрзала процедура решавања проблематичних кредита
одобрених физичким лицима.

- Употреба државних средстава у поступку решавања проблематичних кредита треба да буде последња
мера. Употреба финансијске помоћи државе банкама како би решиле питање проблематичних кредита,
изазива подстицаје за пасиван став банака у погледу благовременог решавања тог питања. Због тога је
државна средства потребно употребити само изузетно када је реч о системски битним банкама и када постоји
непосредна опасност од угрожавања стабилности финансијског система.
Народна банка Србије

- Потребно је формирати радну групу за решавање питања проблематичних кредита. Да би се успешно
решавао проблем проблематичних кредита, потребан је системски приступ. Тај приступ треба да укључи све
релевантне приватне и јавне чиниоце због природе проблема проблематичних кредита. Наведена радна група
требало би да укључи представнике Удружења банака Србије, Народне банке Србије, Министарства
финансија и Министарства правде.68 Резултат рада те групе треба да буде предлог системског решења питања
проблематичних кредита у финансијском систему Србије.

- Потребно је створити регулаторне претпоставке за уступање (цесију) проблематичних кредита. Као
што је наведено, један од могућих начина решавања питања проблематичних кредита представља и њихово
уступање уз накнаду другим лицима. Због тога је потребно створити регулаторне претпоставке за тај процес,
тј. потребно је отклонити ограничења цесије за која се покаже да су неоправдана. Народна банка Србије је
надлежна за доношење Одлуке о управљању ризицима банке, која у овом тренутку знатно ограничава
могућност цесије потраживања банке према правним лицима, тако да је потребно координирано с другим
државним органима, посебно у погледу регулисања компанија за управљање имовином, радити на укидању
постојећих ограничења.

- Потребно је да Народна банка Србије у поступку контроле пословања банака врши контролу
процене вредности уступљених потраживања. Наиме, у случају увођења захтева да процену вредности
уступљених потраживања мора да изврши комисија стручних лица специјализованих за тај посао, потребно је
и да Народна банка Србије у својству супервизора изврши контролу израђене процене – употребљених
методологија, добијеног резултата њиховом применом и др. На тај начин ће се обезбедити висок степен
заштите од злоупотреба.

- Неопходно је и стално унапређење регулаторног оквира из надлежности Народне банке Србије, на
пример Одлуке о адекватности капитала банке и Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних
ставки банке. У том смислу, и у сарадњи с Пореском управом, размотрити и могућност увођења института
обавезног отписа проблематичних кредита када се стекну услови за то.

- У сарадњи с другим државним органима и релевантним удружењима потребно је развити институт
овлашћених проценитеља некретнина као најзначајнијег средства обезбеђења.

- Потребно је унапредити едукацију у погледу проблематичних кредита. Народна банка Србије би
требало преко своје службе за едукацију и канцеларија за привреднике да ради на едукацији привреде и
грађана о предностима и недостацима реструктурирања, уступања потраживања, као и других видова
European Banking Coordination, Vienna Initiative (2012a), Working Group on NPLsin Central, Eastern and Southeastern Europe, март
2012, стр. 66.
68
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решавања питања проблематичних кредита.

- Народна банка Србије треба да учествује у свим регионалним и међународним иницијативама за
решавање питања проблематичних кредита. Како су проблематични кредити проблем у целом региону,
питање проблематичних кредита је потребно координирано решавати с надлежним органима земаља седишта
банкарских група које су присутне у нашој земљи.
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VI. Из угла финансијске стабилности

Овај део Извештаја намењен је ауторским радовима из области финансијске стабилности.
Надамо се да ће, поред представника Народне банке Србије, свој допринос дати и други
заинтересовани учесници. Истовремено указујемо да ставови изнети у радовима објављеним у
овом делу Извештаја не представљају званичне ставове Сектора за финансијску стабилност
нити Народне банке Србије.

VI.1. Регулаторни концепт
динаризације69
Владимир Петровић70

VI.1.1. Дефинисање проблема
Циљ овог рада је да на општи начин укратко
прикаже проблем евроизације, објасни генезу
евроизације код нас, истражи однос позитивног
законодавства према динару, с посебном анализом
уредби Владе Републике Србијe, као и да утврди
препоруке у погледу потребних регулаторних
корака за превазилажење овог проблема. У
литератури се разликују три врсте евроизације:
евроизација плаћања (употреба стране валуте као
средства плаћања), финансијска евроизација
(поседовање финансијске имовине и обавеза у
страној валути резидената) и реална евроизација
(индексација, формално или фактички, домаћих
цена и плата страном валутом).71
У овом раду евроизацију, доларизацију и сл. (у
даљем тексту: евроизација) дефинишемо као
легалну употребу стране валуте као мере
вредности, прометног средства или средства
очувања вредности на територији одређене државе
која свој узрок има у одлуци суверене државне
власти да то дозволи.
Сврха овог рада је да осветли регулаторну страну
евроизације, где претерана либерализација
употребе стране валуте може, али и не мора, имати
економске узроке, производи знатне трошкове за
државу, становништво и привреду и тиме утиче на
смањење друштвеног благостања. Наравно, овде се
не негирају економски узроци евроизације који су
најчешће садржани у нестабилности вредности

Ставови изнети у овом раду су лични ставови аутора и не представљају
званичне ставове Народне банке Србије.
69

Главни аналитичар у Сектору за финансијску стабилност у Народној
банци Србије.
71
Видети: Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize, David Marston,
Gianni De Nicolo (2004), Financial Stability in Dollarized Economies,
International Monetary Fund, Washington DC, стр. 1.
70

домаће валуте72 у односу на стране валуте, високој
стопи инфлације и др., већ, напротив, покушава се
открити веза између економских и регулаторних
узрока евроизације, односно остварити целовит
приступ проблему.73
Рад је подељен на пет делова, први се односи на
регулаторне узроке евроизације, други даје приказ
односа позитивног законодавства према динару,
трећи анализира однос уредби Владе према
динару, четврти даје препоруке у погледу
политике регулаторне динаризације и њених
инструмената, док је у петом делу дат закључак.

VI.1.2. Регулаторни узроци евроизације
Регулаторни појам новца (монетарни
суверенитет)
Сваки новац остварује три функције – представља
меру вредности, прометно средство и средство
очувања вредности. Новац је мера вредности, јер
се у односу на њега одређује цена све робе и
услуга, а као прометно средство омогућава
плаћање услуга и куповину робe, тј. промет робе и
услуга. Као средство очувања вредности он
омогућава чување вредности. Прве две функције
представљају специфичну разлику (differentia
specifica) новца у односу на друге ствари с
обзиром на то да само новац може бити прометно
средство и мера вредности, док средство очувања
вредности могу бити и различите трајне ствари
које не морају бити новац (нпр. непокретности,
слике старих мајстора итд.).74 У историји је
забележено да је новац без државе могао да врши
своје функције (нпр. новац су понекад издавали

Штавише, правим узроком евроизације сматра се исправна намера
кредитора да се заштите од ризика нестабилности домаће валуте,
видети: Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize, David Marston,
Gianni De Nicolo (2004), стр. 4.
72

Нпр. регулаторна либерализација употребе стране валуте као мере
вредности повратно утиче на смањење вредности домаће валуте, у
најмању руку, зато што неповерење државе у сопствену валуту
представља сигнал и недржавним субјектима да домаћа валута неће
имати стабилну вредност.
73

Видети: John Hicks (1989), А Market Theory of Money, Clarendon Press
Oxford, стр. 42 и 43.
74
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феудални господари, манастири и др.).75 Међутим,
стварањем модерне државе, издавање и управљање
новцем
(монетарни
суверенитет)
постаје
нераскидив атрибут суверене државне власти.76
Новац као правна категорија може се схватити
само као атрибут суверености с обзиром на то да је
свака држава заинтересована да има монопол над
издавањем и регулисањем новца на својој
територији. То практично значи да се новцем на
државној територији могу сматрати само оне
ствари којима то својство придаје држава, односно
по њеном овлашћењу друго тело.77

динарима и извршавају средствима плаћања која
гласе на динаре, уз изузетак да се законом може
другачије одредити (трећа компонента монетарног
суверенитета). Кроз наведене норме остварене су
све три компоненте монетарног суверенитета, али
и две примарне функције новца које га разликују
од других ствари. Чланом 54. прописaно је да се
сва плаћања у Републици врше у динарима, осим
законом утврђених изузетака (функција новца као
прометног средства), као и да се све новчане
обавезе изражавају у динарима (функција новца
као мере вредности).79

Монетарни суверенитет се састоји од три посебна
права која припадају држави:

Спољашња и унутрашња вредност новца

- права да издаје новац – производи метални и
папирни новац који представља законско средство
плаћања на државној територији;
-

права да одреди и мења вредност новца;

- права да регулише употребу домаће валуте, као
и свих других валута на државној територији.78
Монетарни суверенитет Републике Србије заснива
се на члану 97. Устава Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 98/2006), према коме
Република
Србија
уређује
и
обезбеђује
монетарнии девизни систем. Ради уређења и
обезбеђења тог система, Република Србија је
чланом 53. Закона о Народној банци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004,
85/2005  др. закон и 44/2010) утврдила да је
новчана јединица Републике Србије динар, који се
дели на 100 пара, док је чланом 53. истог закона
Народној банци Србије поверено искључиво право
издавања новчаница и кованог новца у Републици
Србији (прва наведена компонента монетарног
суверенитета). Чланом 34. истог закона прописано
је да Народна банка Србије утврђује и спроводи
монетарну и девизну политику у Републици
Србији, док је чланом 43. прописано да Народна
банка Србије самостално води политику курса
динара
(друга
компонента
монетарног
суверенитета). Чланом 54. прописано је да се све
новчане обавезе из послова закључених у
Републици Србији између предузећа, других
домаћих правних лица и грађана изражавају у
Видети: Врлета Круљ (1978), Новчане облигације – „Енциклопедија
имовинског права и права удруженог рада“, том II, Београд, стр. 447.
75

Видети: F. Mann (1971), The Legal Aspect of Money, стр. 15, и Arthur
Nussbaum (1939), Money in Law National and International, A
Compparative Study in the Borderline of Law and Economics, стр. 36.
76

Врлета Круљ (1978), стр. 447; F. Mann (1971), стр. 14. Такође, држава
има и суверено право да свој монетарни суверенитет делегира,
делимично или у целости, неком наднационалном телу, нпр. Европска
монетарна унија (ЕМУ) и Западноафричка економска и монетарна унија
издају јединствену валуту за државе чланице тих унија.

Да би се анализирали узроци евроизације,
неопходно је разликовати спољашњу и унутрашњу
вредност новца. Новац има номиналну вредност,
која је означена на његовом појавном облику –
новчаницама и новчићима (спољашња вредност,
званична, службена вредност новца) и реалну
вредност, која се манифестује у његовој куповној
моћи, односно у томе колико робе и услуга се за
њега може купити (унутрашња вредност новца).80
То разликовање настало је у модерном
монетарном праву, с обзиром на то да се новац
раније заснивао на вредности металне подлоге од
које је физички био израђен, а затим када је дошло
до издавања папирног новца, на металној подлози
у коју је могао бити конвертован. Све до почетка
седамдесетих година прошлог века инсистирало се
на конвертибилности валуте у реалну вредност. До
тада се примењивао тзв. Бретонвудсов систем, који
је
настао
после
Другог
светског
рата
ратификацијом Статута Међународног монетарног
фонда (ММФ) и који се заснивао на фиксирању
курса валута држава чланица ММФ-а у односу на
амерички долар. С друге стране, услов одрживости
тог система била је конвертибилност америчког
долара у злато. Међутим, САД су одустале од
конвертибилности долара у злато, чиме је окончан
Бретонвудсов систем.81 Од тог тренутка, вредност
валуте постаје идеална и заснива се на правном
пропису који утврђује њену вредност и који је
донет на основу монетарног суверенитета, а не на
реалној подлози која стоји иза ње. На тај начин
створени су предуслови за разликовање номиналне
(идеалне) и реалне вредности новца.
Питање идеалне и реалне вредности новца
нарочито се поставља у време економских криза,
када долази до знатног разликовања ове две
вредности. На њиховом разликовању настале су

77

Видети: Francois Gianviti (2005), Current Developments in Monetary and
Financial Law, Volume 4 – Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty,
International Monetary Fund, стр. 4.
78

79
Касније ћемо видети како је динар, у складу са Законом о девизном
пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 31/2011), који
омогућава слободну употребу валутне клаузуле de legeи de facto у
потпуности изгубио једну од својих основних функција (мера
вредности) и постао „новац с грешком“.
80

Врлета Круљ (1978), стр. 448.

81

Видети: http://www.imf.org/external/about/histend.htm.
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теорије монетарног номинализма и монетарног
валоризма.
Монетарни номинализам и монетарни
валоризам
Код извршења новчаних обавеза, у случају да је
између тренутка настанка и тренутка доспећа
новчане обавезе дошло до промене односа
номиналне и реалне вредности новца, поставља се
питање по којој вредности ће новчана обавеза бити
извршена – према реалној вредности коју он има у
тренутку испуњења обавезе или према номиналној
вредности. То питање је нарочито значајно у
државама где постоји висока стопа инфлације и
где новац између настанка и доспећа новчане
обавезе може да изгуби знатан део своје куповне
моћи. С обзиром на начин решења тог питања
разликују се два схватања – номиналистичко и
валористичко.82
Присталице монетарног номинализма заступају
становиште да на испуњење новчане обавезе не
може имати утицаја промена његове куповне моћи
од тренутка настанка новчане обавезе до тренутка
њеног доспећа. Монетарни номинализам полази од
монетарног суверенитета и права државе да
слободно одреди вредност новца који издаје. Било
каква промена у куповној моћи новца не може
утицати на испуњење новчане обавезе с обзиром
на то да је држава номиналну вредност новца
утврдила и са становишта права она је једино
релевантна. Тако се, према овом учењу, новчана
обавеза испуњава оним бројем новчаних јединица
на који она гласи. Са супротног становишта
полази монетарни валоризам. Он признаје
економску појаву промене куповне моћи новца и
захтева да се новчана обавеза испуни према
његовој реалној вредности у тренутку испуњења
уговорне обавезе, а не према његовој номиналној
вредности.
Наш Закон о облигационим односима („Службени
лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и
57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и
„Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна
повеља – у даљем тексту: ЗОО) у члану 394.
прокламовао је начело монетарног номинализма,
које говори да кад обавеза има за предмет своту
новца, дужник је дужан исплатити онај број
новчаних јединица на који обавеза гласи, изузев
кад Закон одређује што друго. То значи да је
норма члана 394. императивна, осим ако Закон у
неким случајевима не одступи од тога. Зато се
поставља питање како је, поред наведене
императивности, дошло до генезе проблема
Видети: Слободан К. Перовић (1990), „Облигационо право“, књига
прва, седмо издање, Београд, стр. 103. и даље, и Kenneth L. Karst, Keith S.
Rosenn (1975), Law and Development in Latin America, A Case Book,
University of California Press, стр. 442.
82
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евроизације у нашој земљи. Када је ЗОО објављен
1978. године, он је садржао и одредбу члана 395,
која је гласила да ако новчана обавеза противно
посебном савезном закону гласи на плаћање у
злату или некој страној валути, њено испуњење се
може захтевати само у домаћем новцу према курсу
који је важио у тренутку настанка обавезе. Такође,
садржао је и норму члана 396, која утврђује
ништавост одредбе уговора којом се износ новчане
обавезе у домаћем новцу везује за промене цене
добара, робе и услуга изражених индексом цена
утврђених од стране овлашћење организације
(индексна клаузула). Међутим, прописао је и
изузетак да ће индексна клаузула бити пуноважна
ако је индекс у непосредној економској вези с
предметом посла тако да нема шпекулативни
значај или је таква одредба уговорена ради
обезбеђења животног стандарда уговорне стране.
То значи да је ЗОО у својој првој верзији покушао
да доследно спроведе начело монетарног
номинализма инсистирајући на „курсу у тренутку
настанка обавезе“, а не у тренутку испуњења
обавезе (члан 395), притом забрањујући индексну
клаузулу (члан 396) – која практично значи
валоризацију
новчане
обавезе
(принцип
валоризма), уз два наведена изузетка када је
законодавац сматрао да је оправдано дозволити
валоризам.83 Закључак је да је прва верзија ЗОО
увела монетарни номинализам као правило, а
валоризам само као изузетак у одређеним
случајевима.
Међутим, после доношења ЗОО, почетком
деведесетих година прошлог века наша земља је
била сведок хиперинфлације, где је постојало
знатно губљење реалне вредности динара на
дневном нивоу. Такве околности су као резултат
имале то да је примена начела монетарног
номинализма довела до неправичног ослобађања
обавезе дужника и лишавања повериоца његове
имовине. У тим ванредним условима била је
оправдана реакција законодавца, који је 1993.
године изменио ЗОО тако да је у норми члана 395.
реченицу „према курсу који је важио у тренутку
настанка обавезе“ променио у „према курсу који
важи у тренутку испуњења обавезе“ и брисао члан
396. (забрана индексне клаузуле), што применом
argumentum a contrario значи да је од тада
индексна клаузула дозвољена.84 Такође, у исто
време донет је и Закон о висини стопе затезне
камате („Службени лист СРЈ“, бр. 32/93), који је
утврдио да се стопа затезне камате састоји од
стопе раста цена на мало и фиксне стопе од 1,2%
Занимљиво је да је један од услова за примену изузетка био да индекс
нема шпекулативни значај, што нам указује како би у садашње време
требало третирати валутне клаузуле (на пример, валутна клаузула где се
обавеза усклађује с вредношћу швајцарског франка према динару).
83

84
Видети: Закључак бр. 1/193 са саветовања Савезног суда, Врховног
војног суда, Врховног суда Србије, Врховног суда Републике Црне Горе
и Вишег привредног суда у Београду од 16. и 17. новембра 1993.
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месечно која се примењује на стопу раста цена на
мало (члан 1. Закона о висини стопе затезне
камате). На тај начин монетарни номинализам је
остао само декларативно начело у непромењеном
члану 394. ЗОО, док је толики број изузетака од
његове примене означио прелажење нашег права
на режим монетарног валоризма, који је значио
слободну употребу индексне клаузуле, односно
валоризацију дуга.
Валутна клаузула или претварање домаће
валуте у пуки инструмент плаћања
Екстремни
облик
монетарног
валоризма
представља слободна употреба валутне клаузуле
која утврђује да је уговорна мера вредности
(валута вредновања) страна валута, док је домаћа
валута само средство измирења дуга, тј. пуки
инструмент плаћања.85
Валутна клаузула уведена је 2002. године Законом
о девизном пословању („Службени лист СРЈ“, бр.
23/2002), који је у члану 21. прописао да је
дозвољено уговарање у девизама у земљи, с тим
што се плаћање и наплаћивање врши у динарима.
И у сада важећем Закону о девизном пословању
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 31/2011)
чланом 34. прописано је да је у Републици
дозвољено уговарање у девизама, с тим што се
плаћање и наплаћивање по тим уговорима врши у
динарима. С обзиром на то да је Закон о девизном
пословању посебан закон у односу на Закон о
Народној банци Србије (лат. Lex specialis derogat
legi generali), наведена одредба Закона укида
императивност одредбе члана 54. Закона о
Народној банци Србије у оном делу који се односи
на изражавање у динарима свих новчаних обавеза
из послова закључених у Републици Србији, што
значи да се оне слободно могу изразити и у страној
валути. Таква одредба Закона о девизном
пословању лишила је динар једне од основних
функција новца – мере вредности на државној
територији. Због тога је потпуно оправдано динар
назвати „новац с грешком“, односно теоријски му
се чак може одузети својство новца, с обзиром на
то да не испуњава захтев из општеприхваћене
дефиниције новца да служи као мера вредности за
чије остварење је неопходан услов да му то
својство буде признато правним поретком. Динару
је то својство одузето на основу закона заснованом
слободном употребом стране валуте као мере
вредности на територији Републике Србије.
Код употребе валутне клаузуле битно је истаћи да
је сва економска суштина у страној валути, а
домаћа валута представља само средство помоћу
кога се дуг измирује (пуки инструмент плаћања).
Валутна клаузула представља облик монетарног
85

Врлета Круљ (1978), стр. 456.
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валоризма који често може да има шпекулативни
карактер, будући да међувалутни курсеви не
морају да одражавају суштину валоризма (очувања
куповне моћи новца). Актуелан је пример
швајцарског
франка,
чија
вредност
је
незаустављиво расла због поремећаја на светском
финансијском тржишту. Због тога су уговорне
обавезе које су деноминоване у швајцарском
франку порасле. То није имало за последицу
очување куповне моћи новца, већ знатно увећање
те моћи, чиме су дужници постављени у
неповољан положај. Истовремено је дошло до
кршења начела једнаке вредности узајамних
давања из члана 15. ЗОО.
Несумњиво је да је сама држава легализацијом
употребе индексне клаузуле показала да сумња у
одржање куповне моћи сопствене валуте
приклонивши се монетарном валоризму, али је
питање да ли је држава била свесна последица
легализације слободне употребе валутне клаузуле
– тј. негирања динару једног од својстава новца, на
који су начин произведени велики трошкови по
економију (нпр. кроз смањену ефикасност
инструмената монетарне политике). Као што је
речено, право државе је да одреди вредност
сопствене валуте, што укључује и право да
дозволи да вредност страних валута има примат
над домаћом валутом. То значи да је код нас
тренутно примењен екстремни валоризам, који
укључује могућност усклађивања новчане обавезе
како с растом цена, тако и с курсевима страних
валута.86

Занимљив је податак да је Уставни суд Исланда још 16. септембра
2010. пресудио да је употреба валутне клаузуле противна уставу
Исланда, па су, у складу с тим одредбе уговора које се односе на валутну
клаузулу оглашене ништавим и неважећим. Штавише, исти суд је 15.
фебруара 2012. донео одлуку (линк за одлуку на исландском језику:
http://haestirettur.is/domar?nr=7876) да се на ове уговоре, сада без валутне
клаузуле, примењују исте каматне стопе које су уговорене, уз
претпоставку примене валутне клаузуле, на који начин ће се на ове
уговоре примењивати знатно ниже каматне стопе него да су се
корисници кредита иницијално задужили у исландској круни (нпр.
примењиваће се каматне стопе које се примењују на швајцарски франак
или евро иако су наведени уговори сада постали уговори у домаћој
валути, за коју се примењују више каматне стопе). Таква одлука
Уставног суда Исланда с правног становишта није изненађујућа, с
обзиром на то да употреба валутне клаузуле угрожава монетарни
суверенитет сваке земље тако што домаћој валути одузима својство
новца (као мере вредности), што је противно одредбама устава који
често прокламују домаћу валуту као једину законску валуту на домаћој
територији. Такође, и одлука суда о даљој примени уговорене каматне
стопе представља исправан резон, будући да делимична ништавост
уговора у погледу валутне клаузуле не може да дира у друге делове
уговора који остају на снази како су и уговорени. Изненађујуће је да је
само два дана после доношења наведене одлуке, 17. фебруара, агенција
за оцену кредитног рејтинга Fitch подигла кредитни рејтинг Исланда са
BB+ на BBB–. Интересантно би било видети какву би одлуку Уставни
суд Републике Србије донео у случају покретања поступка за оцену
уставности одредбе члана 34. став 7. Закона о девизном пословању
(слободна употреба валутне клаузуле) и шта би било с кредитним
рејтингом наше земље у случају оглашавања противуставном ове
одредбе.
86
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VI.1.3. Однос позитивног законодавства
према динару
У делу рада који се односи на регулаторне узроке
евроизације делимично је одговорено на питање
третмана динара у нашем законодавству.
Међутим, да би се стекла свеобухватна слика,
потребно је погледати системске законе и
подзаконске
акте
који
експлицитно
или
имплицитно утичу на остварење функција динара
као домаће валуте у правном систему наше земље.
Закон о девизном пословању
У погледу Закона о девизном пословању већ је
речено да он уређује употребу валутне клаузуле.
Али, он регулише и бројна друга питања употребе
стране валуте. Чланом 34. овог закона прописано
је да се плаћање, наплаћивање и пренос између
резидената и између резидената и нерезидената у
Републици Србији врши у динарима – на начин
којим он гарантује динару једну од функција
новца, а то је да он представља прометно
средство.87 Такође, чланом 34. истог закона
предвиђени су изузеци када се плаћање,
наплаћивање и пренос могу вршити у девизама, па
је, између осталог, наведено да је то могуће по
основу продаје непокретности (члан 34), као и у
случају кредитирања резидента – физичког лица
ради куповине непокретности у земљи (члан 34).
Очигледно је да је законодавац овде пошао од
претпоставке да су непокретности ствари велике
вредности и да за њих није адекватно користити
динар ни као прометно средство, док се о употреби
динара као мере вредности у овом случају и не
помишља. Као прометно средство код продаје
непокретности динар се, најчешће, и не
употребљава. Међутим, у пракси одобравања
стамбених кредита динар се одржао као прометно
средство упркос наведеној норми из разлога што
ови кредити одобрени у динарима, уз обавезну
употребу валутне клаузуле, омогућавају већу
зараду банкама него да су одобрени у девизама.88
Такође, чланом 34. прописано је да се плаћање по
основу закупа непокретности може вршити у
девизама. За прописивање ове одредбе тешко је
наћи добар разлог с обзиром на то да просечни
месечни износи закупнина нису износи велике
вредности, па се то не може сматрати разлогом да
се дозволи плаћање закупнина у девизама. Сличан
случај је и с премијом осигурања живота (члан 34.
Закона о девизном пословању), која се може
Горе смо видели како исти закон релативизује функцију динара као
мере вредности.
87

Наиме, банке кредите за куповину непокретности најчешће одобравају
у динарима с валутном клаузулом иако им овај члан закона даје
могућност кредитирања у девизама из разлога што на тај начин могу да
зараде и на курсним разликама пошто продавци непокретности скоро
увек захтевају исплату цене у девизама, па банка кориснику кредита,
односно купцу непокретности, посебно наплаћује конверзију динара у
девизе.
88
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наплаћивати и у девизама без ваљаног разлога,
посебно имајући у виду чињеницу да то није
дозвољено код уплате доприноса у добровољни
пензијски фонд који представља финансијски
производ најсличнији осигурању живота. 89
Чланом 35. Закона о девизном пословању
прописано је да Народна банка Србије утврђује
услове под којима банке отварају девизне рачуне и
начин вођења тих рачуна и девизних штедних
улога резидената. Тај члан Закона представља
правни основ за штедњу резидената у девизама,
односно на овај начин се негативно утиче на
остварење треће функције динара као новца, а то је
да он треба да представља средство очувања
вредности.90 Међутим, он прописује и обавезу
Народној банци Србије да утврди услове под
којима банке отварају и воде девизне и девизне
штедне рачуне резидената. На основу тог члана,
Народна банка Србије је донела Одлуку о
условима отварања и начину вођења девизних
рачуна резидената („Службени гласник РС“, бр.
67/2006), којом нису прописана посебна
ограничења за отварање девизних рачуна
резидената – физичких лица, већ се то може
вршити слободно. Сматрамо да о одређеном
ограничењу потпуне слободе отварања девизних
рачуна резидената – физичких лица треба
размислити као о једном од регулаторних
инструмената динаризације.
Закон о трговини и Закон о оглашавању
Следећи системски закон који у одређеној мери
уређује употребу динара је Закон о трговини
(„Службени гласник РС“, бр. 53/2010). Он у члану
41. прописује да је трговац дужан да на јасан,
несумњив, лако уочљив и читљив начин истакне
продајну и јединичну цену робе, односно услуге
који се нуде у трговини на мало, у валути платног
промета. Валута платног промета, у складу с
чланом 34. Закона о девизном пословању, јесте
динар, осим у случају изузетака који су наведени.
То значи да је трговац (правно или физичко лице)
у трговини на мало дужан да цену истакне у
динарима. Такав захтев не постоји када је у
питању трговина на велико.
У погледу оглашавања цена робе и услуга у
динарима, релевантан је Закон о оглашавању

Могуће је да је разлог за прописивање овог изузетка већи утицај који
могу да остваре осигуравајуће куће приликом писања прописа и тако
свом производу у развоју обезбеде бољи положај (због перцепције
становништва које у огромном проценту штеди у девизама, па му је
прихватљивије да уплаћује и премије у девизама), него што је то случај с
друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима, којих
има знатно мање и која врше продају само једног финансијског
производа.
89

Алармантан је податак да динарска штедња у укупној штедњи у
Србији износи око 2%, што представља занемарљив износ – видети:
Народна банка Србије (2011), „Извештај о динаризацији финансијског
система Србије, септембар 2011.“, Београд.
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(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005). Овај закон
нигде не утврђује обавезу за оглашавање цена робе
и услуга у динарима, већ само прописује (члан 49)
да производ или услуга у огласној поруци не могу
да буду неистинито означени или означени на
начин који ствара заблуду у погледу произвођача,
односно даваоца услуге, цене, начина продаје,
испоруке и исплате цене, порекла, квалитета,
количине, употребљивости, услова гаранције,
сервисних могућности, званичних признања или
другог својства. Овде је битно издвојити да из
наведене норме следи да Закон захтева да се при
оглашавању не ствара заблуда у погледу цене и
исплате цене. Међутим, поставља се питање да ли
оглашавање цене производа у страној валути (нпр.
еврима), што је веома заступљено код продаје
нових или половних возила или оглашавања
туристичких путовања, уз назнаку да се плаћање
треба извршити у противвредности динара,
представља кршење те норме. Сматрамо да у
наведеним примерима није дошло до повреде
члана 41. Закона о оглашавању, јер се не ствара ни
заблуда у погледу цене ни у погледу начина
плаћања с обзиром на то да огласна порука садржи
обавештење да ће се цена ускладити с курсом
динара према страној валути, као и да ће наплата
бити извршена у динарима. Овде треба
напоменути да је Законом о девизном пословању
омогућена слободна употреба валутне клаузуле, а
то значи да оглашавање правног посла који садржи
валутну клаузулу оглашавањем те исте клаузуле
не само да не може да створи заблуду већ,
напротив, оно доприноси да се код корисника не
створи заблуда да је реч о динарском износу који
не подлеже усклађивању с курсом стране валуте.91
Ако би законодавац желео да забрани употребу
стране валуте код оглашавања, морао би то
изричито да пропише. Међутим, у случају
слободне употребе валутне клаузуле, као што је то
случај код нас, наведени потез би само допринео
стварању заблуде код примаоца огласне поруке.
Зато сматрамо да овај начин оглашавања треба
забранити само у случају утврђивања евентуалних
ограничења употребе валутне клаузуле.
Очекивали бисмо да у случају одсуства изричитог
регулисања другим законима, Закон о туризму
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010)
регулише изражавање цене туристичких путовања
у страној валути. Међутим, овим законом то
питање се не регулише, што представља потврду
да се у овом случају примењује општи легални
режим слободне употребе валутне клаузуле.

При тумачењу прописа мора се користити и тзв. системско тумачење,
које значи да се норма одређеног прописа не може тумачити само у
оквиру прописа у коме се налази већ и у односу са свим другим
прописима правног система одређене државе.
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Порески и други фискални закони
Следећа група закона која утиче на остваривање
функција динара као новца су порески и други
фискални закони. Закон о јавном дугу („Службени
гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011),
којим се уређује задуживање јавних тела,
прописује да се Република Србија може
задуживати у домаћој и страној валути (члан 4),
док члан 34. прописује да се и локалне власти могу
задуживати у домаћој и страној валути. Наведене
одредбе само потврђују суверено право државе да
слободно врши избор валуте у којој ће се задужити
како би се задужила по најповољнијим условима,
односно како би уопште успела да се задужи ако је
реч о кризним временима. Међутим, потребно је
да држава то своје право одговорно користи с
обзиром на то да знатно задуживање државе у
страној валути утиче на остваривање функција
динара
и
као
прометног
средства,
општеприхваћене мере вредности и средства
очувања вредности. Ако држава не верује у
вредност сопствене валуте, поставља се питање
зашто би онда то неко други чинио. Закон о
пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени
гласник
РС“,
бр.
80/2002,
84/2002,23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007
и 20/2009) и Закон о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010) не
садрже релевантне норме које би утицале на
употребу динара.
Члан 65. Закона о порезу на доходак грађана
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002,
135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009,
18/2010 и 50/2011) прописује пореско ослобођење
од плаћања пореза на приходе од капитала на
камату на динарска средства по основу штедних и
других депозита (орочених или по виђењу).
Имајући у виду да стопа пореза на приходе од
капитала износи 10%, наведеном одредбом Закона
подржан је процес динаризације, јер се
ослобађањем пореза стимулише само динарска, а
не и девизна штедња.92 Међутим, овде је
најбитније да је законодавац прописивањем
пореског ослобођења покушао да ојача трећу
функцију динара као новца, а то је да он треба да
постане средство очувања вредности. У случају да
се повећа поверење грађана у ову трећу функцију,
прве две функције динара (прометно средство и
мера вредности), по принципу аутоматизма, биле
би ојачане. Такође, чл. 14б. и 21а. истог закона
прописани су порески подстицаји за уплате
доприноса у добровољне пензијске фондове. Тиме
се подстиче један динарски облик штедње за
старост, за разлику од уплата премија по основу
Изгледа да наведено пореско ослобођење није довољно да би се
значајније утицало на повећање процентуалног учешћа динарске
штедње, с обзиром на занемарљив износ динарске штедње у поређењу с
девизном (видети фусноту 22).
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осигурања живота које се могу уплаћивати и у
девизама за које није прописан порески подстицај,
што представља добар приступ законодавца.
Међутим, норма члана 12а. истог закона прописује
да се динарски износи пореских ослобођења, затим
они који се користе при обрачуну основице пореза
и други динарски износи које Закон користи93
усклађују с годишњим индексом потрошачких
цена у календарској години која претходи години
у којој се усклађивање врши према подацима
републичког органа надлежног за послове
статистике. То значи да је на овом месту
законодавац одступио он монетарног номинализма
и признао чињеницу да динар временом губи
куповну моћ, па је неопходно динарске износе
валоризовати. Наведена одредба утиче на однос
нашег законодавца према динару као мери
вредности и средству очувања вредности.
У члану 24. Законa о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004,
61/2005 и 61/2007) прописано је да се порез на
додату вредност не плаћа на промет добара која
инострани прималац отпрема у пртљагу који носи
са собом у иностранство ако је укупна вредност
испоручених добара већа од 150 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије, укључујући порез на додату вредност. То
представља пример како законодавац износ који је
плаћен у динарима неоправдано прерачунава у
страну валуту коју користи као меру вредности.
Финансијски закони
Следећа група закона која утиче на остварење
функција динара као домаће валуте су
финансијски закони. Тако је чланом 2. Закона о
осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр.
61/2005, 116/2008 и 91/2010) прописано да
осигурани износ представља износ осигураног
депозита до 50.000 евра по депоненту, и то: (1) за
динарске депозите – у динарској противвредности
по званичном средњем курсу који важи на дан
доношења решења надлежног суда о покретању
стечајног, односно ликвидационог поступка; (2) за
девизне депозите који нису изражени у еврима – у
противвредности валуте у којој су ти депозити
изражени, по курсу евра према тој валути
израчунатом на основу средњег званичног курса
динара према евру и средњег званичног курса
динара према тој валути, који важи на дан
доношења решења надлежног суда о покретању
стечајног, односно ликвидационог поступка. Овим
чланом Закона осигурани износ депозита је
утврђен у страној валути, чак и ако је реч о
динарском депозиту када се врши прерачунавање
у динарску противвредност као да је динар страна

Реч је о динарским износима из чл. 9, 15а, 18, 21а, 83. и 101а. Закона о
порезу на доходак грађана.
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валута, а евро домаћа. Иако неко може наћи
оправдање за прописивање те норме у чињеници
да девизни депозити чине око 78% свих
депозита,94 и да је ова норма прописана с циљем
одржавања поверења депонената у стабилност
финансијског система коме су поверени њихови
депозити, па из тог разлога за утврђивање висине
осигураног депозита треба користити валуту за
коју је везана већина депозита, сматрамо да то
нису довољни разлози. Зато што се већина
депозита налази у страној валути, осигурани износ
је требало прописати у динарима с валоризацијом
утврђеног износа индексом потрошачких цена или
чак без те валоризације како би се компаративно
подржала динарска штедња, а тиме и динар као
мера вредности и средство очувања вредности.
Такође, утврђен је исти износ осигураног
динарског и девизног депозита, тако се ови
депозити једнако третирају, уз пропуштање шансе
да се различитим осигураним износима подстакну
динарски депозити. Код наплате премије за
осигурање депозита (чл. 9. до 15) није изричито
прописано да ће се на девизне депозите
наплаћивати виша премија осигурања на начин
којим су девизни и динарски депозити једнако
третирани и у погледу ризика, што представља
опет пропуштену прилику за подстицање
динарских депозита. У тим условима не треба се
много чудити доминацији девизних у односу на
динарске депозите. Сматрамо да су наведене
норме веома битне будући да показују
оријентацију државе ка даљем одржавању
дисбаланса девизних и динарских депозита,
односно прихватању тренутног стања као датог.
На тај начин се одустаје од функција динара као
новца, пошто се те функције свесно замењују
функцијама стране валуте.
Нови Закон о тржишту капитала („Службени
гласник РС“, бр. 31/2011) у члану 9. прописује да
се финансијски инструменти који се издају и
којима се тргује у Републици Србији изражавају у
динарима, осим ако издавалац при издавању
хартија не прибави претходну сагласност Народне
банке Србије, која подзаконским актом прописује
услове за давање те сагласности.95 Законодавац је
на тај начин омогућио Народној банци Србије да
пропише услове за издавање хартија од вредности
које нису изражене у динарима, чиме се тој банци
даје инструмент контроле емитовања тих хартија
тако да она може допринети процесу
динаризације. Међутим, када се погледају друге
норме Закона о тржишту капитала примећује се да
94

Видети: Народна банка Србије (2011).

С друге стране, на издавање финансијских инструмената изражених у
страној валути када је издавалац Република Србија, аутономна
покрајина, јединице локалне самоуправе, правна лица корисници
буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања
примењује сe Закон о јавном дугу (члан 9. став 7. Закона о тржишту
капитала).
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овај закон евро користи као меру вредности у свим
случајевима када се новац користи као мера
вредности: прописивање имовинског и приходног
услова за професионалне инвеститоре (члан 14),
прописивање услова када не постоји обавеза
издавања скраћеног проспекта (члан 16),
минималног капитала организатора тржишта (члан
99), услова за укључење на регулисано тржиште
(члан 121), иницијалног доприноса за чланство у
Фонду за заштиту инвеститора (члан 136), износа
осигураног потраживања клијента члана Фонда за
заштиту инвеститора (члан 140), минималног
капитала инвестиционог друштва (члан 149),
услова да би се одредио професионални клијент
(члан 172), минималног капитала Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
(члан 217) итд. Евро као мера вредности се не
користи само код казнених одредаба. Наведена
широка употреба евра као мере вредности у
Закону о тржишту капитала ствара утисак да је
један од циљева овог закона и евроизација
тржишта капитала, иако је чланом 9. тог закона
уведено право Народне банке Србије за давање
сагласности за издавање хартија од вредности које
нису изражене у динарима.
У Закону о банкама („Службени гласник РС”, бр.
107/2005 и 91/2010) евро се користи као мера
вредности код прописивања висине новчаног дела
оснивачког капитала банке (члан 12), где је
прописано да он не може бити мањи од 10.000.000
евра у динарској противвредности. Такође, страна
валута је употребљена и код прописивања обавезе
чланова управног и извршног одбора банке о
достављању писмене изјаве управном одбору о
имовинским правима тих лица и чланова њихових
породица чија тржишна вредност прелази 10.000
евра у динарској противвредности (члан 78), док је
динар једино задржан код прописивања бића
кривичних дела (чл. 135. до 136а) и код
прописивања износа новчаних казни. Иста
ситуација је и са Законом о осигурању („Службени
гласник РС”, бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005,
81/2005, 101/2007, 63/2009 и 107/2009), који
динарску противвредност евра помиње код висине
новчаног дела основног капитала друштва за
осигурање (члан 28), висине новчаног дела
основног капитала друштва за посредовање у
осигурању (члан 76), уговарања осигурања од
одговорности за штету која настане из делатности
друштва за посредовање у осигурању (члан 78),
новчаног дела основног капитала друштва за
заступање у осигурању (члан 91) итд. Динар је,
слично као и код Закона о тржишту капитала и
Закона о банкама, једино задржан код
прописивања висине новчаних казни. 96 Иста
Штавише, из оваквог третмана динара у финансијским законима може
се погрешно закључити да динар представља неко средство кажњавања.
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ситуација је и са Законом о добровољним
пензијским фондовима и пензијским плановима
(„Службени гласник РС“, бр. 85/2005 и 31/2011).
Изузетак у позитивном смислу је нови Закон о
заштити
корисника
финансијских
услуга
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2011), који у
члану 17. прописује да су банка и давалац лизинга
дужни да кориснику финансијску услугу понуде
првенствено у динарима, а тек на захтев корисника
дужни су да му омогуће да услугу уговори у
динарској противвредности стране валуте. На тај
начин је јасно речено да је динар валута Републике
Србије и да су даваоци финансијских услуга
дужни да понуду свих финансијских производа
имају и у динарима. Наведена одредба представља
значајан корак напред у процесу динаризације с
обзиром на то да су се понуде банака због њене
императивности сада знатно промениле, иако је у
пракси примећено да неки даваоци услуга
избегавају примену ове норме тако што за
динарску услугу утврђују знатно неповољније
услове у односу на исту девизну услугу. Међутим,
то сада представља питање примене, а не стварања
права. Такође, Закон о заштити корисника
финансијских услуга на свим местима где се новац
употребљава као мера вредности користи динар.
Закон о привредним друштвима
Нови Закон о привредним друштвима („Службени
гласник РС“, бр. 36/2011) представља један од
примера ваљаног поступања законодавца. У том
закону динар се користи као искључива мера
вредности, на пример код минималног основног
капитала друштва са ограниченом одговорношћу
(члан 145), номиналне вредности акција (члан
258), минималног основног капитала акционарског
друштва (члан 293), заштите поверилаца (члан
319) и др., као и код казнених одредаба, уз
потпуно одсуство евра као мере вредности. Ако
овај системски закон може да буде написан без
употребе динарске противвредности евра, то
представља довољан доказ да је и друге законе
могуће написати на исти начин.
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу
Један од нових закона који у потпуности
занемарује чињеницу да је динар, а не евро домаћа
валута јесте Закон о враћању одузете имовине и
обештећењу („Службени гласник РС“, бр.
72/2011). У овом закону се све новчане вредности
изражавају у еврима осим казнених одредаба.
Износ обештећења се утврђује у еврима (члан 31),
вредност одузете непокретности се изражава у
динарској противвредности евра (члан 32),
вредност постојећих покретних ствари које се
враћају утврђује се у еврима према њиховој
тржишној вредности (члан 33). Такође, ради
регулисања јавног дуга који настаје по основу
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обештећења, Република Србија ће емитовати
обвезнице које гласе на евро (члан 35) итд.

финансијског система, што представља један од
два законска циља Народне банке Србије.

Прописи Народне банке Србије

Одлука о условима и начину одобравања кредита
за одржавање дневне ликвидности банака на
основу залоге хартија од вредности („Службени
гласник РС“, бр. 52/2008, 40/2010, 3/2011 и
18/2011) прописује да кредит за ликвидност банци
може одобрити Народна банка Србије само на
основу залоге динарских хартија од вредности
Републике Србије без девизне клаузуле, као и
краткорочних хартија од вредности Народне банке
Србије. Инсистирање на динарским хартијама без
девизне клаузуле треба да утиче на раст тражње
банака за овим хартијама и пад тражње за
девизним,
односно
девизно
индексираним
хартијама од вредности Републике Србије, што
даље може утицати на лакше задуживање
Републике Србије у динарским хартијама.
Подстицање развоја тржишта динарских хартија
од вредности представља један од чинилаца који
утиче на успешност спровођења процеса
динаризације.98

Народна банка Србије је до сада много урадила на
остварењу већег степена динаризације. То показују
и подзаконски акти које је донела и имају за циљ,
између осталог, и виши степен динаризације. Један
од најзначајнијих је Одлука о обавезној резерви
банака код Народне банке Србије („Службени
гласник РС“, бр. 3/2011), којом се уређује обавезна
резерва банака као инструмент монетарне и
девизне политике.97 Одлука разликује две врсте
обавезне резерве  динарску и девизну. Динарска
обавезна резерва се обрачунава на обавезе по
динарским депозитима, кредитима и хартијама од
вредности, као и на друге динарске обавезе осим
обавеза индексираних девизном клаузулом, док се
девизна обрачунава на обавезе по девизним
депозитима, кредитима и хартијама од вредности и
на друге девизне обавезе, као и на динарске
обавезе
индексиране
девизном
клаузулом.
Међутим, најважније је да се стопе обавезне
резерве знатно разликују у зависности од тога да
ли је реч о динарској или девизној основици, тако
да на део динарске основице који чине обавезе с
рочношћу до две године стопа обавезне резерве
износи само 5%, а на исте обавезе с рочношћу
преко две године чак 0%, тј. обавезна резерва се на
ове обавезе и не издваја. С друге стране, стопа
обавезне резерве на девизну основицу коју чине
обавезе с рочношћу до две године износи 30%, а с
дужом рочношћу 25%. Уз наведено, постоји и
обавеза динарског издвајања дела девизне
обавезне резерве у износима од 15%  рочност
обавеза до две године и 10%  рочност обавеза
преко две године. Такође, тачком 10. ове одлуке
прописано је да Народна банка Србије банкама на
издвојену динарску обавезну резерву плаћа
камату, док то није случај код издвојене девизне
обавезне резерве. На тај начин стимулисани су
динарски извори финансирања банака. То
подразумева
истовремено
подстицање
динаризације укупних депозита и штедње код
банака, с обзиром на то да банке имају знатно
мање
трошкове
код
динарских
извора
финансирања, што им даје могућност да под
повољнијим условима стимулишу раст тих извора.
Веома битна одлика ове одлуке је да она динарске
обавезе индексиране валутном клаузулом третира
као девизне обавезе, односно препознаје да у овом
случају динар постаје само пуки инструмент
плаћања, док се обавеза у економском смислу
понаша као обавеза у страној валути. Сматрамо да
је ово добар пример одговорног вођења монетарне
и девизне политике ради остварења већег степена
динаризације на начин којим се јача стабилност

Следећа одлука која допуњује Одлуку о обавезној
резерви банака код Народне банке Србије јесте
Одлука о каматним стопама које Народна банка
Србије примењује у поступку спровођења
монетарне политике („Службени гласник РС“, бр.
45/2011). Она у тачки 5. алинеја 1. прописује да
Народна банка Србије плаћа камату на издвојену
динарску обавезну резерву у висини од 2,5%, док
се том одлуком не прописује плаћање камате на
издвојену девизну обавезну резерву, чиме се, као
што је већ речено, стимулишу динарски извори
финансирања.
Одлука о обављању послова с финансијским
дериватима („Службени гласник РС“, бр. 85/2011)
донета је на основу члана 16. Закона о девизном
пословању и представља одлуку која омогућава
уговарање терминских уговора ради, између
осталог, и заштите од ризика промене девизног
курса. Термински уговор код заштите од ризика
промене девизног курса састоји се у уговарању
вредности обавезе, односно потраживања у
зависности од промене девизног курса. Наведена
одлука нема непосредан утицај на процес
динаризације, али је значајна будући да омогућава
контролу ризика промене девизног курса (девизни
ризик) који у евроизованим економијама знатно
утиче на пословање финансијских институција
(као и на привреду и становништво) на начин
којим се јача финансијска стабилност земље.
Одлука о класификацији билансне активе и
ванбилансних ставки банке („Службени гласник
Видети: Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize, David Marston,
Gianni De Nicolo (2004), стр. 23.
98

97

Видети члан 34. Закона о Народној банци Србије.
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РС“, бр. 94/2011) прописује као један од
кумулативних разлога да би се потраживање од
дужника класификовало у категорију Д (која
представља најризичнију категорију и за коју
резерва за процењене губитке износи 100%) и
услов да су укупне месечне кредитне обавезе тог
дужника у знатном износу уговорене у страној
валути или у динарима с девизном клаузулом.
Истом одлуком је прописано да су укупне месечне
кредитне обавезе у знатном износу уговорене у
страној валути или у динарима с девизном
клаузулом када је 20% или више ових обавеза тако
уговорено. За употребу динара битно је да
наведена одлука третира знатно преузимање
девизног ризика. Такође, као и Одлука о обавезној
резерви банака код Народне банке Србије, ова
одлука динарске обавезе с валутном клаузулом
третира исто као и девизне обавезе тако што
уважава њихову економску суштину, а не правну
форму (енг. substance over form доктрина).

домаће валуте, односно о остварењу монетарног
суверенитета. Због тога је потребно развити
регулаторне механизме и инструменте којима се
утиче на већу употребу динара.

Исто тако, у складу с тачком 368. Одлуке о
адекватности капитала банке („Службени гласник
РС“, бр. 46/2011), која уређује капитални захтев за
девизни ризик, под девизном имовином и
девизним обавезама подразумевају се и имовина и
обавезе исказани у динарима а индексирани
валутном клаузулом. Члан 371. ове одлуке
утврђује обавезу банци да показатељ девизног
ризика, који представља однос између укупне нето
отворене девизне позиције и капитала банке,
одржава на нивоу до 20%. На тај начин се
омогућава контрола девизног ризика који банка
преузима, а који у евроизованим системима може
бити важан. У погледу употребе стране валуте као
мере вредности, у тачки 243. исте одлуке годишњи
приход је изражен у динарској противвредности
евра, а у тачки 5. прописана је обавеза банке да
висину капитала увек одржава у износу већем или
једнаком
10.000.000
евра
у
динарској
противвредности (у другом случају реч је само о
преузимању норме члана 22. Закона о банкама
тако да Народна банка Србије не може у
подзаконском акту самостално изменити законски
услов изражен у еврима, већ је потребна претходна
измена закона). С друге стране, у тач. 150. и 151.
коришћени су новчани износи изражени у
динарима.

Подстицаји за пољопривредну производњу

Очигледно је да је однос наведених позитивних
прописа према употреби динара неуједначен, с
обзиром на то да неки прописи дају примат
употреби стране валуте, док други прописи
подстичу употребу динара. Истовремено, у неким
прописима можемо наћи и норме које подстичу и
употребу динара и употребу стране валуте. Један
од узрока колебања је и одсуство јасно
дефинисаног правно-политичког циља на нивоу
државе, који би требало да захтева да сви прописи
воде рачуна о остварењу функција динара као

VI.1.4. Однос уредби Владе према
динару
На остваривање функција динара као мере
вредности, средства очувања вредности и
прометног средства знатно утичу уредбе Владе
које утврђују подстицаје за развој различитих
области, због чега ћемо се на њих осврнути као на
посебну групу прописа. У наставку ћемо дати
анализу употребе динара у тим уредбама у
последње три године по појединим областима на
које се те уредбе односе како бисмо могли да
утврдимо правно-политички тренд употребе
динара у актима Владе, односно однос извршне
власти према остваривању функција динара.

Уредбом о утврђивању Програма мера за
кредитирање пољопривредне производње у 2009.
години („Службени гласник РС“, бр. 18/2009,
21/2009, 43/2009, 49/2009 и 77/2009) утврђен је
Програм мера за кредитирање пољопривредне
производње у 2009. години у коме је у одељку III
пододељак
1,
који
уређује
краткорочно
кредитирање, прописано да се кредити с роком
враћања од три, шест, девет и 12 месеци
одобравају у динарима без валутне клаузуле, с
максималном ефективном каматном стопом која је
једнака референтној каматној стопи Народне банке
Србије + 5%. Подстицај се остварује субвенцијом
каматне стопе у износу референтне каматне стопе
Народне банке Србије, односно у неким
случајевима референтне стопе + 2%. То значи да
су, у складу са овом уредбом, краткорочни
кредити динарски кредити без валутне клаузуле.
Међутим, у пододељку 2, који се односи на
дугорочно кредитирање, прописано је да се
дугорочни кредити (рок отплате пет година, осим
за изградњу објекта, подизање засада винове лозе
и засада језграстих воћних врста, где је рок
отплате осам година) одобравају уз обавезну
примену валутне клаузуле утврђивањем износа
кредита и отплатних ануитета/рата у еврима, са
обавезом корисника да доспеле ануитете плаћа у
динарској противвредности. Такође, утврђена је
максимална вредност каматне стопе за ове кредите
на део који финансира банка (60% износа кредита)
као шестомесечни Еuribor + 10% или 12,5%, у
зависности од тога која је стопа већа, док се камата
не плаћа на део који финансира држава. Очигледно
је да је на овај начин Влада показала да динар
своје функције мере вредности и средства очувања
вредности може остварити само на кратак рок,
односно на рок до годину дана, док се на дужи рок
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мора користити страна валута као стабилна мера
вредности и средство очувања вредности.
Међутим, битно је приметити да средства
намењена краткорочном кредитирању, у складу са
овом уредбом, износе 300 милиона динара, док су
средства намењена дугорочном кредитирању десет
пута већа и износе три милијарде динара.99 На тај
начин је омогућена деноминација страном валутом
десет пута већег износа у односу на износ у
динарима. Узрок наведеног дисбаланса вероватно
је већа потреба корисника кредита за дугорочним
изворима финансирања у односу на краткорочне,
што је оправдано. Међутим, није оправдано
прописати одобравање дугорочних кредита само
уз употребу валутне клаузуле да се негативно
утиче на остваривање функције динара као мере
вредности.100
Слична ситуација је била и 2010. године, када су
донете три уредбе које уређују подстицаје
пољопривреди путем кредитирања. Уредбом о
утврђивању Програма мера за дугорочно
кредитирање пољопривредне производње у 2010. и
2011. години („Службени гласник РС“, бр. 6/2010
и 15/2010) прописано је да се дугорочни кредити
(рок отплате пет година, осим за изградњу објекта,
подизање засада винове лозе и засада језграстих
воћних врста где је рок отплате осам година)
одобравају уз обавезну примену валутне клаузуле
утврђивањем износа кредита и отплатних
ануитета/рата у еврима, са обавезом корисника да
доспеле
ануитете
плаћа
у
динарској
противвредности.
Такође,
као
максимална
вредност каматне стопе за ове кредите на део који
финансира банка (60% износа кредита) утврђен је
шестомесечни Еuribor + 10% или 13,5% (што
представља још вишу стопу у односу на претходну
годину), у зависности од тога која је стопа већа,
док се каматна не плаћа на део који финансира
држава.
Срeдства
намењена
овој
врсти
кредитирања износила су три милијарде и 500
милиона динара.101 Очигледно је да се истрајало на
пракси уговарања дугорочних кредита уз обавезну
примену валутне клаузуле.
Уредбом о утврђивању програма мера за
субвенционисање
камате
за
краткорочно
кредитирање пољопривредне производње у 2010.
години („Службени гласник РС“, бр. 6/2010 и
20/2010) прописано да се краткорочни кредити (с
роком враћања од три, шест, девет и 12 месеци)
одобравају у динарима без валутне клаузуле, с
Видети одељак II Програма мера за кредитирање пољопривредне
производње у 2009. години.
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максималном ефективном каматном стопом која је
једнака референтној каматној стопи Народне банке
Србије + 6%. Подстицај се остварује субвенцијом
каматне стопе у износу референтне каматне стопе
Народне банке Србије + 1%, односно у неким
случајевима референтне стопе + 3%. Срeдства
намењена овој врсти кредитирања износила су 300
милиона динара.
Такође, у 2010. години је донета Уредба о
утврђивању програма мера за дугорочно
кредитирање пољопривредне производње преко
банака у сарадњи с јединицама локалне
самоуправе у 2010. и 2011. години („Службени
гласник РС“, бр. 11/2010). Том уредбом је
прописано да се дугорочни кредити (рок отплате
главнице кредита је од три године до пет година
после истека одложеног рока враћања од 12
месеци) одобравају уз обавезну примену валутне
клаузуле утврђивањем износа кредита и отплатних
ануитета/рата у еврима, са обавезом корисника да
доспеле
ануитете
плаћа
у
динарској
противвредности.
Такође,
као
максимална
вредност каматне стопе за ове кредите на део који
финансира банка (50% износа кредита) утврђен је
шестомесечни Еuribor + 10% или 13,5%, у
зависности од тога која је стопа већа, док се камата
не плаћа на део који финансира држава и јединице
локалне самоуправе. Срeдства намењена овој
врсти кредитирања износила су 700 милиона
динара. Влада је очигледно до краја 2010. године
истрајала на принципу да на дуги рок динар не
може остварити функцију мере вредности.
Међутим, у 2011. години промењен је приступ
доношењем Уредбе о подстицању пољопривредне
производње путем кредитне подршке кроз
субвенционисање дела каматне стопе у 2011.
години („Службени гласник РС“, бр. 33/2011,
38/2011 и 80/ 2011). У члану 8. наведене уредбе
прописано је да се кредит у складу с том уредбом
одобрава на рок отплате од највише три године,
као и да се одобрава у динарима. На тај начин је
омогућено одобравање дугорочних кредита уз
подстицај у динарима, што представља промену
праксе заступљене у уредбама донетим у 2009. и
2010. години. Истим чланом је прописано да
корисник плаћа фиксну камату на неотплаћени део
кредита у износу од 8%, док остатак камате
субвенционише држава, што ове кредите чини
веома повољним. На тај начин је промењена
политика субвенционисања кредита за подстицање
пољопривредне производње која је подразумевала
одобравање дугорочних кредита само уз валутну
клаузулу, чиме се доприноси остваривању
функција динара као домаћег новца.

Одељак II Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне
производње у 2010. и 2011. години.
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Подстицаји за сточарство
У складу с чланом 8. Уредбе о расподели и
коришћењу подстицајних средстава за генетско
унапређење сточарства у 2009. години („Службени
гласник РС“, бр. 14/2009 и 53/2009), подстицајна
средства се утврђују по грлу у једнократном
динарском износу. Исти је случај и са Уредбом о
расподели и коришћењу подстицајних средстава за
генетско унапређење сточарства у 2010. години
(„Службени гласник РС“, бр. 17/2010 и 57/2010),
као и Уредбом о расподели и коришћењу
подстицаја за генетско унапређење сточарства у
2011. години („Службени гласник РС“, бр. 13/2011
и 91/2011).
Уредба о утврђивању програма расподеле и
коришћења средстава за развој и унапређење
сточарства за 2009. годину („Службени гласник
РС“, бр. 16/2009) употребљава динарске износе
као меру вредности и средство плаћања.
Такође у члану 6. Уредбе о условима и начину
коришћења подстицаја за подршку руралном
развоју путем инвестиција у пољопривредна
газдинства за производњу поврћа, житарица,
индустријског биља, као и инвестиције за набавку
основног стада у сточарској производњи за 2010.
годину („Службени гласник РС“, бр. 15/2010),
максимални износи подстицаја су прописани у
динарима.
Чланом 8. Уредбе о коришћењу подстицајних
средстава за развој сточарства у сарадњи с
јединицама локалне самоуправе у 2011. години
(„Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 74/2011,
82/2011 и 100/2011) прописан је максимални износ
подстицаја у динарима.
Очигледно је да, када је реч о уредбама које се
односе
на
подстицаје
сточарства,
динар
представља примењену меру вредности.
Подстицаји за произвођаче прехрамбених и
пољопривредних производа
Чланом 2. Уредбе о коришћену средстава за
субвенције произвођачима пољопривредних и
прехрамбених производа за 2009. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2009 и 21/2009)
утврђени су подстицаји у процентуалном износу у
односу на извозну цену производа, док је чланом
5. дефинисано да основица за обрачун субвенције
(извозна цена производа) представља динарску
противвредност девиза наплаћених за извезену
робу. Исто је и са Уредбом о коришћену средстава
за субвенције произвођачима пољопривредних и
прехрамбених производа за 2010. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 20/2010, 24/2010,
46/2010 и 58/2010), која је донета годину дана
касније, као и са Уредбом о коришћену средстава
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за субвенције произвођачима пољопривредних и
прехрамбених производа за 2011. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 14/2011). То је један
од ретких случајева када је оправдано користити
динарску противвредност стране валуте при
утврђивању подстицаја, с обзиром на то да је овде
реч о извозу робе која се у реалности продаје за
страну валуту, па је потребно и да динарски
подстицај прати њену остварену вредност у
страној валути.
Уредбом о утврђивању Програма расподеле и
коришћења средстава за кредитирање предузећа
која обављају делатност у области прехрамбене
индустрије за 2009. годину („Службени гласник
РС“, бр. 70/2009) утврђено је да се кредити у
складу с том уредбом одобравају уз примену
валутне клаузуле. Истоименом Уредбом из 2010.
године („Службени гласник РС“, бр. 43/2010)
утврђен је исти услов. У овом случају не постоји
ваљано оправдање за употребу валутне клаузуле,
као што је то било у случају подстицаја за извоз
робе.
Подстицаји за производњу млека и меса
Чланом 5. Уредбе о премији за млеко за 2009.
годину („Службени гласник РС“, бр. 21/2009,
28/2009 и 59/2009) утврђена је премија за млеко у
износу 1,40 динара по литру испорученог млека.
Исто тако, чланом 5. Уредбе о условима и начину
коришћења премије за млеко за 2010. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 7/2010 и 93/2010)
прописана је премија за млеко у износу од 4,00
динара по литру испорученог млека. Такође,
чланом 5. Уредбе о условима и начину коришћења
премије за млеко за 2011. годину („Службени
гласник РС“, бр. 9/2011) утврђена је премија за
млеко у износу од 5,00 динара по литру
испорученог млека. То значи да се динар
континуирано употребљава као мера вредности
код утврђивања висине премија за млеко. У овом
случају може се поставити питање зашто употреба
динара као мере вредности не представља проблем
будући да премија за млеко у збиру може достићи
високе износе. То доказује да Влада има моћ да,
када одлучује о употреби мере вредности, утиче да
се у ту сврху користи динар, што онда постаје
општеприхваћена конвенција, као што је то случај
код премија за млеко. Овакав потез био би
пожељан и у бројним другим областима.
Чланом 6. Уредбе о условима и начину коришћења
подстицајних средстава за рурални развој путем
инвестиција у пољопривредна газдинства за
производњу млека и производњу меса у 2010.
години („Службени гласник РС“, бр. 15/2010 и
33/2010) прописано је да се подстицајна средства
утврђују у процентуалном износу од укупне
вредности
реализоване
инвестиције,
без
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урачунатог пореза на додату вредност, и то у
износу од 50% реализоване инвестиције. Чланом 6.
исте уредбе прописани су максимални износи
подстицајних средстава по врстама инвестиција у
динарским износима.
Исти приступ коришћен је и код Уредбе о
условима и начину коришћења подстицајних
средстава за рурални развој путем инвестиција у
прерађивачке капацитете за прераду млека и меса
у 2010. години („Службени гласник РС“, бр.
15/2010 и 59/2010). На овај начин је, уз коришћење
динара као мере вредности, омогућено очување
вредности подстицајних средстава, чиме се отвара
питање зашто се исти приступ не користи у
другим случајевима.
Наведени приступ примењен је и у члану 13.
Уредбе о условима и начину коришћења
подстицаја за подршку руралном развоју путем
инвестиција за производњу и прераду млека, меса,
воћа, грожђа и поврћа и подршку активностима
усмереним на стварање производа с већом додатом
вредношћу у 2011. години („Службени гласник
РС“, бр. 86/2011).
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изражава у динарима. Очигледно је да члан 17.
има само декларативан значај, тј. само говори да
ће се износ исплатити у динарима, док се висина
износа везује за вредност евра, односно у овом
случају динар је само пуки инструмент плаћања
(прометно средство), док је цела економска
суштина у страној валути.
Исте године донета је Уредба о условима за
субвенционисање каматне стопе за кредите за
инвестиције у 2010. години („Службени гласник
РС“, бр. 34/2010 и 41/2010), у чијем члану 3. је
утврђено да се кредити за инвестиције одобравају
преко банке у Републици Србији, уз примену
валутне клаузуле с роком отплате до пет година на
почек од шест до 12 месеци. Такође, максимални
износи кредита су прописани у еврима, уз
напомену да је реч о динарској противвредности,
док је чланом 4. утврђена максимална номинална
каматна стопа у износу тромесечног Euribor-а +
4%, што је камата која се примењује на
еврокредите. Средства намењена овој врсти
субвенција износила су 235 милиона динара.
Очигледно је да се и у овом случају доносилац
придржавао своје праксе да је, када је генерално
реч о инвестицијама, релевантна валута евро.

Подстицаји за инвестиције без посебне намене
Уредбом о условима коришћења суфинансираних
кредита за инвестиције, уз гаранцију Фонда за
развој Републике Србије у 2009. години
(„Службени гласник РС“, бр. 9/2009, 34/2009,
36/2009 и 43/2009), утврђено је суфинансирање
кредита за инвестиције у 2009. години. У складу с
чланом 6. наведене уредбе, кредит се одобрава уз
примену
валутне
клаузуле
у
динарској
противвредности евра, с роком отплате од три
године до пет година и грејс периодом од шест до
12 месеци. У складу с чланом 2. Уредбе, Фонд за
развој Републике Србије суфинансира сваки
појединачни кредит у висини од 30%, а банке из
својих извора обезбеђују остатак средстава у
висини од 70%, који је Фонда гарантује у висини
од 75%. Средства намењена овој врсти
суфинансирања износила су пет милијарди динара.
Очигледно је у питању пропис који игнорише
функције динара као мере вредности и средства
очувања вредности.
Наредне године донета је Уредба о условима и
начину привлачења директних инвестиција
(„Службени гласник РС“, бр. 34/2010 и 41/2010), у
чијем је члану 4. утврђена висина средстава која
инвеститору може бити додељена у еврима по
новом радном месту. Очигледно је да је доносилац
сматрао да се директне инвестиције могу
привлачити само обећањем износа у еврима.
Занимљиво је да је чланом 17. исте уредбе
прописано да се у захтеву за исплату који подноси
корисник средстава износ средстава који се тражи

Следеће године донета је Уредба о условима и
начину привлачења директних инвестиција
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2011, 46/2011 и
84/2011). Она је задржала начин третирања динара
као валуте описан код истоимене уредбе која је
донета годину дана раније. Чланом 4. Уредбе из
2010. године утврђена је висина средстава која
инвеститору може бити додељена, и то у еврима
по новом радном месту исто као и код Уредбе из
2009. године. Међутим, једина разлика је што се
сада не тражи да се у захтеву за исплату који
подноси корисник средстава износ средстава који
се захтева изрази у динарима. Изгледа да је
примећено да наведена декларативна одредба нема
никакав значај.
Иста је ситуација и са Уредбом о условима за
субвенционисање каматне стопе за кредите за
инвестиције у 2011. години („Службени гласник
РС“, бр. 1/2011), која у односу према динару у
свему одговара истоименој уредби из 2010.
године. У члану 3. утврђено је да се кредити за
инвестиције одобравају преко банке у Републици
Србији уз примену валутне клаузуле с роком
отплате до пет година на почек од шест до 12
месеци. Такође, максимални износи кредита су
прописани у еврима, уз напомену да је реч о
динарској противвредности, док је чланом 4.
утврђена максимална номинална каматна стопа у
износу тромесечног Euribor-а + 4%, што је камата
која се примењује на еврокредите. Средства
намењена овој врсти субвенција у 2011. години
износила су 700 милиона динара.
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Очигледно је да, када је реч о уредбама које се
односе на субвенције инвестиција без дефинисане
области у којој морају бити реализоване, Влада
чврсто стоји на позицији да је корисније у том
случају користити страну валуту него динар, чиме
се даје негативан сигнал инвеститорима у погледу
очувања вредности домаће валуте.
Подстицаји за грађевинску индустрију
Чланом 5. Уредбе о мерама подршке грађевинској
индустрији кроз субвенционисање каматне стопе
за стамбене кредите и дугорочно стамбено
кредитирање у 2009. години („Службени гласник
РС“, бр. 77/2009, 78/2009, 96/2009 и 103/2009)
прописано је да максимални износ кредита који се
може одобрити кориснику кредита у смислу ове
уредбе може да износи највише 100.000,00 евра у
динарској противвредности на дан пуштања
кредита у течај. У члану 7. исте уредбе прописано
је да каматна стопа на стамбене кредите на које се
уредба примењује може да износи максимално
шестомесечни Euribor + 4,9%. С обзиром на то да
је реч о каматној стопи која се примењује на евро
или евроденоминоване кредите, Влада је на овај
начин изузела од финансијске подршке динарске
кредите без валутне клаузуле, односно подстакла
употребу валутне клаузуле или кредитирање у
девизама код стамбених кредита. Средства
намењена тој врсти финансијске подршке у 2009.
години износила су 750 милиона динара.
Иста ситуација је и са истоименом Уредбом о
мерама подршке грађевинској индустрији кроз
субвенционисање каматне стопе за стамбене
кредите и дугорочно стамбено кредитирање у
2010. години („Службени гласник РС“, бр. 2/2010,
4/2010, 5/2010, 72/2010, 76/2010, 94/2010 и
98/2010), која је донета годину дана касније.
Чланом 5. те уредбе прописано је да је максимални
износ кредита који се може одобрити кориснику
кредита у смислу те уредбе износи највише
100.000,00 евра у динарској противвредности на
дан пуштања кредита у течај. Такође, чланом 7.
утврђена је максимална каматна стопа у износу
шестомесечни Euribor + 4,9%. Средства намењена
овој врсти финансијске подршке у 2010. години
износила су две милијарде и 780 милиона динара.
Исте године донета је и Уредба о мерама подршке
грађевинској индустрији кроз субвенционисање
камате по кредитима за финансирање стамбене
изградње у 2010. години („Службени гласник РС“,
бр. 4/2010 и 91/2010). Уредба у члану 5. утврђује
услове под којима корисник кредита може да
продаје станове изграђене из средстава која се
додељују у складу с том уредбом. Као један од
услова, тим чланом је утврђен максимални износ
цене по квадрату новоизграђеног стана у еврима
(нпр. за станове на територији града Београда
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изграђене у објектима који се налазе у зонама
одређеним одлуком о одређивању зона на
територији града Београда, и то у: 2. зони – 1.595
евра/m²; 3. зони – 1.290 евра/m²; 4. зони – 945
евра/m²; осталим зонама, осим екстра и прве зоне –
695 евра/m² – члан 5. Уредбе). Такође, чланом 8.
Уредбе прописано је да се износ кредитних
средстава обрачунава у еврима, а исплаћује
кориснику кредита у динарској противвредности
обрачунатој по средњем курсу Народне банке
Србије на дан исплате. Средства намењена овој
врсти финансијске подршке у 2010. години
износила су две милијарде динара.
Уредба
о
мерама подршке
грађевинској
индустрији кроз дугорочно стамбено кредитирање
у 2011. години („Службени гласник РС“, бр.
1/2011, 3/2011, 12/2011 и 87/2011) третира динар
као истоимена уредба из 2010. године. Средства
намењена тој врсти финансијске подршке у 2011.
години износила су милијарду и 854 милиона
динара.
Исте године донета је и Уредба о мерама подршке
грађевинској индустрији кроз субвенционисање
камате по кредитима за финансирање стамбене
изградње у 2011. години („Службени гласник РС“,
бр. 44/2011, 89/2011 и 93/2011). Уредба у члану 5.
утврђује услове под којима корисник кредита
може да продаје станове изграђене из средстава
која се додељују у складу с том уредбом. Као један
од услова, тим чланом је утврђен максимални
износ цене по квадрату новоизграђеног стана у
еврима. Такође, чланом 9. је прописано да се износ
кредитних средстава обрачунава у еврима, а
исплаћује кориснику кредита у динарској
противвредности обрачунатој по средњем курсу
Народне банке Србије на дан исплате. Чланом 10.
је прописано да се и износ камате обрачунава у
еврима.
Средства
намењена
овој
врсти
финансијске подршке у 2011. години износила су
500 милиона динара.
Очигледно је да Влада при прописивању
субвенција
за
разне
облике
стамбеног
кредитирања полази од претпоставке да је реч о
кредитима велике вредности који се одобравају на
дуги рок, па из тог разлога одриче динару
могућност да буде мера вредности у тим
уговорима. Сматрамо да то није оправдано будући
да је реч о валути која је законом прокламована
као домаћа валута.
Подстицаји за производњу аутомобила,
трактора, аутобуса и камиона
Чланом 4. Уредбе о условима и начину
спровођења
субвенционисане
куповине
аутомобила произведених у Републици Србији
заменом старо за ново у 2009. години („Службени
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гласник РС“, бр. 15/2009, 25/2009, 66/2009,
72/2009, 94/2009 и 103/2009) прописано је да се
субвенционисана куповина спроводи умањењем
купопродајне цене новог аутомобила за износ од
1.000 евра, у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан
продаје.
Средства
намењена
овој
врсти
финансијске подршке у 2009. години износила су
милијарду и 300 милиона динара.
Исто је и са Уредбом о условима и начину
спровођења
субвенционисане
куповине
аутомобила произведених у Републици Србији
заменом старо за ново у 2010. години („Службени
гласник РС“, бр. 3/2010, 26/2010, 43/2010 и
67/2010). Средства намењена овој врсти
финансијске подршке у 2010. години износила су
800 милиона динара.
Слично је код Уредбе о условима и начину
спровођења
субвенционисане
куповине
аутомобила произведених у Републици Србији
заменом старо за ново у 2011. години („Службени
гласник РС“, бр. 1/2011, 47/2011 и 85/2011). У
члану 4. ове уредбе прописује се да се
субвенционисана куповина спроводи умањењем
купопродајне цене новог аутомобила у износу од
600 евра, односно 1.000 евра за аутомобиле који
као погонско гориво користе природни гас, у
динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан продаје. Средства
намењена тој врсти финансијске подршке у 2011.
години износила су 250 милиона динара.
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Идентичну ситуацију имамо и код Уредбе о
условима и начину подстицања производње и
продаје трактора и прикључних машина за
тракторе у Републици Србији у 2011. години
(„Службени гласник РС“, бр. 1/2011, 39/2011,
43/2011 и 96/2011). У члану 4. Уредбе је
прописано да се подстицање производње и продаје
спроводи процентуалним умањењем произвођачке
цене. Средства намењена тој врсти финансијске
подршке у 2011. години износила су 250 милиона
динара.
Слично је и код Уредбе о условима и начину
подстицања производње, продаје и спровођења
субвенционисане куповине аутобуса произведених
у Републици Србији у 2010. години („Службени
гласник РС“, бр. 6/2010 и 38/2010). У члану 4. те
уредбе прописано је да се подстицање производње
и продаје спроводи процентуалним умањењем
произвођачке цене новог аутобуса. Средства
намењена тој врсти финансијске подршке у 2010.
години износила су 300 милиона динара.
Такође, Уредба о условима и начину подстицања
производње,
продаје
и
спровођења
субвенционисане куповине аутобуса произведених
у Републици Србији у 2011. години („Службени
гласник РС“, бр. 28/2011 и 96/2011) у члану 4.
утврђује да се подстицање производње и продаје
спроводи процентуалним умањењем произвођачке
цене у висини од 20%. Средства намењена тој
врсти финансијске подршке у 2011. години
износила су 500 милиона динара.

Чланом 4. Уредбе о условима и начину
подстицања производње и продаје трактора у
Републици Србији („Службени гласник РС“, бр.
28/2009 и 96/2009) прописано је да се подстицање
производње и продаје спроводи умањењем
произвођачке цене новог трактора за износ од
2.000 евра у динарској противвредности. Средства
намењена тој врсти финансијске подршке у 2009.
години износила су 400 милиона динара.

Субвенционисана
куповина
процентуалним
умањењем произвођачке цене у износу од 10%
употребљена је и у члану 4. Уредбе о условима и
начину спровођења субвенционисане куповине
камиона произведених у Републици Србији
заменом старо за ново („Службени гласник РС“,
бр. 81/2009). Средства намењена тој врсти
финансијске подршке у 2009. години износила су
50 милиона динара.

Међутим, чланом 4. Уредбе о условима и начину
подстицања производње и продаје трактора и
прикључних машина за тракторе у Републици
Србији у 2010. години („Службени гласник РС“,
бр. 3/2010, 50/2010, 72/2010, 87/2010 и 94/2010)
прописано је да се подстицање производње и
продаје спроводи процентуалним умањењем
произвођачке цене. На тај начин је износ у страној
валути који је био коришћен у истој уредби из
2009. године замењен процентуалним износом,
чиме је вешто избегнута употреба стране валуте
као мере вредности. Средства намењена тој врсти
финансијске подршке у 2010. години износила су
298 милиона динара.

Исти
принцип
процентуалног
умањења
произвођачке цене примењен је и у члану 4.
Уредбе о условима и начину подстицања
производње, ремонта и продаје грађевинских
машина и теретних моторних возила – камиона и
спровођења субвенционисане куповине теретних
моторних возила – камиона произведених у
Републици Србији заменом старо за ново у 2010.
години („Службени гласник РС“, бр. 3/2010,
49/2010 и 67/2010). Средства намењена тој врсти
финансијске подршке у 2010. години износила су
350 милиона динара.
Такође, исти начин подстицања производње је
примењен и у Уредби о условима и начину
подстицања производње, ремонта и продаје
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грађевинских машина, производње и продаје
теретних возила и специјалних надградњи на
камионским
шасијама
и
спровођења
субвенционисане куповине теретних возила
произведених у Републици Србији заменом старо
за ново у 2011. години („Службени гласник РС“,
бр. 1/2011 и 96/2011). Средства намењена тој врсти
финансијске подршке у 2011. години износила су
350 милиона динара.
Из наведеног следи да је Влада показала како се
може одржавати вредност одређеног подстицаја
без нужне употребе стране валуте, али и без
употребе домаће валуте. Као што се може
приметити, код неких уредби за подстицање
производње аутомобила подстицаји су задржани у
износу стране валуте, док је код других које се
односе на подстицање производње трактора,
аутобуса или камиона дошло до промене и
избегнута је употреба стране валуте. Потребно је
да се код свих наведених уредби спроведу
промене, с тим да се укључи и употребу динарског
износа подстицаја, чиме се доприноси остварењу
функције динара као мере вредности.
Подстицаји за потрошњу
Чланом 3. Уредбе о условима и критеријумима за
субвенционисање каматне стопе за потрошачке
кредите и кредите за правна лица, односно
финансијски лизинг за набавку одређених трајних
потрошних добара, услуга и туристичких
путовања у 2009. години („Службени гласник РС“,
бр. 9/2009, 28/2009, 29/2009, 34/2009, 81/2009,
94/2009 и 96/2009) прописано је да се потрошачки
кредити, односно финансијски лизинг, у смислу те
уредбе одобравају уз примену валутне клаузуле с
роком отплате до пет година. Међутим, идуће
године дошло је до промене, па је чланом 3.
Уредбе у 2010. години („Службени гласник РС“,
бр. 2/2010, 6/2010, 20/2010, 28/2010, 40/2010,
43/2010, 50/2010, 53/2010, 67/2010 и 76/2010)
прописано да се потрошачки кредити, односно
финансијски лизинг одобравају уз примену
валутне клаузуле с роком отплате до седам година
за аутомобиле, тракторе, аутобусе, грађевинске
машине и теретна моторна возила – камионе, док
се
у
случају
куповине
пољопривредне
механизације, намештаја, тепиха, подних облога,
грађевинског материјала, санитарних уређаја,
кућних апарата, рачунара с монитором и
звучницима, домаћег готовог софтвера, услуга
примене софтверског решења и набавке
туристичких путовања – потрошачки кредити и
кредити за предузетнике и правна лица одобравају
и у динарима с роком отплате до три године с
почеком од 12 месеци. Овде је очигледно како је
доносилац Уредбе раније имао приступ да мера
вредности може бити само страна валута, а касније
је свој став променио и омогућио и динарске
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кредите. Међутим, значајно је приметити и да су
наведени динарски кредити с роком отплате до три
године и почеком од једне године, што укупно
износи четири године. На тај је начин Влада
подстакла очување куповне моћи динара на дуги
рок, што је позитиван сигнал. Такав приступ је
задржан и у Уредби о условима и критеријумима
за субвенционисање каматне стопе за потрошачке
кредите и кредите за правна лица, односно
финансијски лизинг, за набавку одређених трајних
потрошних добара, услуга и туристичких
путовања у 2011. години („Службени гласник РС“,
бр. 1/2011, 26/2011, 52/2011 и 93/2011). Средства
опредељена за извршавање ових уредби у 2009.
години износе 375 милиона динара, у 2010. години
550 милиона динара и у 2011. години 790 милиона
динара.
Подстицаји туризма
Чланом 8. Уредбе о утврђивању критеријума и
ближих услова за кредите за подстицање квалитета
угоститељске понуде физичких лица, као и малих
и средњих предузећа из области туризма за 2009.
годину („Службени гласник РС“, бр. 3/2009),
утврђено је да се кредитна средства у складу с том
уредбом реализују преко Фонда за развој
Републике Србије уз употребу валутне клаузуле.
Исти приступ је задржан и код Уредбе о условима
и начину доделе и коришћења средстава за
кредите за подстицање квалитета угоститељске
понуде из области туризма за 2010. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 4/2010 и 72/2010),
као и Уредбе о условима и начину доделе и
коришћења средстава за кредите за подстицање
квалитета угоститељске понуде из области
туризма за 2011. годину („Службени гласник РС“,
бр. 1/2011). Код подстицаја туризму Влада изгледа
не одустаје од подршке само кредитима
деноминованим у страној валути.
Субвенције – одржавање ликвидности и
финансирање трајних обртних средстава
Чланом 3. Уредбе о условима за субвенционисање
каматних стопа за кредите за одржавање
ликвидности и финансирање трајних обртних
средстава у 2009. години („Службени гласник РС“,
бр. 9/2009, 34/2009, 36/2009, 47/2009 и 49/2009)
прописано је да се кредити у складу с том уредбом
одобравају уз примену валутне клаузуле на рок од
12 месеци, уз то да се могу одобрити и у динарима.
Међутим, наредне године је дошло до заокрета у
политици Владе, па је чланом 3. Уредбе о
условима за субвенционисање каматних стопа за
кредите
за
одржавање
ликвидности
и
финансирање трајних обртних средстава и за
извозне послове у 2010. години („Службени
гласник РС“, бр. 2/2010, 5/2010, 28/2010, 38/2010,
43/2010, 50/2010, 53/2010, 67/2010, 79/2010,
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81/2010 и 94/2010) прописано да се кредити у
складу с том уредбом одобравају на рок од 12
месеци, и то само у динарима, уз изузетак да се за
кредите за извозне послове закључене на 24
месеца употребљава валутна клаузула (члан 4). То
је један од примера како је дошло до позитивне
промене политике Владе ради подстицања
динаризације.
Чланом 3. Уредбе о условима за субвенционисање
каматних стопа за кредите за одржавање
ликвидности и финансирање трајних обртних
средстава и за извозне послове у 2011. години
(„Службени гласник РС“, бр. 1/2011, 61/2010 и
93/2011) прописано је да се кредити у складу с том
уредбом одобравају у динарима на рок од 12
месеци, уз примену валутне клаузуле за кредите
којима се финансира конкретни извозни посао.
Пример наведених уредби намеће закључак да су
уредбама Владе направљени одређени помаци у
подстицању динаризације.
Средства намењена за извршење наведених уредби
износила су у 2009. четири милијарде динара, у
2010. три милијарде и 817 милиона динара и у
2011. једну милијарду и 870 милиона динара.
Подстицаји за запошљавање у девастираним
подручјима
Чланом 11. Уредбе о условима за подстицање
производње и запошљавања у девастираним
подручјима у 2010. години („Службени гласник
РС“, бр. 11/2010, 38/2010 и 94/2010) прописано је
одобравање кредита у складу с том уредбом у
динарској противвредности евра уз примену
валутне клаузуле. Исти приступ је задржан и у
Уредби о условима за подстицање производње и
запошљавања у девастираним подручјима у 2011.
години („Службени гласник РС“, бр. 3/2011,
48/2011 и 84/2011).
Закључак у погледу односа уредби према
употреби динара
На основу наведених уредби, примећује се да је у
појединим групама уредби које се односе на
подстицаје у истој области у последње три године
дошло до помака у правцу веће употребе динара у
свим његовим функцијама као домаће валуте. Реч
је о позитивним трендовима код подстицаја за
пољопривредну производњу, подстицаја за
производњу трактора, аутобуса и камиона,
подстицаја за потрошњу, као и субвенција за
одржавање ликвидности и финансирање трајних
обртних средстава. Тим областима треба додати и
области у којима се динар и раније употребљавао
као неспорна мера вредности, и то код подстицаја
за сточарство и за производњу млека и меса.
Међутим, у појединим областима изгледа као да
нема помака, пре свега код подстицаја за
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грађевинску индустрију, за инвестиције без
посебне намене, производњу аутомобила, као и за
подстицај туризма. У неким од наведених области
не постоје ваљани разлози зашто се користи страна
валута а не динар (нпр. подстицаји производње
аутомобила), с обзиром на то да се страна валута
не употребљава код подстицаја производње
трактора, аутобуса и камиона. У неким областима
је можда до сада за Владу и постојало одређено
оправдање да не користи динар као меру
вредности. На пример, код субвенционисања
каматне стопе на стамбене кредите узима се да
стамбени
кредит
може
бити
само
евроденоминовани или у еврима. У овом случају
могло се поставити питање колико би успешан био
програм субвенција динарских стамбених кредита
без валутне клаузуле ако ти кредити и не постоје
на тржишту. Међутим, чланом 17. Закона о
заштити
корисника
финансијских
услуга
прописано је да је банка дужна да кориснику
финансијску услугу понуди првенствено у
динарима, па се може очекивати да ће се уредбе
ускладити с новом реалношћу. Потребно је да
Влада при доношењу уредби узме у обзир
чињеницу да је динар валута Републике Србије и
да је њена одговорност да стимулише његову
употребу на све начине ради остварења
монетарног суверенитета. У следећем одељку су,
између осталог, дате и препоруке за могуће мере
Владе које би утицале на остварење свих функција
динара као домаћег новца.

VI.1.5. Политика регулаторне
динаризације и њени инструменти
Политика регулаторне динаризације
Из анализе односа позитивног законодавства
према динару очигледно је да на нивоу државе не
постоји јединствена регулаторна политика у
погледу употребе динара. С правног становишта,
држава треба да буде заинтересована за очување
свог монетарног суверенитета, односно за
остварење монопола над употребом новца на
својој територији. Међутим, већи степен
динаризације потребно је остварити и ради
очувања стабилности финансијског система, с
обзиром на то да постоје и статистички подаци о
позитивној корелацији степена финансијске
евроизације и системског ризика финансијског
система,102 као и ради повећања ефикасности
инструмената монетарне политике. Зато сматрамо
да треба дефинисати политику регулаторне
динаризације која треба да буде допуна политици
монетарне
(економске)
динаризације
коју
спроводи Народна банка Србије. Да би било речи о
Видети: Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize, David Marston,
Gianni De Nicolo (2004), стр. 5, Табела 4.
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јавној политици, потребно је дефинисати њен циљ,
носиоца и инструменте те политике.
Наведена политика требало би да за циљ у што
већој мери има остварење све три функције динара
као домаћег новца (прометно средство, мера
вредности и средство очувања вредности). Не би
требало за циљ утврдити пуно остварење функција
динара, будући да је тешко очекивати да се то и
постигне, односно реално је очекивати да се
степен евроизације само смањи и држи под
контролом. У вези с питањем носилаца политике
регулаторне динаризације пожељно би било да то
буду државни органи који имају највише
могућности да врше утицај на обликовање прописа
који утичу на употребу динара. Један од њих је
сигурно Влада, која је, у складу с чл. 1. до 3.
Закона о Влади Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 55/2005, 101/2007, 65/2008 и
16/2011), носилац извршне власти, из чега
произлази да утврђује и води политику Републике
Србије и предлаже Народној скупштини законе,
буџет и друге опште и појединачне акте. Међутим,
битан носилац те политике треба да буде и
Народна банка Србије, којој је чланом 72а. Закона
о Народној банци Србије дато право предлагања
закона из њене надлежности. С друге стране,
надлежност Народне банке Србије је утврђивање и
спровођење монетарне и девизне политике, као и
активности и мера ради очувања и јачања
стабилности финансијског система (члан 4. тач. 1.
и 3). Такође, с обзиром на природу посла који
врши, очекује се да она поседује већу стручност у
овој области него други државни органи.
Најбитнији
део
политике
регулаторне
динаризације су инструменти те политике, тј.
потребно је дефинисати ефикасне регулаторне
инструменте којима се може остварити задати
циљ. Правни основ за употребу тих инструмената,
када је у питању Народна банка Србије, треба
тражити у наведеном овлашћењу те банке,
односно њеног Извршног одбора, да предузима
мере и активности ради очувања и јачања
стабилности
финансијског
система
које
представља
овлашћење
за
вођење
тзв.
макропруденцијалне политике и предузимање
макропруденцијалних инструмената (чл. 4. и 14.
Закона о Народној банци Србије). Потребно је
нагласити да је Извршни одбор Народне банке
Србије то овлашћење већ користио при
предузимању регулаторних мера ради контроле
системског ризика евроизације. Одбор је донео
Одлуку о мерама за очување и јачање стабилности
финансијског система („Службени гласник РС“,
бр. 34/2011), која, између осталог, прописује да
банка може физичком лицу одобрити кредит који
је индексиран девизном клаузулом – под условом
да је валута обавезе евро. На тај начин је Народна
банке Србије банкама забранила одобравање
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кредита с валутном клаузулом ако валута
вредновања није евро (нпр. швајцарски франак,
долар и др.).
Инструменти политике регулаторне
динаризације
У креирању инструмената политике регулаторне
динаризације треба кренути од утврђених
регулаторних
проблема,
које
смо
већ
идентификовали у претходним одељцима. Као
један од најважнијих, идентификован је проблем
слободне употребе валутне клаузуле. Због тога је
неопходно дефинисати могуће мере ограничења
употребе валутне клаузуле. То је могуће урадити
на више начина. Прво, на основу наведеног
овлашћења Извршног одбора Народне банке
Србије у предузимању и спровођењу мера и
активности ради очувања и јачања стабилности
финансијског система, Народна банка Србије
могла би да предузме меру која би поставила
ограничење на укупан износ кредита који је
индексиран страном валутом (енг. cap on foreign
currency lending).103 Друго, употреба валутне
клаузуле могла би се ограничити и путем
различитих видова забране одобравања кредита
корисницима који нису заштићени од ризика
промене
валутних
односа
(нпр.
забрана
кредитирања корисника који немају приходе у
страној валути, односно деноминоване у страној
валути). Такође, могуће је направити и различите
комбинације наведених инструмената. Сматрамо
да наведене мере имају ту предност зато што се
њиховом
применом
избегава
директна
административна забрана валутне клаузуле, што
би могло да произведе озбиљне проблеме у
пословању финансијских институција, а постиже
се ограничење примене те клаузуле.
Један од најозбиљнијих проблема и могући
значајан извор ризика по финансијску стабилност,
који смо раније поменули, а за чије решење је
потребно
употребити
регулаторне
мере,
представља висок степен евроизације депозита.104
Да би се спречило да уопште дође до проблема
високе евроизације депозита, могуће је на
одређени начин ограничити могућност полагања
девизних депозита, нпр. увођењем лимита (енг.
cap), a као екстремна мера у литератури се помиње
и потпуна забрана полагања девизних депозита, 105
али коју не би требало примењивати у системима
где већ постоји висока евроизација депозита као
што је наш. Већ смо навели да је чланом 35.
Видети: Jose Vinals (2011), Macroprudential Policy: An Organizing
Framework, International Monetary Fund, стр. 29, Figure 3.
103

Овај проблем може нарочито доћи до изражаја у случају наглог
повлачења депозита (енг. Bank Run), када није могуће брзо обезбедити
висок износ девизне ликвидности.
104

Мера потпуне забране полагања девизних депозита била је
примењена у Мексику, Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize,
David Marston, Gianni De Nicolo (2004), стр. 14.
105
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Закона о девизном пословању прописано да
Народна банка Србије утврђује услове под којима
банке отварају девизне рачуне и начин вођења тих
рачуна и девизних штедних улога резидената. Тај
члан представља правни основ за могуће увођење
одређених ограничења код отварања девизних
рачуна како би се подстакла динаризација.
У случају да већ постоји висока евроизација
депозита, ради контроле системског ризика,
могуће је користити инструменте попут
минималне рочности за девизне, односно девизно
деноминоване депозите, на начин којим се
ограничава ризик ликвидности који је већи код
девизних у односу на динарске депозите (због
лакше доступности банкама динарске у односу на
девизну ликвидност), а, с друге стране, подстичу
се и динарски депозити.106 У истом циљу могуће је
прописати више ликвидносне захтеве за девизне и
девизно деноминоване депозите, као и веће износе
обавезне резерве за ову врсту депозита
(инструмент који је већ примењен код нас).
Такође, могуће је увести и лимит на непоклапање
рочности. Занимљив инструмент представља
правно обавезивање страних банака власница
домаћих банака на обезбеђивање девизне
ликвидности у случају потребе за тим. На пример,
у Парагвају је то представљало услов за издавање
банци дозволе за рад.107 Постоји и могућност
употребе инструмената који подразумевају
административне рестрикције права депонената на
повлачење депозита, као што је административно
продужење рочности депозита, лимит на износ
који се може повући, утврђивање периода када се
депозити не могу повлачити или чак прописивање
накнаде за повлачење. Као последње средство, за
случај хитне потребе за девизном ликвидношћу
која се не може обезбедити на други начин,
потребно је развити правни оквир за кредите за
обезбеђење девизне ликвидности код централне
банке.
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употребу валутне клаузуле, што би изазвало
знатан раст цене ове врсте кредита и допринело
атрактивности динарских кредита са истом сврхом
без валутне клаузуле. Такође, могућа су и пореска
ослобађања, нпр. код прихода од капитала у
случају камате на динарске депозите, што је код
нас утврђено чланом 65. Закона о порезу на
доходак грађана.108 Међутим, битно је да порески
терети, односно ослобађања буду знатни, а не
занемарљиви како би могли да направе велику
разлику у висини трошкова употребе стране
валуте у односу на употребу динара.
Такође, пожељно би било да се држава и јединице
локалне самоуправе задужују само у динарима без
употребе валутне клаузуле, а изузетно у случају
постојања стриктно утврђених услова треба
утврдити могућност задуживања у страној валути.
Држава и локалне самоуправе ће на тај начин бити
изложене нижем степену девизног ризика, чије
високо преузимање, због депрецијације домаће
валуте конверзијом девизног у кредитни ризик,
може узроковати кризу јавног дуга и могућност
банкрота. Један од инструмената политике
регулаторне динаризације представља и лимит на
нето отворену девизну позицију.

Исто тако, у систему осигурања депозита могуће је
направити разлику у износима премија за
осигурање депозита код динарских и девизних
депозита и на тај начин подстицати динаризацију
депозита. Исти циљ има и мера која би смањила
износ покрића осигурања депозита за девизне у
односу на динарске депозите.

Као на елементу који је битан за успешно
спровођење процеса динаризације – треба
инсистирати на повећању атрактивности домаће
валуте елиминисањем ризика њене употребе. 109 То
се може најбоље остварити развојем инструмената
чија вредност се усклађује с променом цена
добара, робе и услуга изражених индексом цена
које су утврдиле овлашћење организације
(индексна клаузула). На тај начин се елиминише
валутни ризик који носи индексација страном
валутом, а истовремено и ризик од смањења
куповне моћи новца. Један од корака у том правцу
било би прокламовање начела монетарног
валоризма новим грађанским закоником, којим би
се истовремено ограничила употреба валутне
клаузуле. Такође, могуће је прописати и лимите на
различите врсте накнада код финансијских услуга
у динарима, чиме би исте услуге у страној валути
постале знатно скупље. Већој употреби динара
доприноси и поверење јавности у преданост
Народне баке Србије да у дугом року сачува
куповну моћ динара.110

Ефикасни инструменти регулаторне динаризације
налазе се и у области пореске политике. То би нпр.
била пореска оптерећења на кредитирање уз

Процес динаризације подстиче се и издавањем
новчаница с већим апоенима, чиме се олакшава
физичка употреба новчаница при плаћању већих

Наведени инструмент употребљен је у Израелу 1985. године као део
стабилизационог пакета, када је прописана минимална рочност од једне
године за нове доларске, односно доларски индексиране депозите,
видети: Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize, David Marston,
Gianni De Nicolo (2004), стр. 15.
106

107

Anne-Marie Gulde, David Hoelscher, Alain Ize, David Marston, Gianni De
Nicolo (2004), стр. 15.

С обзиром на то да стопа пореза на приходе од капитала износи 10%
(члан 64. Закона о порезу на доходак грађана), није реч о некој великој
разлици у погледу прихода који се остварује на динарска средства у
односу на девизна средства, тако да је то можда разлог малог ефекта
овог пореског ослобођења код нас.
108

109

Исто, стр. 22 и 23.

110

Исто, стр. 22.
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износа. Такође, битан је и квалитет израде
новчаница, јер и он доприноси лакшем и
сигурнијем плаћању у домаћој валути. 111
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функцијама, у знатној мери утиче на остварење
свих функција динара.
Инструменти контроле цена

Пожељно је и развијање тржишта терминских
уговора, где уговорне стране заузимају супротне
позиције. На тај начин се може елиминисати ризик
ликвидности, али не и кредитни ризик друге
уговорне стране, што је Народна банка Србије, као
и што је раније наведено, подржала.112
С обзиром на недоследности у погледу употребе
динара
као
мере
вредности
у
нашем
законодавству, потребно је предложити да се
допунама Јединствених методолошких правила за
израду прописа („Службени гласник РС“, бр.
21/2010) пропише обавеза да се у прописима као
мера вредности користи динар.
Такође, потребно је у свим подзаконским актима
Народне банке Србије увести динар као
искључиву меру вредности (осим ако закон не
налаже нешто друго).
Могуће мере Владе у погледу контроле цена
одређених производа ради очувања куповне
моћи динара
Монетарни суверенитет који припада држави
обухвата и право те државе да одреди и мења
вредност новца. То је пре свега задатак Народне
банке Србије у складу с чланом 4. Закона о
Народној банци Србије, који говори да та банка
утврђује и спроводи монетарну и девизну
политику, као и у складу с чланом 14. истог
закона, који говори да Народна банка Србије
утврђује политику курса динара. Међутим, то не
значи да извршна власт (Влада) не треба да води
рачуна о остварењу монетарног суверенитета. Она
представља једну од три државне власти, па с
обзиром на то сноси и одговорност за остваривање
све три функције динара као домаћег новца.
Штавише, члан 36. Закона о трговини изричито јој
налаже да путем мера економске политике
обезбеди стабилност тржишта и цена. Обезбеђење
стабилности цена представља и могућност утицаја
на очување куповне моћи динара, односно
остварење функција динара као мере вредности и
средства очувања вредности.
Поред наведеног, као што смо видели у делу 3.
овог текста, Влада, ради вођења економске
политике, уредбама утврђује подстицаје за развој
различитих области. Те уредбе дају Влади
могућност да искључивом употребом динара као
мере вредности, као и у другим његовим

111

Исто, стр. 23.

112

Исто, стр. 22.

Да би задатак очувања стабилности тржишта и
цена испунила, Влада може да предузме мере
којима може да искључи из права на остваривање
погодности путем подстицаја оне који не желе да
ограниче раст цена својих производа до одређеног
нивоа. На пример, тај механизам је примењен код
Уредбе
о
мерама подршке
грађевинској
индустрији кроз субвенционисање камате по
кредитима за финансирање стамбене изградње у
2010. години (као и код исте уредбе донете у 2011.
години). Ова уредба у члану 5. утврђује услове под
којима корисник кредита може да продаје станове
изграђене из средстава која се додељују у складу с
том уредбом. Као један од услова, тим чланом је
утврђен максимални износ цене по квадрату
новоизграђеног стана, нпр. за станове на
територији града Београда изграђене у објектима
који се налазе у зонама одређеним одлуком о
одређивању зона на територији града Београда (2.
зона – 1.595 евра/m²; 3. зона – 1.290 евра/m²; 4.
зона – 945 евра/m²; остале зоне, осим екстра и прве
зоне – 695 евра/m² – члан 5. Уредбе). Може се
закључити да је Влада, прописивањем наведеног
услова, хтела да утиче на одржавање стабилности
цена некретнина на одређеном нивоу. Разлози за
прописивање норме су вишеструки. Један од њих
је сигурно социјални фактор. На тај начин се
омогућује да до стана дође шири круг грађана.
Други разлог је финансијска стабилност, којом се
жели онемогућити нереални или проциклични
раст цена некретнина који може произвести
последице по стабилност финансијског система.
Нажалост, овај услов је прописан у еврима, па му
се не може приписати и циљ остварења функције
динара као мере вредности. Међутим, да је којим
случајем био прописан у динарима, он би сигурно
утицао на јачање функције динара као мере
вредности.
На пример, у наведеним уредбама које прописују
висину и услове за остварење права на премију за
млеко, премија је утврђена у динарима по литру
испорученог млека. На тај начин је доносилац
уредби утицао на остварење функција динара тако
што је динар употребио као меру вредности.
Међутим, могао би се створити и приступ који би,
нпр. онима који хоће да остваре право на премију
за млеко, утврдио и обавезу поштовања
максималног нивоа цена млека. Тако би се утицало
на стабилност цена, односно инфлацију, а тиме и
на очување куповне моћи динара, тј. остварење
његове функције као мере вредности. На тај начин
се
цене
одређених
производа
не
би
административно утврђивале, тј. онај ко не жели
да се придржава цене утврђене уредбом на то би
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имао легитимно право, али, с друге стране, морао
би да рачуна на то да неће остварити право на
подстицај. Такође, они који би остварили право на
подстицај, па после одступили од обавезе
поштовања одређеног нивоа цена, изгубили би
право на подстицаје у наредним годинама,113 чиме
би слобода тржишта била очувана. Остваривање
права на премију за млеко дат је само као пример,
с обзиром на то да би се наведени механизам
могао користити за скоро све врсте подстицаја.
Међутим, са становишта монетарног суверенитета
оправдано би било користити га тамо где постоји
висок раст цена који утиче на укупну инфлацију, а
тиме и на губљење куповне моћи динара, чиме се
слаби његова функција као мере вредности и
долази до његове фактичке супституције страном
валутом. Наравно, ефикасност овог механизма
зависи од обухвата и износа субвенција, тј.
механизам би био ефикасан у оним областима за
које су подстицаји високи и који укључују већину
произвођача.
Код
нас
је
то
сигурно
пољопривредна производња и ту би се могло
знатно утицати на цене пољопривредних
производа. Онај ко субвенционише има право и да
захтева понашање чији циљ је остварење интереса
друштва, што је по дефиницији уграђено у сваку
субвенцију.
Алтернатива наведеном механизму одмереног
утицаја могла би да буде (не)популарна мера
административног ограничења цена одређених
производа који највише утичу на ниво инфлације,
а која би узела у обзир и социјалну страну
проблема. Код нас ова мера припада напуштеном
концепту командне привреде и њена појава у
времену тржишне економије требало би да буде
само изузетна, али некада и нужна када су
исцрпена сва друга средства. Наведену меру је
могуће предузети на основу члана 46. Закона о
трговини, на основу кога је Влада 2011. године и
донела Уредбу о посебним условима промета
одређење робе („Службени гласник РС“, бр.
102/2011). Та уредба је на рок од шест месеци
ограничила највишу укупну стопу марже у висини
од 10% у промету одређене робе која је од
виталног значаја за живот и здравље људи.
Контрола цена лекова
Одређени прописи у областима где постоји
изразити јавни интерес лимитирају цене производа
и услуга које служе остварењу тог интереса.
Такође, код појединих производа или услуга
постоји одсуство ефикасног тржишта, па је
потребна државна интервенција како би се
Овакве мере су већ заступљене у погледу остваривања права на
подстицаје, у том смислу што се за остваривање права на подстицај из
текуће године захтева поштовање свих обавеза које су везане за већ
остварене подстицаје из претходних година, нпр. видети члан 4. Уредба
о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз
субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години.
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обезбедила доступност тих производа по
одговарајућим ценама. Једна од таквих области
која испуњава оба наведена услова је и област
лекова и медицинских средстава. Ову област
уређује Закон о лековима и медицинским
средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
који у члану 58. прописује да Влада утврђује
критеријуме за формирање цене лекова који су
добили дозволу за лек и који се употребљавају у
хуманој медицини, а чији је режим издавања на
рецепт, као и највише цене тих лекова, на основу
заједничког предлога министра надлежног за
послове здравља и министра надлежног за послове
трговине. На основу наведеног члана донета је
Уредба о критеријумима за формирање цене
лекова за употребу у хуманој медицини чији је
режим издавања на рецепт („Службени гласник
РС“, бр. 87/2010 и 41/2011), као и Одлука о
највишим ценама лекова за употребу у хуманој
медицини чији је режим издавања на рецепт
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2011).
У складу с чланом 2. наведене уредбе, утврђени су
различити критеријуми за формирање цена лекова,
али остаје отворено питање зашто су чланом 4. као
референтне земље за формирање тих цена узете
Словенија, Хрватска и Италија које су по
економском развоју испред наше земље, иако је
чланом 9. став исте уредбе паритет цена за
генерички лек утврђен у износу од 80%, за
оригинални лек у износу од 95%, док је паритет
цена за иновативни лек чак 100%.114
С обзиром на то да је реч о лековима који се издају
на лекарски рецепт и да њихову цену најчешће
плаћа Републички завод за здравствено осигурање,
што нам говори да се на цене лекова не могу
применити принципи тржишта, оправдано је да
ова област у потпуности буде под контролом
Владе.
Због тога сматрамо да је потребно одлучније
користити инструмент из члана 58. Закона о
лековима и медицинским средствима, који
омогућава Влади да пропише највишу цену лекова
који се издају на рецепт, што представља законити
и легитимни начин да се контролише раст цена
лекова, а тиме и инфлација. На тај начин се

Изненађујућа је чињеница и да је у Националном програму за
интеграцију у Европску унију (2008) написано: „У наредном периоду
наставиће се с политиком постепеног отклањања диспаритета цена
домаћих лекова у односу на цене увозних лекова, с обзиром на то да су
цене домаћих лекова у просеку на око 50% нивоа цена лекова у
референтним земљама.“. На тај начин Влада је показала оријентацију ка
расту цена лекова, а тиме и расту инфлације, као и трошкова Републичког
завода за здравствено осигурање, што је апсолутно неоправдано, чак и
апсурдно с обзиром на то да се цене усклађују с ценама лекова у земљама
које се налазе на вишем ступњу економског развоја, а ефикасно тржиште
лекова је тешко замислити због обавезног државног здравственог
осигурања. Такође, оваква политика је у потпуној супротности са
основним циљем другог државног органа – Народне банке Србије, а то је
стабилност цена.
114
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доприноси очувању куповне моћи динара, а тиме и
остварењу функција динара као домаће валуте.

VI.1.6. Закључак
У закључку ћемо изнети разлоге зашто је потребно
динаризовати финансијске трансакције, предлог
инструмената чијом применом се тај циљ може
остварити,
као
и
могућу
регулаторну
класификацију евроизације.
С правног становишта, евроизацију је могуће
поделити на неформалну и формалну. Неформална
евроизација постоји када се страна валута користи
на државној територији иако то правним поретком
није дозвољено. У том случају до евроизације
долази због немоћи апарата да обезбеди примену
прописа. С друге стране, формална евроизација
постоји у случају када је држава својим правним
поретком утврдила да је страна валута на државној
територији законска валута, тако да се она користи

у складу с правним поретком. Формална
евроизација се даље може поделити на потпуну и
непотпуну. Потпуна формална евроизација постоји
у случају када је држава правним поретком страну
валуту прихватила као домаћу валуту у свим
својим функцијама (као прометно средство, меру
вредности и средство очувања вредности), док
непотпуну формалну евроизацију имамо у случају
када правни поредак страној валути гарантује
једну или две од наведене три функције новца.
Графикон VI.1.6.3. Учешће девизних и девизно
индексираних у новоположеним депозитима
(у %)
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Графикон VI.1.6.1. Учешће девизних и девизно
индексираних у укупним кредитима, без прекограничних
кредита
(у %)
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Графикон VI.1.6.2. Учешће девизних и девизно
индексираних у укупним депозитима
(у %)
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Чланом 34. Закона о девизном пословању
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 31/2011),
који дозвољава слободну употребу валутне
клаузуле, правно је омогућено страној валути
остварење функције мере вредности на територији
Републике Србије, док је тачкама 12. и 13. Одлуке
о условима отварања и начину вођења девизних
рачуна резидената („Службени гласник РС“, бр.
67/2006), које резидентима физичким лицима
омогућавају слободно отварање девизних рачуна и
полагање девизних штедних улога, страној валути
омогућено остварење функције средства очувања
вредности. То значи да у нашој земљи страној
валути недостаје само функција прометног
средства да би били испуњени услови за потпуну
формалну евроизацију. У складу с тим, Република
Србија спада у групу земаља код којих је
непотпуна формална евроизација. На тај начин
динар је скоро у потпуности лишен своје две
функције као домаће валуте, тј. у тим функцијама
се уместо динара користи страна валута. О
негативним последицама наведених норми које
либерализују употребу стране валуте на
територији Републике Србије говоре и подаци с
графикона VI.1.6.1. и VI.1.6.2. који приказују
стопе евроизације кредита и депозита у Републици
Србији. Стопа евроизације кредита је у првом
тромесечју 2012. године била на нивоу од око 75%,
док је евроизација депозита у истом периоду
износила око 80%. Узрок високе евроизације
144

Извештај о стабилности финансијског система

Народна банка Србије

кредита је легализација валутне клаузуле с
обзиром на то да се кредитори у тим условима
одлучују на њено уговарање као заштиту од
ризика депрецијације домаће валуте, а не на
употребу других инструмента заштите (употреба
стране валуте у функцији мере вредности уместо
динара). С друге стране, узрок високе евроизације
депозита је слобода полагања девизних штедних
улога која је гарантована резидентима физичким
лицима (употреба стране валуте у функцији
средства очувања вредности уместо динара).
Међутим, примећује се да се на Графикону V.1.6.2.
степен евроизације депозита физичких лица (око
91%) знатно разликује у односу на степен
евроизације депозита правних лица (око 55%).
Наиме, правна лица немају потпуну слободу
држања девиза на девизним рачунима, већ девизе
могу набављати и држати у тачно утврђеним
случајевима који су прописани девизним
прописима и који најчешће захтевају постојање
страног елемента (плаћања према иностранству и
из иностранства и др.). Очигледно је колики утицај
има правна норма која дозвољава или не
дозвољава одређено понашање на степен
евроизације, имајући у виду да се економске
одлуке увек доносе у односу на регулаторни оквир
који уређује услове пословања. То дејство правне
норме може се видети и на Графикону VI.1.6.3,
који показује да су у новембру 2011. девизни
депозити износили 98% свих новоположених
депозита физичких лица, док је у истом периоду
код правних лица тај износ био око 40%, што је
чак 59% мање. Разлику између физичких и
правних лица није могуће приметити код
новоодобрених кредита (Графикон VI.1.6.4), с
обзиром на то да је уговарање валутне клаузуле
дозвољено и правним и физичким лицима.
Графикон VI.1.6.4. показује да је почетком трећег
тромесечја 2011. почео тренд пада стопе девизних
и девизно идексираних кредита у новоодобреним
кредитима становништву, који је у октобру пао на
Графикон VI.1.6.4. Учешће девизних и девизно
индексираних у новоодобреним кредитима
(у %)
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ниво од 35%. Међутим, следећег месеца тренд је
имао обрнути смер и проценат новоодобрених
девизних кредита је достигао 78% (што је за 122%
више него претходног месеца), да би у јануару
2012. опет пао на износ од око 43%. Очигледно је
да се у условима дерегулације валутне клаузуле не
може ефикасно утицати на стопу одобравања
девизних и девизно индексираних кредита.
Ситуација је још озбиљнија ако се узме у обзир
задуживање државе и прекогранично задуживање
резидената и државе у страној валути, што је
приказано на Графикону VI.1.6.5. Са овог
графикона може се видети да је стопа
динаризације свих кредита на територији
Републике Србије у децембру 2011. била око 17%,
што значи да је стопа евроизације била 83%.
Висока стопа евроизације показује колики значај
имају правне норме у контроли тог процеса.
Постоје три групе разлога зашто држава треба да
обезбеди примат домаћој валути. Наведена
класификација евроизације нам је од користи код
прве групе разлога, будући да та група спада у
домен теорије државе и права, односно теорије
суверености која каже да сувереност представља
факат да држава на својој територији врши
највишу власт. Она државна власт која не може да
обезбеди да домаћа валута врши функције новца
на државној територији (било да је реч о
формалној или неформалној евроизацији) није
суверена у монетарним пословима, чиме она губи
део државне суверености и негативно утиче на
стабилност
државних
институција.
Њена
сувереност у овим пословима је посредно
препуштена монетарним властима других држава,
које издају и одређују вредност валуте која је у
финансијским трансакцијама прихваћена уместо
домаће валуте.115 Иако се државе разликују по
томе да ли су од монетарног суверенитета
одустале добровољно (у случају формалне
евроизације) или не (у случају неформалне
евроизације), оне се не разликују у погледу
последице која се огледа у томе да су у њиховим
монетарним пословима подређени монетарним
властима стране државе. Код ових држава посебно
се поставља питање уз колике напоре је могуће
повратити монетарни суверенитет од кога се
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Скорашњи је пример слабљења евра у односу на друге светске валуте.
До слабљења је дошло по различитим основама, а посебно због кризе
јавног дуга држава чланица Европске монетарне уније. Међутим, један од
узрока је сигурно и монетарна политика коју води Европска централна
банка као орган коме је делегиран монетарни суверенитет држава чланица
Европске монетарне уније. Мере наведене монетарне политике утичу и на
земље с високим степеном евроизације, као што је наша земља, па тако
Европска централна банка, својевољно или не, врши један део монетарног
суверенитета у евроизованим земљама.
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претходно одустало.116 Сигурно је да повратак тог
суверенитета мора бити праћен мноштвом
принудних норми које би забрањивале употребу
стране валуте тамо где се она одомаћила, а што
сигурно прати и отпор оних који морају да се
понашају у складу с новим правилима и употребу
мера државне принуде. Зато од монетарног
суверенитета
не
треба
одустајати
без
одговарајућег разлога, односно користи за
друштво и државу која се добија у размену за
њега. На пример, државе чланице Европске
монетарне уније су свој монетарни суверенитет
пренеле на Европску централну банку зато што су
на тај начин оствариле одређене погодности. Оне
су се најексплицитније манифестовале код
појединих држава у мањим каматама које су
морале да плаћају на државне обвезнице после
приступања
Европској
монетарној
унији.
Међутим, због неадекватне фискалне политике
неких
чланица
дошло
је
до
њихове
презадужености, која је на крају кулминирала
кризом јавног дуга. У случају да се водила
одговорна фискална политика, погодности које су
те земље оствариле биле би очигледне.117
Графикон VI.1.6.5. Учешће динарских кредита без
валутне клаузуле у укупним кредитима, са државом и
прекограничним кредитима
(у %)
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Извор: Нaродна банка Србије.

Друга група разлога за спровођење процеса
динаризације произлази из права државе да
Занимљив је пример Чилеа из 1959. године. Наиме, 1958. године Чиле је
новом регулативом укинуо забрану банкама да примају депозите у
доларима и да одобравају кредите у доларима како би привукао Чилеанце
који су инвестирали у иностранство да инвестирани новац врате у земљу.
Убзро је дошло до раста доларских депозита до износа од 70 милиона
долара. То се затим одразило на нагли раст инфлације у домаћој валути
иако није дошло до увећања новчане масе у пезосима. На тај начин је
долар постао друга валута уз пезос, уз ту предност да је онај који га је
поседовао био заштићен од инфлације у домаћој валути, која је сада била
значајна баш због изненадне доларизације, видети: Kenneth L. Karst, Keith
S. Rosenn (1975), „Law and Development in Latin America, A Case Book“,
University of California Press, стр. 459 и 460. Наведени податак је битан и
зато што показује позитиву корелацију степена доларизације и нивоа
инфлације у домаћој валути.
116

У случају Европске монетарне уније, монетарни суверенитет је само
делегиран једној од њених институција, у којој свака држава чланица, у
складу с правилима, може да оствари одређени утицај, тако да се не може
говорити о одустајању од монетарног суверенитета, већ само о његовом
преношењу.
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штампа и одреди вредност новца. Емитовањем
новца држава остварује емисиони приход који
представља разлику између реалне вредности
емитованог новца и трошка његовог издавања, тј.
штампања. Ту разлику држава увек може да
користи за финансирање својих расхода.
Право да одреди вредност новца значи и да држава
може да утврди каматне стопе на ниском нивоу
иако су оне високе на међународним тржиштима.
То није могуће учинити у евроизованим
системима с обзиром на то да свако смањење
каматних стопа на задуживање у домаћој валути
изазива бег у страну валуту, па у том случају
имамо монетарни систем који није могуће
ефикасно контролисати. Да би се контрола
задржала, потребно је да централна банка плаћа
каматну стопу која је најмање једнака каматној
стопи на страну валуту, плус премији за ризик
земље и плус додатној премији за ризик
депрецијације валуте.118 То је цена високе
евроизације.
У условима високе евроизације централна банка
променом референтне каматне стопе не може да
утиче на цену сервисирања дугова деноминованих
страном валутом, чиме се знатно смањује
ефикасност монетарне политике и ограничава
могућност утицаја централне банке ради контроле
системског ризика. Политика курса домаће валуте
као један од канала монетарне политике такође је
погођена, јер промене тог курса директно утичу на
расположиви доходак домаћинстава.119 У складу с
наведеним,
ради
очувања
финансијске
стабилности у евроизованим системима, у случају
нагле депрецијације домаће валуте у односу на
страну валуту која се користи као мера вредности
кредита централна банка мора да реагује
заустављањем раста курса уз трошење девизних
резерви како би спречила реализацију системског
ризика. Реч је о заједничком моралном хазарду
финансијских институција и корисника кредита
који нису заштићени од девизног ризика (с
обзиром на то да приходе остварују у домаћој
валути), а који се манифестује у њиховом
очекивању да ће држава својом интервенцијом на
девизном тржишту онемогућити депрецијацију
домаће валуте. Наведено очекивање се заснива на
томе да би та депрецијација довела да раста стопе
кредита који се не отплаћују.120 То би утицало на
капиталну адекватност финансијских институција,
чије погоршање може довести до угрожавања
стабилности финансијског система за чије очување
је опет заинтересована држава. Наиме, и
Видети: Manuel Hinds (2006), Playing Monopoly with the Devil,
Dollarization and Domestic Currencies in Developing Countries, Yale
University Press, стр. xxxi.
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National Bank of Poland (2011) , Financial Stability Report, децембар 2011,
стр. 51.
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Реч је о претварању девизног ризика у кредитни ризик.

146

Извештај о стабилности финансијског система

кредитори и корисници кредита очекују да ће их
држава заштитити. Реч је о затвореном кругу чији
трошак се увек на крају испоставља држави,
односно њеним пореским обвезницима. То је,
такође, трошак евроизације који плаћа друштво.
У погледу финансијске стабилности право
штампања новца омогућава држави, односно
њеној централној банци, да буде кредитор
последњег
уточишта
у
случају
потребе
финансијских институција за ликвидношћу како
би спречила ликвидносну кризу, односно
реализацију системског ризика, и стварање услова
за настанак финансијске кризе. С друге стране, у
евроизованим системима у овом случају је
потребно користити новац из девизних резерви
земље који не штампа домаћа централна банка и
чија количина је увек ограничена износом и
ликвидношћу тих резерви.
Такође, још један разлог зашто држава не треба да
одустане од монетарног суверенитета је то што
право емисије новца држави омогућава да утиче на
раст кредитне активности када на тржишту имамо
тенденцију смањења агрегатног износа кредита.
Трећа група разлога зашто је потребно
динаризовати финансијске трансакције налази се у
могућности
подстицања
извоза
обарањем
вредности домаће валуте у односу на страну
валуту, што представља један од врло значајних
инструмената економске и монетарне политике.
Наведени инструмент обарања вредности домаће
валуте може бити веома користан у случају
екстерних поремећаја.121
Такође, битно је истаћи да се у евроизованим
системима кредити индексирани валутном
клаузулом најчешће користе за финансирање
куповине непокретности, а не за финансирање
производних делатности. На тај начин раст
задужености и спољњег дуга није праћен растом
производње који би у будућности омогућио
успешно сервисирање тог дуга,122 што све
доприноси
расту
системског
ризика
у
финансијском систему.
На овом месту наводимо препоруке у погледу
избора инструмената за остварење вишег степена
динаризације
у
Републици
Србији.
Ове
инструменте, с обзиром на начин деловања,
можемо поделити на индиректне и директне.
Индиректни инструменти су они који делују на
стварање економских услова који подстичу
динаризацију, као и инструменти заштите од

Видети: Andrew Berg, Eduardo Borensztein (2000), The Pros and Cons of
Full Dollarization, IMF Working Paper, International Monetary Fund, March
2000, стр. 18–21.
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девизног ризика који смањују девизни ризик под
претпоставком
постојања
високог
степена
евроизације.
С
друге
стране,
директни
инструменти су они који употребом императивних
норми директно утичу на регулаторне узроке
динаризације које смо раније идентификовали.
Индиректни
инструменти
утврђени
су
Меморандумом
о
стратегији
динаризације
финансијског система Србије.123 Њих чине мере
монетарне и фискалне политике усмерене на
јачање макроекономског окружења обезбеђивањем
ниске и стабилне инфлације уз руковођено
пливајући девизни курс и одржив привредни раст,
активности усмерене на развој тржишта динарских
хартија од вредности и стварање услова за
увођење нових динарских производа и активности
усмерене на развој инструмената заштите од
девизног ризика. Наведеним меморандумом
утврђена је и оријентација државе према повећању
удела чисто динарског дуга у укупном јавном
дугу. Такође, значајна је и мера која захтева да
Влада одобрава евентуално ново субвенционисање
кредита само ако су кредити динарски, чиме је
препознат значај уредби Владе које регулишу
разне врсте подстицаја за процес динаризације, о
чему смо раније говорили. Један од дефинисаних
корака представља и развој примарног и
секундарног тржишта динарских хартија од
вредности, као и издавање дугорочних динарских
хартија Републике Србије. Све те мере требало би
да створе услове у којима расте атрактивност
динара у односу на страну валуту и доведу до
повећања степена динаризације финансијског
система у нашој земљи.
Међутим, поставља се питање да ли се овим
мерама уз истовремено вођење либералне девизне
политике, која дозвољава слободну употребу
стране валуте као мере вредности (валутна
клаузула), може знатније повећати степен
динаризације. Због тога је потребно размотрити да
се поред ове прве групе индиректних мера у
процес динаризације укључи и друга група мера
које директно утичу на регулаторне узорке
динаризације, а које смо раније дефинисали као
инструменте политике регулаторне динаризације.
Директне инструменте могуће је применити у
најзначајнијим
областима
где
је
степен
евроизације висок, а које могу бити извор
системског ризика. Прва од тих области је
евроизација кредита. Да би се степен евроизације
кредита држао под контролом, треба размотрити,
као што је раније наведено, увођење мере
ограничења употребе валутне клаузуле за све
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National Bank of Poland (2011), стр. 52.

Видети: Народна банка Србије и Влада Републике Србије, Меморандум
о стратегији динаризације финансијског система Србије, март 2012.
године.
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новоодобрене кредите, која би се састојала у
прописивању лимита на агрегатни износ кредита,
који је могуће одобрити уз примену валутне
клаузуле. Ако би се применила, та мера би требало
да обухвати и одговарајући вид контроле
прекограничног задуживања резидената у страној
валути како би се спречила регулаторна
арбитража, тј. избегавање примене ограничења
тако што би се увећало прекогранично
задуживање. Уз примену наведене мере, потребно
би било утицати и на међународне развојне банке
и фондове, као и на друге прекограничне
кредиторе како би подржали процес динаризације
и одобравали кредите резидентима у динарима.
Такође, могуће је размислити о увођењу пореза на
кредитирање са употребом валутне клаузуле како
би се интернализовале негативне екстерналије које
ова врста кредитирања производи. Преузимањем
од стране великог броја финансијских институција
високог девизног ризика (који произлази из
уговарања валутне клаузуле) ради остварења
профита тих институција, излаже се цео
финансијски систем девизном ризику, који сада
прераста у системски ризик, тј. ризик по
стабилност финансијског система. Проблем
негативних екстерналија решава се опорезивањем
понашања које их производи (тзв. Пигуови порези)
тако што се негативне екстерналије интернализују
(енг. polluter pays principle),124 а у случају
реализације
системског
ризика
средства
прикупљена Пигуовим порезима могуће је
употребити ради елиминисања последица те
реализације. Такође, увођењем пореза на валутну
клаузулу допринело би се атрактивности
динарских кредита без валутне клаузуле. Једна од
последица наведене две директне мере може бити
смањење агрегатног износа кредита. Међутим, не
треба заборавити да се применом тих
инструмената контролише системски ризик у
финансијском систему, чија реализација може
произвести енормне трошкове за друштво, и да је
боље унапред платити „премију осигурања“ него
трпети штету која настаје остварењем ризика. С
друге стране, у овом случају се на агрегатни износ
кредита може утицати монетарним мерама
(емисија новца) које у условима смањеног степена
евроизације постају знатно ефикасније.
Друга област у којој је степен евроизације још
већи
јесте
евроизација
депозита.
Ради
стимулисања динарских депозита, могуће је увести
различите мере које би утицале на смањење
атрактивности депозита у страној валути. Оне
могу ићи од увођена значајних пореза, па до
посредне мере која би направила разлику у висини
премије за осигурање девизних у односу на
динарске депозите, али истовремено и смањила
Видети: Владимир Петровић (2011), „Регулисање системског ризика“,
Правни живот, бр. 11/2011, Београд, стр. 608 и 617.
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осигурану суму девизних депозита у односу на
динарске. Није оправдано да динарски и девизни
депозити имају исте износе премија за осигурање
депозита, иако је много већи ризик на осигуравачу
у случају потребе за исплатом девизних у односу
на динарске депозите. Девизна ликвидност је
ограничена, док је динарска ликвидност за државу
много лакше доступна, с обзиром на то да је
велика већина прихода државе у динарима.
Такође, у случају девизних депозита постоји већи
ризик настанка осигураног случаја него што је то
случај код динарских депозита, због одсуства
девизног ризика при пласману динарских извора
финансирања.
Трећа област у којој је могуће предузети мере ради
већег степена динаризације је задуживање јавних
тела – државе и органа локалне самоуправе.
Законом који уређује јавни дуг могуће је утврдити
обавезу задуживања државе и органа локалне
самоуправе у динарима и изузетке када је из
унапред прописаних разлога (тј. без присуства
дискреционе оцене) дозвољено задуживање у
страној валути. Меморандумом о стратегији
динаризације финансијског система Србије је
утврђено да ће држава настојати да повећа удео
чисто динарског дуга у укупном јавном дугу.
Међутим, пожељно би било ићи корак даље и
законом прописати обавезу задуживања у
динарима, чиме би ова мера од посредног добила
директан карактер. На тај начин би се смањио
степен девизног ризика коме је изложен буџет
државе и локалних самоуправа, који се лако може
претворити у кредитни ризик.
Такође, пожељно би било на државном нивоу
утврдити опредељеност за примену начела
монетарног валоризма и због тога развијати
инструменте чија вредност се усклађује с
променом цена добара, робе и услуга (индексна
клаузула). На тај начин се елиминише валутни
ризик који носи индексација страном валутом, а
истовремено и ризик од смањења куповне моћи
новца, што доприноси атрактивности домаће
валуте.
У Табели VI.1.6.1. дајемо листу могућих
директних
и
индиректних
инструмената
динаризације који су подељени према областима
деловања (кредити, депозити, јавни дуг), заједно с
могућим временским оквиром њихове примене,
као и државним органом у чијој надлежности је
њихова употреба, односно који је овлашћени
предлагач измена потребних законских текстова
како би се омогућила њихова употреба. Због
потребе прилагођавања пословних модела банака
новим регулаторним захтевима, потребно би било
утврдити транзициони период који за циљ треба да
има прелажење на нова правила уз најмање
ризике. Период прилагођавања у трајању од пет
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година више је него довољан да би се пословни
модел прилагодио новим захтевима. Такође, веома
је битно, у случају одлуке да се примене наведени
инструменти, утврдити стратегију комуникације са
јавношћу, која би, прво, требало да створи свест
код свих друштвених чинилаца о користима које
процес динаризације доноси по друштвено
благостање и, друго, да омогући транспарентност
свих планираних мера. Битно је и да се мере не
мењају у току њиховог спровођења како се не би
нарушио принцип правне сигурности.
Наведеним мерама треба додати и четврту област
мера које се односе на одржавање стабилности
цена, које, поред традиционалних монетарних
мера Народне банке Србије, укључују и мере
Владе којима она може да утиче на ниво цена
путем државних субвенција за пољопривредне
производе и стамбену изградњу прописивањем
највишег нивоа цена, чије поштовање треба да
буде услов за остваривање права на субвенцију.
Такође, потребно је да Влада одлучно контролише
ниво цена лекова пошто у том сегменту нема
ефикасног тржишта. Стабилна и ниска инфлација
је веома битна за поверење грађана у домаћу
валуту, а самим тим и за процес динаризације. Ове
мере дате су у Табели VI.1.6.2.
О актуелности примене неких од наведених
директних и индиректних мера говори и чињеница
да је Европски одбор за системски ризик у октобру
2011. издао седам препорука125 које се односе на
превенцију одобравања девизно деноминованих
кредита корисницима који нису заштићени од
девизног ризика. Препоруке се односе на државе
чланице, националне супервизоре и Европскo
банкарско тело. Наведени одбор је препоручио
увођење следећих мера:
1. Препорука А утврђује да државе чланице и
национални супервизори треба да захтевају од
финансијских институција да кориснике кредита
адекватно информишу о свим ризицима које носи
задуживање у страној валути, као и да охрабре те
институције да понуде кредите у домаћој валути за
исте намене за које се користе кредити у страној
валути. Такође, потребно је да институције
корисницима понуде и инструменте заштите од
девизног ризика.
2. Препорука Б утврђује да национални
супервизори треба да прате ниво задуживања у
страној валути, као и валутну усклађеност
нефинансијског сектора. Такође, потребно је да
предузму неопходне мере како би се ограничило
задуживање у страној валути на тај начин да се
оно дозволи само корисницима који су у
одређеном степену заштићени од девизног ризика.
125
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Такође, потребно је размотрити увођење DTI и
LTV126 рација.
3. Препорука Ц утврђује да национални
супервизори треба да прате да ли кредитирање у
страној валути изазива прекомерни кредитни раст.
4. Препорука Д утврђује да национални
супервизори треба да израде правила за
финансијске институције, која утврђују како
укључити девизни ризик који произлази из
одобравања девизних кредита у интерне системе
контроле ризика.
5. Препорука Е утврђује да национални
супервизори треба да предузму мере у складу с
другим стубом Базела II, а посебно да захтевају од
финансијских институција да имају адекватан
износ капитала како би покрили ризике повезане с
кредитирањем у страној валути.
6. Препорука Ф утврђује да национални
супервизори треба да прате ризик ликвидности и
ризик финансирања повезан с кредитирањем у
страној валути.
7. Препорука Г утврђује потребу реципроцитета
уведених мера тако да државе седишта
финансијских институција треба да уведу мере
најмање истог степена, као и државе у којима се
кредитирање врши, с тим да се то не односи на
кредитирање резидената у држави седишта.
Неке од препоручених мера су код нас већ
примењене, попут LTV рација од 80% за стамбене
кредите индексиране страном валутом.127 С друге
стране, за све остале кредите деноминоване у
страној валути захтева се полагање учешћа од
30%.128 Такође, забрањено је одобравање кредита
индексираних другим страним валутама осим
евра.129 Поред наведеног, Народна банка Србије је
с Владом закључила Меморандум о стратегији
динаризације финансијског система Србије, који
предвиђа листу мера које ће бити предузете и које
су већ предузете. Неке од њих су оријентација
државе према повећању удела чисто динарског
дуга у укупном јавном дугу, активности усмерене
на развој тржишта динарских хартија од вредности
и стварање услова за увођење нових динарских
производа, као и активности усмерене на развој
инструмената заштите од девизног ризика.

126

DTI – Debt-to-Income и LTV –Loan-to-Value.

127

Тачка 4. Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности
финансијског система.

128

Тачка 3.Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности финансијског
система.

129

Тачка 2. Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности
финансијског система.

www.esrb.europa.eu/recommendations/html/index.en.html
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Табела VI.1.6.1. Инструменти регулаторне динаризације (осенчено означава транзициони период)
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

70%

50%

45%

40%

35%

30%

Процена прихода клијента у
FX1)

•4)

•

•

•

•

•

И нструменти заштите од
дев изног ризика1)

•

•

•

•

•

•

0%

0.5%

0.5%

1%

1.5%

2%

•

•

•

•

•

•

6М

1 год.

1,5 год.

Ув ођење
минималног
стандарда

•

•

•

•

•

•

Порез на камату на дев изне
депозите2)

20%

25%

30%

35%

40%

Различити осигурани износи
дев ./дин. у €2)

25000/
50000

15000/
50000

10000/
50000

10000/
50000

10000/
50000

Кредити
Лимит на в алутну клаузулу 1), 3)

Порез на употребу в алутне
клаузуле2)
Субв енције само за динарске
кредите2)
Депозити
Минимална рочност дев изних
депозита1)
Обав езна резерв а1)

•

Јавни дуг
Задужив ање у дин, изузетно у
FX2)

•

•

•

•

•

•

Разв ој тржишта динарских
ХоВ2)

•

•

•

•

•

•

1)

Инстру мент у надлежности Народне банке Србије.

2)

Инстру мент који може у потребити Влада РС или предложити његов у у потребу Народној ску пштини.

3)

Од агрегатног износа кредита.

4)

Контину ирана примена.

Веома важна је одредба која говори да ће Влада
одобравати евентуално ново субвенционисање
кредита само ако су кредити динарски. Сматрамо
да ће ова мера остварити знатан утицај на раст
динаризације кредита. Један од дефинисаних
корака је и развој примарног и секундарног
тржишта динарских хартија од вредности, као и
издавање дугорочних динарских хартија од
вредности Републике Србије. Тим мерама треба
додати и различите стопе обавезне резерве за
динарску и девизну основицу, чији је циљ

подстицање процеса динаризације. Међутим,
поред тога, потребно је размислити и о увођењу
додатних мера, попут разматраних директних
мера.
Треба истаћи да се директним инструментима
динаризације не ограничава слобода тржишта.
Наиме, они не дирају у слободу плаћања према
иностранству и из иностранства, односно у робну
размену, што је захтев из члана 8. Одељка 2. (а)
Статута Међународног монетарног фонда, који
150

Извештај о стабилности финансијског система

Народна банка Србије

обавезује и Републику Србију с обзиром на то да је
она чланица тог фонда. Овим инструментима се
само ограничава употреба стране валуте на
домаћој територији, што је искључива надлежност
државе која представља компоненту њеног
монетарног суверенитета. Такође, државе с
најразвијенијим тржишним привредама гарантују
домаћој валути остварење функција новца, не
угрожавајући на тај начин слободну тржишну
утакмицу.

сувереност држава југоисточне и источне Европе
будући да су супсидијари аустријских банака
резиденти тих држава, па се, у складу с тим, на
њих примењују домаћи прописи и одлуке домаћих
надзорних органа, а не одлуке аустријских
надзорних тела.
Код нас је примењен екстремни монетарни
валоризам који дозвољава деноминовање свих
уговорних обавеза страном валутом, па је из тог
разлога важно и питање „динаризације“ наше

Табела VI.1.6.2. Инструменти динаризације - контрола цена
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Стабилна и ниска инфлација1)

•3)

•

•

•

•

•

Субв енције пољоприв редних
произв ода2)

•

•

•

•

•

•

Субв енције стамбена
изградња2)

•

•

•

•

•

•

Контрола цена леков а2)

•

•

•

•

•

•

1)

Инстру мент у надлежности Народне банке Србије.

2)

Инстру мент у надлежности Владе РС.

3)

Контину ирана примена.

О потреби примене директних мера говори и
чињеница да су Аустријско надзорно тело за
финансијска тржишта и Аустријска народна банка
у марту 2012. издали Супервизорско упутство с
циљем јачања одрживости пословних модела
великих међународно активних аустријских
банака.130 Наиме, тим упутством је за супсидијаре
аустријских банака, који се највећим делом налазе
у југоисточној и источној Европи, утврђен
потребан однос укупних пласмана према укупном
локалном финансирању. Правилима се тражи да
износ укупних пласмана не би требало да пређе
110% укупног локалног финансирања. Истим
упутством наведени су и позитивни ефекти ове
мере, међу којима је и смањење кредитирања у
страној валути на локалним тржиштима.
Очигледно је да су аустријски надзорни органи
идентификовали ризик који прети њиховим
банкарским групама које су средства матица
пласирале у земљама источне и југоисточне
Европе уз уговарање валутне клаузуле, па су, у
складу с тим, предузели меру која треба тај вид
ризичног понашања да ограничи. Кредитни
рејтинг Аустрије је угрожен због велике
изложености аустријских банкарских група
источној и југоисточној Европи, што утиче на цену
задуживања аустријске државе. Очигледно је да су
развијене земље одлучне да заштите одрживост
својих банака једном директном мером која,
неспорно је, као последицу има и мешање у

законске и подзаконске регулативе. У том смислу,
потребно је размислити о измени Закона о
девизном пословању, посебно члана 34. тог закона,
који дозвољава слободну употребу валутне
клаузуле, као и плаћања по основу куповине
непокретности и закупа непокретности у страној
валути. Такође, потребно је изменити и друге
законе који утичу на употребу динара, попут
Закона о оглашавању, финансијских закона и
др.,131 као и уредбе Владе којима се може
остварити знатан утицај у правцу динаризације
кредитирања, посебно субвенционисаних кредита.
Очигледно је да се монетарни суверенитет не
може остварити само посредним мерама, него је
потребно размислити о употреби и мера
заснованих на државном империјуму да би
трендови евроизације у појединим областима
добили обрнути смер.
Такође, снага валуте је најчешће повезана са
економском снагом и значајем државе која је
емитује, па зато не треба да чуди што су валуте
које су прихваћене као мера вредности у
евроизованим државама баш валуте економски и у
другом смислу снажних држава. Због тога
изградња снажне валуте која остварује све
функције новца значи и изградњу снажне државе у
економском и сваком другом смислу.

130

http://www.fma.gv.at/en/companies/banks/special-topics/supervisoryguidance.html.

131

Видети други одељак.
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Речник појмова и термина
Агрегатни индикатор финансијске стабилности
(АИФС) – композитни показатељ у чији састав
улазе основни показатељи адекватности капитала,
квалитета активе, профитабилности, ликвидности
и осетљивости на тржишне ризике. Овај показатељ
има ендогени карактер тј. зависи од вредности
основних показатеља у 27 европских земаља које
улазе у узорак.
Bid-to-cover ratio – показатељ односа траженог и
прихваћеног износа хартија од вредности. Однос
примљених и прихваћених понуда за куповину
хартија од вредности.
Deleveraging – смањење финансијске зависности
(продајом активе, односно смањењем кредитне
активности).
Девизни ризик – ризик настанка негативних
ефеката на финансијски резултат и капитал банке
услед промене девизног курса, а банка му је
изложена по основу позиција које се воде у
банкарској књизи и у књизи трговања.
Девизно изазвани кредитни ризик – утицај
промене курса динара на финансијско стање и
кредитну способност дужника (кредитно-девизни
ризик).
Еврообвезнице – један од предлога за решавање
кризе јавног дуга у еврозони; подразумевају
заједничко задуживање 17 земаља еврозоне (што
би обезбедило бољи рејтинг и ниже каматнe стопе)
и накнадне трансфере средстава државама;
предуслов за издавање еврообвезница је
успостављање фискалнe унијe.
EMBI – emerging market bond index – индекс
обвезница тржишта у настајању који представља
разлику премије по основу јавног дуга између
посматраног тржишта и Америчких државних
обвезница.
Expense ratio – однос трошкова спровођења
осигурања
и
меродавних
премија
у
самопридржају.
Firm price – извршна цена.
Фискални
резултат
–
разлика
између
консолидованих прихода и расхода државе.
Фискални
дефицит
–
разлика
између
консолидованих прихода и расхода државе у
случају када расходи премашују приходе.

Консолидовани јавни приходи (расходи) –
приходи (расходи) Владе увећани за приходе
(расходе) локалних власти, јавних предузећа и
фондова социјалног осигурања.
Краткорочни спољни дуг по преосталој
рочности – износ краткорочног дуга и главнице и
камате по основу дугорочног дуга који доспевају
на наплату у наредних годину дана.
Кредитни јаз – одступање оствареног
потенцијалног нивоа кредитне активности.

од

Кредитни ризик – могућност настанка негативних
ефеката на финансијски резултат и капитал банке
услед неизвршавања обавеза дужника према
банци.
Ликвидна актива (уже дефинисана) – готовина и
готовински еквиваленти, кредити по репо
трансакцијама и обавезна резерва код Народне
банке Србије у страној валути.
Ликвидна
актива
банака
–
ликвидна
потраживања првог и другог реда последњег дана
у месецу.
Loss ratio –
самопридржају
самопридржају.

однос меродавних штета
и меродавних премија

у
у

LTROs (Long-term refinancing operations) –
позајмице Европске централне банке европским
банкама по веома ниским каматним стопама са
циљем очувања њихове ликвидности (тзв.
„бесплатан новац“).
Нето отворена девизна позиција банкарског
сектора – апсолутна вредност укупне дуге
односно укупне кратке девизне позиције, зависно
од тога која је већа, увећана за апсолутну вредност
позиције у злату (укупна дуга, односно кратка
девизна позиција банкарског сектора представља
збир свих његових нето дугих, односно кратких
позиција посматрано по валути ).
Оперативнa добит банкарског сектора – збир
каматне марже, нето добити по основу накнада и
провизија, нето добити по основу трговине ХоВ и
уделима, као и прихода од дивиденди и учешћа.
Оперативни ризик – могућност негативног
ефектана финансијски резултат и капитал
финансијске институције који су последица
пропуста
у
раду
запослених,
примене
неодговарајућих интерних процедура и процеса,
неадекватног управљања информационим и

Извештај о стабилности финансијског система

Народна банка Србије

другим системима, као и настанка непредвидивих
екстерних догађаја.

одређеној мери буде прихватљив као елемент
капитала.

Премија ризика – додатни принос изнад
неризичне каматне стопе којим инвеститори
условљавају држање
ризичних хартијa од
вредности (акције и обвезнице) у свом портфељу.

Супсидијари – правна лица која за своје обавезе
одговарају сопственим капиталом.

Проблематични кредити (NPL – non performing
loans) – У складу са Упутством за израду
показатеља
финансијске
стабилности
Међународног монетарног фонда (Financial
Soundness
Indicators
Compilation
Guide),
проблематични кредити су у Народној банци
Србије
дефинисани
као
стање
укупног
неизмиреног дуга по кредиту (укључујући и износ
доцње) по основу кога је дужник у доцњи (на начин
предвиђен одлуком којом се уређује класификација
билансне активе и ванбилансних ставки банке)
дуже од 90 дана, или по основу неизмиреног дуга
на име камате или главнице; по коме је камата у
висини тромесечног износа (и виша) приписана
дугу, капитализована, рефинансирана или је њено
плаћање одложено; по основу ког дужник касни
мање од 90 дана али је према процени банке
способност дужника да отплати дуг погоршана и
отплата дуга у пуном износу доведена у питање.
Просечан месечни показатељ ликвидности –
однос укупних ликвидних потраживања првог и
другог реда према укупним ликвидним обавезама
(са уговореним роком доспећа и без њега)
последњег радног дана у месецу.
Ризик друге уговорне стране (counterparty credit
risk) – могућност негативних ефеката на
финансијски резултат и капитал банке услед
неизмирења обавезе друге уговорне стране пре
коначног поравнања новчаних токова, односно
измирења новчаних обавеза по тој трансакцији.
Ризик
измирења/испоруке
–
могућност
негативних ефеката на финансијски резултат и
капитал банке по основу неизмирених трансакција
или неизвршења обавезе друге уговорне стране по
трансакцијама слободне испоруке на уговорени
датум измирења/испоруке (due delivery date).
ROA – return on assets – добит пре опорезивања у
односу на просечну вредност активе.
ROE – return on equity – добит пре опорезивања у
односу на просечан капитал.
RTGS – real time gross settlement – обрачун у
реалном времену по бруто принципу.
Субординирани дуг – дуг односно кредит који је
последњи на листи приоритета у случају банкрота
или ликвидације предузећа, што допушта да у

Текућа плаћања – вредност увоза и осталих
расхода платног биланса у оквиру текућих
трансфера и дохотка.
Тржишни ризик – ризик негативних ефеката на
финансијски резултат и капитал услед промене
каматних стопа, промене курсева валута и промене
вредности портфолија финансијских инструмената
и робе.
Фискална унија – усклађеност
политике на нивоу Европске уније.

фискалне

CDS spread (credit default swap) – премија
осигурања од кредитног ризика.

Статистички додатак
1. Адекватност капитала
Графикон 2. Индикатори финансијске зависности
банкарског сектора
(у %)

Графикон 1. Основни капитал у односу на ризичну
активу банкарског сектора
(у %)
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Напомена: До Т4 2011. године приказиван је кориговани основни
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Извор: Народна банка Србије.
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Извор: Народна банка Србије.

Графикон 3. Расподела показатеља адекватности
капитала
(број банака у свакој категорији)

Графикон 4. Расподела показатеља адекватности
капитала: тржишно учешће банака у свакој категорији
(мерено учешћем у бруто активи сектора, у %)
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Графикон 5. Расподела односа основног капитала
према ризичној активи
(број банака у свакој категорији)

Графикон 6. Расподела односа основног капитала
према ризичној активи: тржишно учешће банака у
свакој категорији
(мерено учешћем у бруто активи сектора, у %)
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2. Квалитет активе
Графикон 8. Потраживања банкарског сектора од сектора
привреде, по гранама привреде
(март 2011. године, у млрд RSD и у %)

Графикон 7. Покривеност проблематичних кредита
капиталом банкарског сектора
(у %)
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3. Про
Графикон 9. Квалитет класификоване активе банкарског
сектора
(у %)

(у %)
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кредитним ризиком: вредност изложености, по
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Графикон 11. Извори финансирања банкарског сектора

Графикон 12. Најзначајније компоненте активе
банкарског сектора
(у %)

(у млрд RSD)
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Графикон 14. Ванбилансна актива банкарског сектора:
преузете обавезе
(у %)

Графикон 13. Најзначајније компоненте пасиве
банкарског сектора
(у %)
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3. Профитабилност
Графикон 15. Основни показатељи профитабилности
банкарског сектора
(у %)

Графикон 16. Банке чији је принос на капитал испод 5%
(број банака)
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Графикон 17. Банке које су оствариле губитак
(број банака)
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Графикон 18. Главне детерминанте оперативног
добитка банкарског сектора
(у %)
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Графикон 19. Доприноси расту оперативног добитка
банкарског сектора, по компонентама
(мг. стопе раста, у п.п.)

Графикон 20. Трошкови запослених у банкарском
сектору Србије
(у %)
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Извор: Народна банка Србије.

Извор: Народна банка Србије.

Графикон 22. Банке чији је однос оперативних
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4. Ликвидност
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6. Каматне стопе и девизни курс
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Графикон 33. Премија каматних стопа на нове кредите
становништву
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и CHF, респективно, у б.п.)
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и CHF, респективно, у б.п.)
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Табела 1. Кључни макропруденцијални индикатори Републике Србије, 2008-2012.
(у %, уколико није другачије наведено)

Адекватност капитала
Регулаторни капитал у односу на ризичну активу
Основни капитал у односу на ризичну активу1)
Регулаторни капитал у односу на билансну активу
Билансни капитал у односу на билансну активу
Квалитет активе
Потраживања банака од привреде, по гранама 2)
Пољопривреда, шумарство, рибарство
Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом,
управљање отпадним водама, уклањање отпада и сл.
Снабдевање ел. енергијом, гасом, паром и климатизација
Грађевинарство
Трговина, поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране,
информисање и комуникације
Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке
делатности; административне и помоћне услужне делатности;
уметност, забава и рекреација
Образовање, здравство и социјална заштита
Остало
Проблематични кредити
Учешће проблематичних кредита у укупним кредитима (бруто)
Нето проблематични кредити у односу на основни капитал1)
Нето проблематични кредити у односу на укупне бруто кредите
Исправке вредности бруто кредита у односу на укупне бруто
кредите
Исправке вредности бруто кредита у односу на бруто
проблематичне кредите
Исправке вредности бруто проблематичних кредита у односу на
бруто проблематичне кредите
Обрачуната резерва за процењене губитке у односу на укупне
бруто кредите
Обрачуната резерва за процењене губитке у односу на бруто
проблематичне кредите
Обрачуната резерва за процењене билансне губитке у односу на
бруто проблематичне кредите
Профитабилност
Принос на активу - ROA
Принос на капитал - ROE
Каматна маржа у односу на просечну активу
Каматна маржа у односу на оперативни добитак3)
Нето добитак од накнада и провизија у односу на оперативни добитак
Нето добитак од накнада и провизија у односу на просечну активу
Трошкови запослених у односу на укупне оперативне расходе
Оперативни расходи у односу на оперативни добитак
Ликвидност
Ликвидна актива у односу на укупну активу4)
Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе
Ликвидна актива (уже деф.) у односу на укупну активу5)
Ликвидна актива (уже деф.) у односу на краткорочне обавезе
Учешће девизних и девизно индексираних кредита у укупним
кредитима привреди и становништву
Учешће девизних и девизно индексираних кредита у укупним
депозитима привреде и становништва
Кредити у односу на депозите (рацио)
Девизни и девизно индексирани кредити у односу на девизне и
девизно индексиране депозите становништва и привреде
Депозити становништва и привреде у односу на укупну активу
Просечан месечни показатељ ликвидности6)
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187,8

168,1

149,4

149,0

141,3

140,1

129,2

125,7

153,6

142,5

133,6

134,3

127,1

128,2

121,4

118,7

2,1
9,0
5,7
74,5
24,0
1,8
41,2
68,5

1,0
4,6
5,3
75,9
23,9
1,7
41,9
70,9

1,1
5,3
4,6
76,2
23,2
1,4
41,1
70,9

1,6
7,6
4,7
77,9
21,9
1,3
42,3
64,7

1,4
7,0
4,8
77,6
22,2
1,4
42,2
63,6

1,4
6,5
4,8
77,3
22,5
1,4
42,3
64,2

1,3
6,1
4,7
76,9
22,9
1,4
41,9
66,0

1,4
6,9
4,3
76,7
22,5
1,3
42,4
66,1

43,3
68,6
31,1
49,3

41,5
63,6
28,7
43,9

35,1
56,3
23,8
38,1

36,0
58,3
24,3
39,4

36,4
59,2
23,1
37,5

36,7
59,4
24,4
39,5

37,7
62,8
27,4
45,6

34,6
59,3
25,1
42,9

73,8

78,6

71,9

70,6

71,1

72,3

73,3

74,6

72,4

74,4

80,2

81,0

80,1

79,5

78,5

80,8

1,22

1,15

1,27

1,31

1,32

1,27

1,26

1,33

132,5

127,1

115,6

114,4

116,4

114,7

115,4

120,8

41,4
1,81

42,4
1,86

42,5
1,96

42,8
1,96

43,2
2,08

44,0
2,11

44,3
2,17

43,3
2,23

Осетљивост на тржишне ризике
Нето отворена девизна позиција у односу на основни капитал
Индикатори засновани на тржишној перцепцији
Кредитини рејтинг
S&P
Fitch
Индекс обвезница тржишта у настајању - EMBI (у б.п.)
Кључни макроекономски индикатори
Раст реалног БДП-а (мг. стопе)
Референтна каматна стопа - 2w репо
Инфлација (мг.)
Дефицит текућег рачуна платног биланса (у % БДП-а)
Јавни дуг (у % БДП-а)
Консолидовани фискални резултат (у % БДП-а)
Кретање девизног курса (децембар 2007 = 100)
Индикатори адекватности девизних резерви
Број месеци увоза покривених девизним резервама
Бруто девизне резерве
Нето девизне резерве
Покривеност резидуалних краткорочних обавеза 7) девизним
резервама
Бруто девизне резерве
Нето девизне резерве
Покривеност суме резидуалних краткорочних 7) обавеза и текућег
дефицита платног биланса девизним резервама
Бруто девизне резерве
Нето девизне резерве
Спољни дуг (у % БДП-а)
Дугорочни дуг
Јавни сектор
Банке
Привреда
Краткорочни дуг
Извор: Народна банка Србије.
1)

2008.

2009.

2010.

T1
2011.

T2
2011.

T3
2011.

T4
2011.

T1
2012.

5,1

1,4

2,0

1,0

1,4

1,4

4,5

1,8

BBBB1.224,0

BBBB370,4

BBBB427,3

BBBB375,2

BBBB415,4

BB
BB555,6

BB
BB596,0

BB
BB471,0

3,8
17,75
8,6
21,6
29,2
-2,5
91,2

-3,5
9,50
6,6
7,2
34,5
4,5
82,9

1,0
11,50
10,3
7,4
44,0
-4,8
74,9

3,0
12,25
14,1
10,9
43,6
-4,4
77,0

2,5
12,00
12,7
7,9
43,5
-5,4
79,7

0,6
11,25
9,3
8,6
46,7
-4,7
78,6

0,6
9,75
7,0
10,8
47,7
-5,7
77,3

-1,3
9,50
3,2
0,0
51,1

5,2
3,7

9,4
5,7

8,1
4,1

7,7
4,0

7,5
4,1

8,4
4,8

8,6
4,8

7,8
4,3

142,7
102,8

196,0
120,0

169,4
85,9

198,0
101,9

205,3
111,1

247,6
142,1

272,7
150,7

255,8
141,8

118,7
85,5
64,6
58,0
19,9
6,7
31,3
6,6

155,6
95,2
77,7
70,7
26,8
9,0
35,0
6,9

123,7
62,7
84,9
78,4
32,4
12,0
34,0
6,5

131,5
67,7
79,6
75,7
31,1
11,8
32,8
3,9

135,0
73,0
77,1
73,8
31,0
11,6
31,3
3,3

181,2
104,0
78,8
76,0
34,5
11,7
29,8
2,8

197,6
109,2
77,5
75,4
34,6
12,1
28,7
2,1

184,3
102,2
77,6
75,7
34,3
12,2
29,2
1,9

71,8

Закључно с Т3 2011. године приказан је кориговани основни капитал (основни капитал умањен за недостајући износ резерви).
Због примене нове Уредбе о класификацији делатности у табели су приказани подаци од августа 2010. године.
3)
Оперативни добитак укључује каматну маржу, нето добитак од накнада и провизија и остало (нето добитак по основу трговине ХОВ
и уделима и приходе од дивиденди и учешћа).
4)
Ликвидна актива обухвата ликвидна потраживања првог и другог реда последњег радног дана у месецу.
5)
Ликвидна актива (уже дефинисана) обухвата: готовину и готовинске еквиваленте, кредите по репо трансакцијама и обавезну
резерву код Народне банке Србије у страној валути.
6)
Просечан месечни показатељ ликвидности представља однос збира ликвидних потраживања првог и другог реда према укупним
ликвидним обавезама (са уговореним роком доспећа и без њега) последњег радног дана у месецу.
7)
Укључује стање укупног краткорочног дуга и отплате дугорочног дуга.
2)

Табела 2. Структура финансијског сектора Републике Србије, 2008-2011.
2008.
Актива
Бр.
Финансијски сектор
(у % БДП-а)

85

Банкарски сектор
Државне банке
Приватне домаће банке
Стране банке

34
8
6
20

Остале финансијске институције
Лизинг
Пензијски фондови
Сектор осигурања
Извор: Народна банка Србије.

51
17
10
24

Млрд
RSD
1.989
74,7

2009.
Актива
%

Бр.

100,0

88

1.777
284
154
1.339

89,3
14,3
7,7
67,3

34
9
5
20

212
123
5
85

10,7
6,2
0,2
4,3

54
17
11
26

Млрд
RSD
2.378
87,4

Т1 2011.
Актива

2010.
Актива
%

Бр.

100,0

84

2.160
378
178
1.605

90,8
15,9
7,5
67,5

33
8
4
21

218
111
7
99

9,2
4,7
0,3
4,2

51
17
8
26

Млрд
RSD
2.759
95,7

%

Бр.

100,0

84

2.534
454
217
1.863

91,8
16,4
7,9
67,5

33
8
4
21

226
99
10
117

8,2
3,6
0,4
4,2

51
17
8
26

Млрд
RSD
2.673
90,1

Т2 2011.
Актива
%

Бр.

100,0

85

2.453
457
217
1.778

91,8
17,1
8,1
66,5

33
8
4
21

220
89
10
121

8,2
3,3
0,4
4,5

52
17
8
27

Млрд
RSD
2.697
88,2

Т3 2011.
Актива
%

Бр.

100,0

86

2.476
461
209
1.806

91,8
17,1
7,7
67,0

33
8
4
21

220
84
11
125

8,2
3,1
0,4
4,6

53
17
9
27

Млрд
RSD
2.753
88,3

Т4 2011.
Актива
%

Бр.

Млрд
RSD
2.868
90,3

%

100,0

87

100,0

2.538
465
214
1.860

92,2
16,9
7,8
67,5

33
8
4
21

2.650
472
213
1.965

92,4
16,5
7,4
68,5

215
79
12
124

7,8
2,9
0,4
4,5

54
17
9
28

218
80
12
126

7,6
2,8
0,4
4,4

