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Уводна напомена 

Под финансијском стабилношћу Народна банка Србије подразумева да финансијски систем – финансијски

посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура – омогућава не само ефикасну расподелу

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 поверења 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, 44/2010,

76/2012 и 106/2012), Народној банци Србије ставља се у надлежност да, не доводећи у питање остваривање свог

основног циља, доприноси очувању и јачању стабилности финансијског система Републике Србије, као и да

утврђује и спроводи активности и мера с тим циљем. У остваривању тог циља, Народна банка Србије 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 Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање свих релевантних

економских актера о стању финансијске стабилности, препознавање потенцијалних ризика који могу угрозити

финансијску стабилност и 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 анализе су коришћени подаци доступни закључно с крајем 2012. године.

Извештај о стабилности финансијског система размотрен је и усвојен на седници Извршног одбора 26. јуна 2013.

године. Сви досадашњи извештаји доступни су јавности на сајту Народне банке Србије (http://www.nbs.rs).

Извршни одбор Народне банке Србије:

Јоргованка Табаковић, гувернер

Ана Глигоријевић, вицегувернер
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Диана Драгутиновић, вицегувернер

Ђорђе Јевтић, директор Управе за надзор над финансијским институцијама



СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ

У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ

ARIMA – ауторегресиони интегрисани покретни просек

EMBI – индекс обвезница тржишта у настајању

LtD – однос кредита и депозита

RTGS – обрачун у реалном времену по бруто принципу

б.п. – базни поен

БДП – бруто домаћи производ

д.с. – десна скала

ЕЦБ – Европска централна банка

л.с. – лева скала

мг. – међугодишње

млн – милион

млрд – милијарда

ММФ – Међународни монетарни фонд

п.п. – процентни поен

ПАК – показатељ адекватности капитала

ПДВ – порез на додату вредност

СДИ – стране директне инвестиције

Т – тромесечје

ХоВ – хартија од вредности

Не наводе се друге општепознате скраћенице.



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Спољни ризици:

- промена модела понашања европских банака у 

правцу смањења прекограничне изложености,

што у средњем року може постати препрека

домаћем кредитном и економском расту;

- продужена криза у Европској унији (слаб

опоравак се очекује тек 2014. године);

- промена расположења инвеститора због могућег

заоштравања монетарне политике најважнијих

централних банака и последичног смањења

ликвидности на међународном финансијском

тржишту;

- недовољно јасне импликације успостављања

банкарске уније (јединственог регулаторног

оквира, надзора, резолуције проблематичних

банака и осигурања депозита) за државе ван

Европске уније.

- активно учешће у међународним иницијативама:

1. Бечка иницијатива:
- учешће у Пуном форуму;

- сарадња са Управним одбором ради боље

координације интереса између матичних држава

и држава домаћина; 

2. Београдска иницијатива – стални канал  
комуникације: 
- сарадња с банкарским групама, матичним

супервизорима, радним групама Бечке

иницијативе, европским и међународним

финансијским институцијама ради:

- решавања питања проблематичних кредита и

обезбеђења подршке међународних

финансијских институција, али и матичних

банака;

- развоја домаћег тржишта капитала;

- праћења ефеката примене стандарда Базела III;

- праћења развоја у вези с банкарском унијом;

- бољег коришћења средстава из специјалних

фондова Европске уније;

- постизања споразума о приступу своп

аранжманима ЕЦБ-а;

- ex-ante координације макропруденцијалних

мера;

- публиковања стрес-тестова на

децентрализованој основи;

Унутрашњи ризици:

- изостанак снажног фискалног прилагођавања

повећава вероватноћу избијања кризе јавног дуга;

- неопходна стабилизација јавних финансија, уз

спровођење структурних реформи, што захтева

одлучне мере; могућ негативан утицај на раст у

кратком року;

- изложеност финансијског система

кредитно-девизном ризику;

- доследно спровођење стратегије динаризације

свих релевантних учесника: Народне банке Србије,

Владе Републике Србије, банака и међународних

финансијских институција; потребно је да држава

на свим нивоима подржи употребу динара, као и да

се размотре додатне мере које би стимулисале

употребу домаће валуте;



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Унутрашњи ризици:

- појачани притисци на девизно тржиште; - програм с ММФ-ом:

- осигурање од екстерних потреса;

- усидравање фискалне одговорности;

- ублажавање финансијских ризика;

- катализатор структурних промена;

- високо учешће проблематичних кредита

негативно се одражава на склоност банака ка

преузимању ризика, угрожава профитабилност

банкарског сектора и прети да прерасте у

системски ризик;

- израда планова од стране банака за смањење

учешћа проблематичних кредита, обавезан

директан отпис проблематичних кредита, усвајање

регулаторног оквира за стечај физичких лица,

интензивирање активности везаних за споразумно

финансијско реструктурирање, унапређење процеса

вансудске реализације хипотеке; 

- јачање макропруденцијалног надзора Народне

банке Србије и регулаторног оквира резолуције

као прве линије одбране од системског ризика;

- успорен прилив капитала у земљу узрокован

несклоности инвеститора ка ризику због

изостанка фискалног прилагођавања;

- у недостатку страних извора финансирања,

потребно је развити домаће динарске изворе

јачањем домаћих институционалних инвеститора –

осигуравајућих друштава и добровољних

пензијских фондова;

- неразвијено домаће тржиште капитала као

алтернативни извор финансирања;

- постоји простор за даље унапређење тржишта

државних ХоВ, које представља основ за развој

других финансијских инструмената;

- недовољно квалитетно корпоративно управљање

у појединим финансијским институцијама, при

чему посебну пажњу треба посветити појединим

институцијама у власништву државе; 

- власничкa консолидацијa, унапређењe

корпоративног управљања и додатне мере усмерене

ка подизању адекватности капитала тих

институција;

- успорен прилив капитала у банкарски сектор

због промене пословних модела европских банака,

ниже профитабилности домаћег тржишта и лоших

тржишних услова за продају акција државе у

добрим банкама;

- пружање подстицаја банкама да се усредсреде на

емисије дугорочног динарског дуга ради

проширења извора финансирања;

- неадекватна процена вредности непокретности

излаже банке које их користе као средство

обезбеђења ризику у случају потребе за њиховим

активирањем.

- увођење обавезе примене међународних

стандарда у процени непокретности и механизама

контроле рада процењивача од стране наручиоца,

као и израда квалитетнијег индекса промене цена

непокретности.
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Резиме

Спор економски опоравак зоне евра и смањење
изложености европских банака према Републици

Србији кључни су ризици из међународног окружења.

Очекује се формирање банкарске уније. 
Активно учешће у Бечкој иницијативи 

треба да заштити интересе Србије.

Смањење економске активности и пад инфлације 
изнад граница циља карактеристични су за 2012.

Очекује се бољи учинак у 2013: 
раст БДП-а вођен инвестицијама и извозом, као и

повратак инфлације у границе циља.

Висока фискална и спољна неравнотежа
представљају кључне изазове економске политике.
Неопходно је снажно фискално прилагођавање да би

се осигурала одрживост јавног и спољног дуга.

Резиме

Пад економске активности у зони евра током 2012.

године од 0,6% наставиће се и у 2013, али смањеним

интензитетом (0,3%). Спор опоравак зоне евра, који

се, и поред ублажавања монетарне политике, очекује

тек 2014. године, и смањење изложености европских

банака према Републици Србији кључни су ризици из

међународног окружења. Шокови који погађају зону

евра преносе се у Србију путем два канала – кроз

смањење стране тражње, која утиче на нето извоз, и

кроз смањење доступности извора финансирања.

Промена пословног модела банака из зоне евра, која

је и утицала на смањење изложености, заснива се на

три стуба: јачању капиталне базе банака, јачању

локалних стабилних извора финансирања и

припреми за потенцијалне кризне ситуације. Да би се

спречило распарчавање јединственог тржишта зоне

евра, Европска комисија је предложила оквир за

формирање банкарске уније, али се чини да ће он још

бити предмет дискусија и преговора. Зато би у овој

фази било рано доносити било какве закључке када је

у питању оцена предлога са аспекта интереса земаља

ван Европске уније. Ипак, треба активно користити

све канале комуникације у оквиру Бечке иницијативе

за заштиту интереса Србије.

Нестабилност макроекономског окружења,

карактеристична за привреду Србије током кризе,

наставила се и у 2012: негативан економски раст,

висока и волатилна инфлација и висока фискална и

спољна неравнотежа. У 2013. очекује се раст БДП-а

од 2% и повратак инфлације унутар граница циља,

што би се могло сматрати добрим учинком у

промењеном, посткризном окружењу. 

Висока фискална и спољна неравнотежа могу

угрозити опоравак. Отвара се питање одрживости

јавног дуга и фискалне политике, пошто је јавни дуг

премашио не само границу дефинисану Законом о

буџетском систему (45% БДП-а) већ и границу изнад

које је криза јавног дуга могућа (50% БДП-а). Он је

премашио и Мастришку границу од 60% БДП-а.

Евентуална криза јавног дуга утицала би и на

стабилност финансијског система, упркос релативно

ниској изложености државним ХоВ. Фискална и

спољна неравнотежа могу утицати на промену

расположења инвеститора и представљају

најзначајније ризике с којима се креатори економске
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политике суочавају. Стога је неопходно снажно

фискално прилагођавање у периоду 2013–2015.

године, што није лак задатак у условима када је раст

јавних инвестиција неопходан. Фискално

прилагођавање утиче и на одрживост

платнобилансног дефицита. Додатно, одрживост

платнобилансног дефицита зависи од очекиваног

прилива капитала из иностранства, пре свега СДИ.

Девизне резерве, које су крајем 2012. године износиле

10,9 млрд евра (бруто), односно 6,6 млрд евра (нето),

важан су чувар финансијске стабилности. Оне

пружају заштиту од екстремних шокова попут наглог

престанка прилива страног капитала, повлачења

депозита, немогућности приступа међународном

тржишту капитала или природних катастрофа. Све

традиционалне и композитне мере показују да су

девизне резерве на адекватном нивоу.

Током 2012. године сектор нефинансијских предузећа

суочавао се с наставком рецесионих притисака,

високом инфлацијом, израженом депрецијацијом

динара према евру у првих осам месеци, падом

промета у трговини на мало, изразито неповољним

климатским условима, који су проузроковали велик

пад у пољопривредној производњи. Такође, суочавао

се и с неповољним трендовима у зони евра, који су се

одразили на погоршање извозних могућности и

успоравање привредног раста. 

Задуженост сектора, мерена учешћем укупног дуга у

БДП-у, бележи благ раст и износи 67,4%. Учешће дуга

у БДП-у повећано је пре свега због пада БДП-а у 2012.

години. Српска привреда и даље има приступ

међународном тржишту за потребе рефинансирања.

Наставља се тренд промене структуре укупног дуга у

корист дугорочног дуга. Расте учешће индексираних

кредита банака, што, уз спољни дуг, сектор још више

излаже ризику промене курса страних валута.

Депозити сектора су реално смањени, а услови

финансирања и даље нису повољни. Упркос

стагнацији укупног реалног кредитног раста,

настављен је тренд раста учешћа инвестиционих

кредита из 2011. године, што је позитиван сигнал о

способности привреде да развија нове производне

програме и модернизује постојеће капацитете.

Међутим, сектор оптерећују ниска ликвидност и

профитабилност, недостатак нето обртног капитала,

финансијски расходи, као и финансирање дела

дугорочних средстава из краткорочних извора.

Током 2012. године, због заостајања раста зарада у

односу на раст потрошачких цена, као и пада броја

запослених, постепено је опадао животни стандард

2
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Девизне резерве представљају адекватну заштиту
од екстремних шокова, али не могу бити 

замена за фискално прилагођавање. 

Предузећа су у 2012. пословала у 
неповољним околностима. Дуг сектора привреде је

благо порастао. Тренд раста инвестиционих
кредита је позитиван сигнал о способности

привреде да развија нове производне програме.
Међутим, перформансе сектора забрињавају.

Реалне зараде опадају, као и број запослених. Упркос
и даље упозоравајућим реалним кретањима, штедња

становништва расте нешто бржом динамиком.
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Рочна структура штедње мења се у правцу раста
учешћа краткорочних депозита. Кредитна

активност успорава, али је задуженост сектора
становништва и даље ниска и он остаје 

нето поверилац финансијског система.

Банкарски сектор је адекватно капитализован и
високоликвидан. Кредитни раст успорава.

Учешће проблематичних кредита у укупним
кредитима је високо, али су они у потпуности

покривени резервама. Ипак, проблематични кредити
оптерећују профитабилност. Банке се све више

ослањају на домаће изворе финансирања. 

становништва. Наставак таквог тренда неповољно би

се одразио на расположиви доходак сектора

становништва, што би отежало сервисирање обавеза

према банкарском сектору и утицало на раст

проблематичних кредита. 

Укупна штедња становништва у 2012. порасла је за

132 млрд динара и чини 29,4% укупне пасиве

банкарског система, при чему је девизна штедња

знатно порасла, а динарска реално опала. Раст

кредита одобрених сектору становништва успорава,

али је и даље реално позитиван, при чему учешће

динарских кредита у укупним кредитима расте.

Каматне стопе на кредите и депозите (динарске и

девизне) углавном су стагнирале или бележиле благ

раст. Задуженост сектора становништва и даље је

ниска (19,3% БДП-а). Овај сектор остаје значајан нето

поверилац финансијског система, јер, кроз кредите и

лизинг уговоре, користи 63,2% укупне финансијске

имовине којом располаже.

Финансијски сектор Републике Србије је

банкоцентричан. Учешће банкарског сектора у

укупној активи финансијског сектора износи 92,6%.

За очување финансијске стабилности, кључна је

способност банака да врше своју основну функцију

финансијског посредовања. Банкарски сектор је

адекватно капитализован – ПАК је на крају 2012.

године износио 19,9%, чему су, поред

докапитализација, допринеле и промене регулативе,

као и одузимање дозволе за рад једној банци. У

међународном поређењу нивоа адекватности

капитала, банкарски сектор Републике Србије се,

захваљујући конзервативној регулативи, налази на

другом месту међу земљама централне и источне

Европе. 

Пословни модели банака присутних на домаћем

тржишту остају врло традиционални, окренути

кредитно-депозитним пословима.

Реални раст кредита је успорен, при чему негативан

допринос композитном расту даје прекогранично

раздуживање привреде. Услови кредитирања у

домаћој и страној валути су пооштрени. Успоравање

кредитне активности условљено је претежно

факторима на страни тражње за кредитима због

ниског и негативног економског раста и пада реалних

зарада. Иако је ограничена доступност страних

извора финансирања, банке су ликвидне и адекватно

капитализоване, па њихова способност финансирања

кредитног раста не представља ограничавајући

фактор кредитног раста. Међутим, присутна је

аверзија према ризику, што је фактор који на страни
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понуде кредита делује неповољно на кредитну

активност. С растом привредне активности, који ће

подстаћи тражњу за кредитима, смањена понуда

кредита може постати ефективно ограничење. Из тог

разлога креатори економске политике морају имати

спремне мере да реагују на такав развој догађаја.

Иако је крајем 2012. пало учешће проблематичних

кредита у укупно одобреним кредитима банкарског

сектора, оно је и даље високо и износи 18,6%, што је

изнад просека региона (мада треба имати у виду

ограничену упоредивост података због различитих

дефиниција проблематичних кредита). С друге стране,

ниво укупних (рачуноводствених и регулаторних)

резерви за покриће потенцијалних губитака по основу

ових кредита највиши је у региону. 

Профитабилност банкарског сектора је нижа него у

претходној години. Ниска профитабилност је резултат

високог нивоа проблематичних кредита, високих

отписа ненаплативих потраживања на терет резултата

и ниског кредитног раста. Са оствареним приносом на

капитал од 4,7%, профитабилност домаћег банкарског

сектора налази се нешто испод просека региона.

Видљива је промена модела понашања банака и све

веће ослањање на стабилне изворе финансирања –

домаће депозите.

У 2012. години сектор осигурања у Србији био је

добро капитализован. Ипак, ниска профитабилност

осигуравајућих друштава, пре свега као последица

високих трошкова спровођења осигурања, могла би

представљати најаву проблема са солвентношћу. Иако

су присутни спори али позитивни помаци у смислу

раста учешћа премија животног осигурања у укупним

премијама осигурања и константног раста техничких

резерви, сектор осигурања у Србији је, као

најзначајнији домаћи институционални инвеститор, и

даље недовољно развијен.

Добровољни пензијски фондови су и даље

неразвијени. С нето имовином од 16 млрд динара

крајем 2012. године и укупним бројем корисника од

око 180.000, овај потенцијално битан сегмент још не

даје пун допринос изградњи разноврснијег и

отпорнијег финансијског система. Раст животног

стандарда становништва, стабилно макроекономско

окружење, пре свега ниска инфлација, и развој

домаћег тржишта капитала предуслови су за успешан

развој добровољних пензијских фондова.

На тржишту државних ХоВ у 2012. години могу се

уочити позитивни помаци, пре свега у вези с

функционисањем примарног тржишта државних ХоВ.

4
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Осигуравајућа друштва и добровољни пензијски
фондови још не дају пун допринос 

изградњи разноврснијег и отпорнијег 
финансијског система.

Развој тржишта државних ХоВ предуслов је за
развој осталих сегмената финансијског тржишта.
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Ризици с тржишта непокретности
преносе се на банкарски сектор кроз више канала.

Оцена финансијске стабилности показује да је
финансијски систем стабилан. Ипак, у односу на

преткризни период, стабилност система је нешто
смањена. Додатно, ограниченост буџетских
средстава и средстава фонда за осигурање

депозита расположивих за санацију банака налаже
преузимање мера усмерених ка подизању

адекватности капитала у банкама у којима би она
могла бити угрожена.

Резиме

Најважнији услов за развој динарског тржишта

капитала јесте постојање стабилних

макроекономских услова у дугом року. У иницијалној

фази развоја битно је успоставити ефикасно

примарно и секундарно тржиште државних ХоВ, које

је основ за развој других сегмената, попут

корпоративних обвезница и изведених финансијских

инструмената. Усаглашавање процеса клиринга и

поравнања ХоВ у Србији с међународно прихваћеним

принципима, омогућавање међународног клиринга и

поравнања динарских државних обвезница,

листирање на Београдској берзи и развој

инструмената заштите од девизног ризика могли би

допринети даљем развоју тржишта државних ХоВ.

Ризици с тржишта непокретности преносе се на

банкарски сектор пре свега кроз висок ниво

проблематичних кредита код привредних друштава

која послују у грађевинском сектору. Важан канал кроз

који се шокови на тржишту непокретности преносе на

финансијски систем јесте и промена вредности

непокретности које су средства обезбеђења за кредите.

Неадекватна процена вредности непокретности

представља један од значајнијих ризика финансијског

система, јер су банке, коришћењем непокретности као

средства обезбеђења кредита, директно изложене

ризику промене њихових цена.

Стрес-тестови солвентности и ликвидности су

„скројени“ на начин да укључе специфичности

банкарског сектора Србије. Стрес-тестови

солвентности користе се за оцену отпорности

банкарског сектора на раст кредитног ризика, у

зависности од кретања макроекономских

променљивих у периоду од годину дана. ПАК

банкарског сектора остаје изнад регулаторног

минимума чак и у случају најгорег претпостављеног

сценарија. Међутим, појединачно гледано, ПАК би до

краја 2013. године код извесног броја банака могао да

падне испод регулаторног минимума. Имајући у виду

буџетска ограничења, као и ограничено расположива

средства у фонду за осигурање депозита, пожељно би

било да се у случају банака које ће вероватно постати

поткапитализоване у 2013. предузму мере како би се

њихов ПАК задржао, тј. вратио изнад регулаторног

минимума. Стрес-тестови ликвидности користе се за

мерење ризика ликвидности због губитка поверења

депонената и неповољних економских услова.

Показатељ ликвидности остаје далеко изнад

регулаторног минимума чак и у условима највећег

претпостављеног одлива депозита. 

На основу резултата мрежног моделирања

закључујемо да не постоји значајна системска

компонента ризика у банкарском сектору.
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Индекс финансијског стреса је композитни показатељ

финансијског здравља. Циљ креирања оваквог

показатеља је да идентификује епизоде повишеног

финансијског стреса, њихову кулминацију и трајање.

Позитивне вредности показатеља указују на

натпросечан ниво, а негативне вредности на

исподпросечан ниво финансијског стреса на тржишту.

Индекс финансијског стреса се у другој половини

2012. креће испод просека, па закључујемо да ни по

овом показатељу стабилност домаћег финансијског

система није угрожена.
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Реални сектор

I.1. Међународно окружење

Спор опоравак зоне евра и смањење изложености
европских банака према Републици Србији кључни
су ризици из међународног окружења. Промена
пословног модела банака, која је и утицала на
смањење изложености, заснива се на три стуба:
јачању капиталне базе банака, јачању локалних
стабилних извора финансирања и припреми за
потенцијалне кризне ситуације. Да би се спречило
распарчавање јединственог тржишта зоне евра,
Европска комисија је предложила оквир за
формирање банкарске уније, али се чини да ће он
још бити предмет дискусија и преговора. Зато би у
овој фази било рано доносити било какве закључке
кад је у питању оцена предлога са аспекта
интереса земаља ван Европске уније.

У периоду од објављивања претходног Годишњег

извештаја о стабилности финансијског система, свет

се суочио с два кључна ризика – могућим распадом

зоне евра, који се појавио као последица дужничке

кризе Грчке и политичке нестабилности у Италији, и

потенцијалним падом економије САД преко

„фискалне литице“. Реализација било ког од та два

ризика имала би за последицу знатно смањење

глобалног раста и вероватно би светску привреду

„гурнула“ у нову рецесију. Деловањем креатора

економске политике ризици у зони евра стављени су

под контролу. Међутим, потребно је урадити још

много тога да би се смањила рањивост у билансима

европских банака и ублажили услови одобравања

кредита како доступност извора финансирања не би

постала ограничавајући фактор економског раста. С

друге стране, делимично разрешење проблема

„фискалне литице“, као и чињеница да

макроекономска политика у САД пружа више

подршке привредном расту кроз раст екстерне

тражње, позитивно ће утицати на раст зоне евра. 

I. Реални сектор

Опоравак зоне евра, и поред ублажавања фискалне и монетарне политике, очекује се тек 2014. године.
Промена пословног модела европских банака и формирање банкарске уније jе у току. Неоспорно је да ће те
промене имати утицај на финансијски и реални сектор Републике Србије. За разлику од зоне евра, опоравак
привреде Србије почеће у 2013. години. Очекује се раст БДП-а од око 2%, који ће бити вођен инвестицијама
и извозом, као и повратак инфлације унутар граница циља, што би се могло сматрати добрим учинком у
промењеном, посткризном окружењу. Међутим, везивање раста кредита за раст локалних извора
финансирања може представљати препреку остварењу потенцијалног привредног раста. Задуженост
становништва је ниска, док се привреда раздужује. Висока фискална и спољна неравнотежа могу утицати
на промену расположења инвеститора и представљају најзначајније ризике с којима се креатори економске
политике суочавају. Адекватан ниво девизних резерви омогућује заштиту од екстремних шокова.
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Европски стабилизациони механизам може да

користи различите инструменте за пружање подршке

стабилности зоне евра – може директно позајмљивати

средства земљама суоченим с финансијским

тешкоћама, откупљивати њихов дуг на примарном и

секундарном тржишту и одобравати кредитне линије.

Поред тога, може индиректно финансирати

докапитализације проблематичних финансијских

институција одобравањем кредита владама држава

чији су финансијски системи угрожени.

Усвајањем предлога Европске комисије да се

јединствени надзор над банкама повери ЕЦБ-у биће

омогућене и директне докапитализације банака које

се суочавају с финансијским тешкоћама. То је веома

значајно, јер се тиме елиминише негативна повратна

спрега између раста јавног дуга појединих земаља и

даљег погоршања финансијске ситуације

проблематичних банака.

Финансијска помоћ Европског стабилизационог

механизма условљена је испуњавањем обавеза

дефинисаних Меморандумом о разумевању, који

земља, када затражи помоћ, потписује са Европском

комисијом, ЕЦБ-ом и, где је применљиво, с ММФ-ом.

Укупан капацитет Европског стабилизационог

механизма за пружање финансијске подршке износи

500 млрд евра.

Предвиђено је да се Европски стабилизациони

механизам финансира из сопственог капитала и

емисијом дуга, с тим да укупно уплаћени капитал

износи 80 млрд евра, као и да буде уплаћиван у

траншама од по 16 млрд. До сада су све земље

чланице уплатиле прве две транше у износу од 32

млрд евра, а пун износ биће уплаћен до 2014. године.

Државе чланице обавезале су се да ће уплатити до 620

млрд додатног капитала уколико уплаћени капитал

буде потрошен на покривање губитака. Европски

стабилизациони механизам може емитовати записе и

обвезнице рочности од једног месеца до 30 година,

при чему је он емитент, а не његове државе чланице.

Европски стабилизациони механизам је заменио

Европски фонд за финансијску стабилност, који је до

оснивања новог тела имао улогу чувара финансијске

стабилности зоне евра. Кључне разлике између две

институције су у томе што је Европски

стабилизациони механизам међудржавна

Пад економске активности у зони евра током 2012.

године од 0,6% наставиће се и у 2013, али смањеним

интензитетом (0,3%). Опоравак се очекује у 2014.

Према пројекцијама ММФ-а, очекује се раст БДП-а од

1,1%. Међутим, могући су нови шокови у зони евра,

као и раст каматних стопа у САД и Јапану уколико

тржиште процени да је фискална позиција ових

земаља неодржива. Раст каматних стопа деловао би

неповољно не само на раст ових земаља већ и на

глобални раст.

Будући да је Србија мала и веома отворена привреда,

дешавања у зони евра у знатној мери утичу на

економски раст. Прво, зона евра је главни

спољнотрговински партнер Србије. Друго,

супсидијари европских банкарских група учествују са

око 75% на домаћем тржишту. Шокови који погађају

зону евра преносе се у  Србију путем два канала –

кроз пад стране тражње, која директно смањује нето

извоз, и кроз смањење воље или могућности

европских банака да финансирају кредитну активност

и тиме пруже подршку домаћем економском расту.

У наставку овог поглавља објашњена је улога

Европског стабилизационог механизма као чувара

финансијске стабилности зоне евра, представљене су

мере које је ЕЦБ предузела како би умањила стрес на

европским финансијским тржиштима, затим

преостали ризици и планиране реформе, као и њихове

потенцијалне импликације за Србију.

I.1.1. Европски стабилизациони механизам 
– чувар финансијске стабилности
зоне евра

Европски стабилизациони механизам представља
трајни механизам за решавање кризе у земљама зоне
евра. Његова улога је да обезбеди подршку државама
које се сусрећу с финансијским проблемима.
Успостављање Европског стабилизационог
механизма повратило је поверење тржишта да ће
финансијска стабилност зоне евра бити очувана.

Европски стабилизациони механизам је основан 8.

октобра 2012. као међудржавна институција, након

што је 17 земаља потписница верификовало Споразум

о оснивању.1 На челу се налази одбор гувернера, који

чине министри финансија зоне евра. 

1 Аустрија, Белгија, Кипар, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка,

Ирска, Италија, Луксембург, Малта, Холандија, Португал, Словачка,

Словенија и Шпанија потписале су Споразум о оснивању Европског

стабилизaционог механизма.
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2. Дугорочни кредити за ликвидност (longer-term
refinancing operations – LTRO) – ЕЦБ је 20. децембра

2011. године први пут понудила ликвидност банкама

у зони евра на три године по ниској каматној стопи, уз

прихватање државних обвезница као средства

обезбеђења. Позитивни ефекти ових операција ЕЦБ-а

били су двоструки – банке су добиле јефтину додатну

ликвидност, док су истовремено смањени приноси на

државне обвезнице које је ЕЦБ прихватила као

колатерал. Друга аукција трогодишњих ХоВ, позната

као LTRO2, одржана је 28. фебруара 2012. Док су у

аукцији одржаној децембра 2011. године учествовале

523 банке, број банака који је учествовао у аукцији

одржаној фебруара 2012. попео се на 800. Средства

пласирана кроз LTRO и LTRO2 доспевају на наплату

крајем 2014, односно почетком 2015. године. Кључно

је да тада банке буду у могућности да приступе

тржиштима капитала.

3. Трајни откуп државних обвезница на секундарном

тржишту (outright monetary transactions – ОМТ) – циљ

откупа државних ХоВ од ЕЦБ-а јесте смањење

трошкова финансирања јавног дуга земаља које имају

програме са Европским стабилизационим

механизмом (или са Европским фондом за

финансијску стабилност). Програм је најављен 2.

августа 2012. године, а 6. септембра објављени су

критеријуми које држава мора испунити да би се

квалификовала за откуп дуга. Неопходно је да земља

затражи помоћ и учествује у програму Европског

стабилизационог механизма, као и да се

Меморандумом о разумевању обавеже на спровођење

структурних реформи у функцији обезбеђења

организација, док је Европски фонд за финансијску

стабилност основан као приватна компанија; затим,

Европски стабилизациони механизам је трајног

карактера, док је Европски фонд за финансијску

стабилност основан као привремено тело; на крају,

Европски стабилизациони механизам има сопствени

капитал, а Европски фонд за финансијску стабилност

располаже само гаранцијама земаља зоне евра, а не и

уплаћеним капиталом. Европски фонд за финансијску

стабилност наставиће да постоји, с тим да од јула

2013. године више неће одобравати нове програме

подршке, већ ће само администрирати програме који

су одобрени пре оснивања Европског

стабилизационог механизма (програми подршке

Ирској, Португалу и Грчкој) док сви кредити не буду

враћени. С друге стране, средства издвојена за

докапитализацију шпанских банака биће пренета на

Европски стабилизациони механизам.

I.1.2. Неконвенционалне мере монетарне 
политике смањиле премије ризика

ЕЦБ је доносила не само традиционалне већ и
мање конвенционалне мере како би подстакла
привредни опоравак и ублажила напетост на
финансијским тржиштима. Ове мере довеле су да
пада премије ризика и трошкова финансирања
јавног и приватног дуга.

1. Ниске референтне каматне стопе – почетком 2012.

референтна каматна стопа ЕЦБ-а износила је 1%.

Средином године додатно је смањена на 0,75%.
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дугорочне макроекономске стабилности. Кључна

разлика у односу на квантитативне олакшице, које

такође представљају откуп државних обвезница на

секундарном тржишту, у томе је што трајни откуп

јавног дуга подразумева потпуну стерилизацију. Циљ

две врсте мера је другачији. Квантитативне олакшице

подразумевају убризгавање ликвидности како би се

подстакао раст. Циљ трајног откупа јавног дуга је

искључиво снижавање каматних стопа, док се сва

генерисана ликвидност стерилише. До дана

објављивања овог извештаја ниједна трансакција није

извршена, али је сама објава ЕЦБ-а утицала на

смањење притисака на трошкове финансирања.

Спремност ЕЦБ-а на широко коришћење свих

расположивих инструмената монетарне политике

успела је да умири тржишта. Председник ЕЦБ-а

Марио Драги обавезао се да ће у оквиру свог мандата

урадити све што је потребно да сачува евро,

укључујући борбу за смањење високих премија

ризика на дуг земаља зоне евра чија је фискална

одрживост доведена у питање. Поред тога, постизање

договора о пружању подршке Грчкој, обезбеђење

средстава за докапитализацију шпанских банака и

успостављање Европског стабилизационог механизма

додатно су ојачали поверење и умирили тржишта.

Премије ризика европских држава и банака су

смањене, приноси на јавни и приватни дуг су опали,

док су цене акција европских банака порасле. 

Ипак, бурне реакције тржишта на политичку

неизвесност у Италији, као и на скорашње догађаје на

Кипру, показале су колико је поново успостављено

поверење крхко. Иако су премије ризика за сада

смањене, имплицитни приноси на двогодишње

обвезнице, изведени из форвард уговора, сугеришу да

тржишта очекују даљу дивергенцију приноса на дуг

Грчке и Италије, као и на немачки државни дуг.

Кључни ризици које је ММФ идентификовао у

средњем року су продужена стагнација зоне евра,

застој у спровођењу потребних структурних реформи

и опасност од нових турбуленција, које би могле

нарушити тек обновљено поверење тржишта.

I.1.3. Од ризика смањењa финансијске 
зависности до ризика распарчавања
јединственог тржишта

Распарчавање јединственог банкарског тржишта и
његов утицај на смањење изложености европских
банака према Републици Србији представља
најзначајнији ризик за финансијску стабилност

земље. Мада је тешко утврдити детерминанте
смањења изложености, процењује се да је до сада
доминирао утицај недостатка квалитетне домаће
тражње. Како се с растом БДП-а домаћа тражња за
кредитима буде опорављала, ефективно ограничење
постаће понуда кредита и њене детерминанте:
макроекономска стабилност земље и релативна
профитабилност тржишта, али и услови на
матичним тржиштима европских банака, као што
је адекватност њиховог капитала, доступност
извора финансирања на тржиштима капитала и сл.

Акумулирана рањивост у билансима европских

банака врши притисак на њихову профитабилност и

адекватност капитала. Резултати стрес-тестова

Европске банкарске агенције из 2011. године

идентификовали су укупан недостатак капитала у

износу од 76 млрд евра код 27 банака. Следећи

препоруку Европске банкарске агенције, ове банке су

обезбедиле 116 млрд капитала. Ипак, будући да је

трошак капитала релативно висок у односу на

тренутне приносе, банке неретко радије реагују

смањењем ризичне активе него даљим

докапитализацијама. Промене кредитног рејтинга

банака које су учествовале у стрес-тесту указују на

повећање рањивости у њиховим билансима током

кризе  (Графикон I.1.7).

Пословни модели европских банака мењају се у

правцу смањења прекограничне изложености. Банке

постају све пристрасније у односу на своја матична

тржишта и све мање склоне прекограничним
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се има у виду да је 75% активе банкарског сектора у

страном власништву. Рејтинг матичних банака

приказан је на Графикону I.1.8.

Није лако утврдити значај појединачних

детерминанти смањења изложености банкарских

група према периферним тржиштима. Могуће је

идентификовати две групе фактора: они који се

односе на услове у земљама порекла банкарских

група и они који се односе на услове у земљи

домаћину. У оквиру прве групе фактора налазе се

трошкови финансирања банака који су условљени

трошковима задуживања држава, домаћим

регулаторним оквиром, инвестиционим

алтернативама на матичном тржишту и сл. У оквиру

друге групе фактора издвајају се фактори који делују

са стране понуде и они који делују са стране тражње.

Утицај фактора који делују на понуду је јасан – високе

премије ризика, макроекономска нестабилност и

низак потенцијал за остварење профита

дестимулативно делују на понуду кредита. Утицај

фактора који делују са стране тражње много је

компликованији. Тражња за кредитима у земљи

домаћина зависиће од стопе економског раста у тој

земљи, али та веза може функционисати и у

супротном смеру, тако да ограничена доступност

кредита успорава привредни раст.

Последице промене пословног модела банака –

смањење изложености према Србији

Промена пословних модела матичних банака
испољила се преко смањења њихове изложености
према Србији. До почетка светске финансијске
кризе, локални супсидијари, али и реални сектор, у
великој мери су се ослањали на спољне изворе
финансирања. Почев од 2008. године, изложеност
европских банака према Србији се смањује.
Смањење изложености према привреди је посебно
изражено, док је изложеност према финансијском
сектору релативно стабилна. На смањење
изложености према привреди доминантно је
утицао недостатак квалитетне домаће тражње,
иако се утицај аверзије банака према ризику не
може искључити. Како се с пројектованим растом
БДП-а домаћа тражња буде опорављала, смањена
понуда кредита могла би постати ефективно
ограничење даљег раста. 

Да би се динамика и структура смањења изложености

према Србији сагледала из што више углова,

коришћени су сви релевантни расположиви подаци –
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активностима. Везивање раста кредита у земљама у

којима послују њихови супсидијари за раст локалних

извора финансирања de facto значи дељење

јединственог тржишта. У неким случајевима,

национални регулатори, штитећи своје пореске

обвезнике од потенцијалних губитака, сугеришу

банкама повлачење с других тржишта. 

О ризику смањења изложености европских

банкарских група према финансијском и реалном

сектору Србије било је речи и у претходном

Извештају о стабилности финансијског система.

Ризик смањења финансијске зависности и даље је

присутан и додатно интензивиран у мери у којој

банкарске групе постају пристрасније према својим

матичним тржиштима. Као што је наведено у том

извештају, процес смањења финансијске зависности

може бити и здрав. Уколико је праћен јачањем домаће

депозитне базе, он доводи до затварања јаза између

локалних кредита и депозита, што смањује

осетљивост домаћег финансијског система на спољне

шокове. Повлачење средстава може угрозити

финансијску стабилност само уколико је нагло,

неконтролисано и у великом износу. Ипак, неоспорно

је да такав тренд доводи до поделе јединственог

тржишта, као и да може ограничавати потенцијал

раста Србије и других тржишта у настајању, будући

да су могућности обезбеђења средстава на локалним

неразвијеним тржиштима капитала ограничене.

Србија је врло рањива на потенцијалне шокове у

погледу смањења изложености европских банака, ако
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подаци Народне банке Србије о спољном дугу

привреде, подаци о обавезама домаћих банака према

иностранству из Монетарног прегледа Народне банке

Србије, подаци о изложености, која је у оквиру Бечке

иницијативе дефинисана као збир укупно пласираних

кредита и депозита матичних банака умањен за

средства домаћих супсидијара депонована код матица,

и, на крају, подаци из локацијске статистике Банке за

међународна поравнања. Не губећи из вида чињеницу

да, поред средстава страних комерцијалних банака,

средства међународних финансијских институција

такође имају значајну улогу у финансирању домаћег

раста, обавезе према иностранству подељене су на

обавезе према комерцијалним банкама и осталим

кредиторима, где год је то било могуће. Такође, како

би се стекла што потпунија слика, позиције домаћих

банака према иностранству посматране су у бруто,

али и нето износу.

Ако се посматра изложеност према привреди, сви

доступни подаци недвосмислено говоре да се

изложеност страних банака према домаћим

предузећима смањује од почетка кризе. У односу на

крај 2008. године, укупан спољни дуг привреде, према

подацима Народне банке Србије, смањен је за 1,6

млрд евра. Подаци Банке за међународна поравнања

указују на исти тренд, тј. на смањење изложености за

1,5 млрд евра.

Ако се посматра кретање изложености према домаћим

банкама, различити подаци дају различите слике.

Према подацима Народне банке Србије, бруто обавезе

домаћих банака према иностранству не само да нису

смањене у односу на преткризни период већ су до

краја 2009. бележиле константан раст и од тада су

релативно стабилне. Подаци Банке за међународна

поравнања су до краја 2011. показивали сличан тренд.

Међутим, од почетка 2012. долази до великог

одступања у односу на податке Народне Банке Србије,

па подаци Банке за међународна поравнања показују

оштар пад изложености током целе године. Кретање

нето изложености према домаћем банкарском сектору

у складу је с трендовима које сугерише динамика

бруто изложености. Неслагање података Народне

банке Србије и Банке за међународна поравнања

уочљиво је и код нето изложености.

С тим у вези, потребно је имати на уму неколико

потенцијалних ограничења података Банке за

међународна поравнања о изложености њених чланица

према Србији. Два основана недостатка су шум у

подацима узрокован кретањем курса долара у односу

на евро и непотпун обухват статистике (нпр. банке са

седиштем у Русији не улазе у узорак). Детаљније о

интерпретацији података Банке за међународна

поравнања може се прочитати у Осврту 1.

Мера изложености која се доминантно користи, у

оквиру Бечке иницијативе дефинисана је као збир

кредита и депозита матичних банака пласираних

домаћем банкарском и реалном сектору умањен за

средства банака у Србији која су депонована код

Реални сектор
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поглављу II.1, које даје преглед стања и кретања у

банкарском сектору. Идентификовано ограничење на

страни понуде кредита у овом тренутку, због ниског

нивоа квалитетне тражње, није ефективно, тј. не

представља кочницу за домаћи раст. Потребно је ипак

имати спремне мере уколико понуда кредита постане

ограничавајући фактор привредног раста.

Процењује се да је досадашње пооштравање

кредитних услова последица смањене доступности и

повећаних трошкова извора финансирања банака, с

једне стране, и опадајуће профитабилности домаћег

тржишта и растуће перцепције његове ризичности, с

друге. Фактори који делују на понуду кредита у Србији

били су предмет дискусије на прекограничном форуму

„Београдска иницијатива“3. Представници европских

банкарских група истакли су своју посвећеност

тржишту Србије. Међутим, приликом доношења

одлуке о изложености, све више ће се водити рачуна о

релативној профитабилности тржишта.

Профитабилност банака обезбеђује одрживост

њиховог пословања. Европска банкарска агенција

објавила је резултате анкете, у којој је учествовало

укупно 35 банкарских група, од којих је 13 присутно у

Србији.4 Већина банака проценила је да се трошак

банкарских група2. У односу на крај 2008. године,

изложеност, мерена на наведени начин, опала је за 1,4

млрд евра. Смањење укупне изложености било је

вођено прекограничним раздуживањем привреде, док

је изложеност матичних банака према локалним

супсидијарима генерално стабилна.

Недостатак квалитетне домаће тражње доминантно је

утицао на смањење изложености европских банака

према реалном сектору Србије. Будући да је могућа и

узрочност супротног смера, у том случају успорен и

негативан кредитни раст утиче на економски раст,

смер узрочности био је предмет економетријске

анализе. Установљено је да привредни раст има већу

моћ да објасни кредитни раст него обрнуто.

Ипак, како би се избегло једнострано посматрање

проблема, неопходно је размотрити и евентуална

ограничења на страни понуде кредита од европских

банака, било да је у питању директно прекогранично

кредитирање или посредно, преко локалних

супсидијара. Идентификовано је извесно пооштравање

услова кредитирања, које се манифестовало повећањем

каматних стопа на новоодобрене кредите у еврима

изнад тромесечног EURIBOR-а. Детаљнија анализа

кредитног раста и кредитних услова представљена је у
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2 У обрачун изложености улази 17 банкарских група које су учествовале у

споразуму у оквиру Бечке иницијативе.
3 „Београдска иницијатива“ је први прекогранични форум међународне

сарадње, одржан у Народној банци Србије 8. марта 2013, у заједничкој

организацији Народне банке Србије и ММФ-а.

4 Резултати анкете Risk Assessment Questionnaire објављени су у извештају Risk
Assessment of the European Banking System на веб-сајту Европске банкарске

агенције. Oд укупно 35 банкарских група које су учествовале у анкети, њих 13

је присутно на тржишту Србије (Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank,
KBC Group, Marfin Popular Bank PCL, National Bank of Greece, Alpha Bank AE,
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Реални сектор

капитала креће у распону 10–12%, а да се принос на

капитал потребан да би пословање опстало дугорочно

креће у интервалу 10–15%. Принос на капитал у

земљама региона, уз неколико изузетака, знатно је

нижи од процењеног трошка капитала и креће се у

распону од –5,4% до 22,2%, док је принос на капитал

банкарског сектора Србије са 4,7% остварених у 2012.

години био испод регионалног просека (6,4%).5,6,7

Добит банака које послују у Србији оптерећују висок

ниво проблематичних кредита и, последично, знатне

потребе за резервисањима за потенцијалне губитке. У

том смислу, скоро усвојене измене регулативе, којима

су отклоњене правне препреке ефикасном решавању

питања проблематичних кредита, представљају корак

у правом смеру.

Даље јачање макроекономске стабилности свакако ће

деловати на пад премије ризика, што ће тржиште

Србије учинити атрактивнијим за страна улагања. Да би

дугорочна посвећеност макроекономској стабилности и

одрживом расту била кредибилна, неопходно је пре

свега снажно фискално прилагођавање и јачање

фискалне дисциплине.
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Piraeus Bank, Euroban Ergasias, BNP Paribas, Credit Agricole Group, Societe
Generale, Gruppo UniCredit и Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo).
5 Под регионом се подразумевају земље централне и источне Европе:

Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Мађарска, Летонија,

Литванија, Македонија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија и Турска.

6 Податак за Србију искључује Агробанку, Нову Агробанку и Развојну банку

Војводине.
7 Приноси на капитал од –5,4% и 22,2% односе се на Румунију и Летонију,

респективно.
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односно 1. јул 2014. уколико се прописи објаве између

1. јула и 31. децембра текуће године. Применом

јединственог регулаторног оквира уводе се иста

„правила игре“ за све учеснике, што ће спречити

регулаторну арбитражу, која настаје као последица

поремећаја на јединственом тржишту.

Јединствени надзор (Single Supervisory Mechanism)

Европска комисија изнела је 12. септембра 2012.

године предлог да се надзор над свим банкама повери

ЕЦБ-у. Национални супервизори задржали би своју

улогу у свакодневној контроли пословања банака,

поред тога учествовали би и у припреми и

спровођењу одлука ЕЦБ-а. Јединствена супервизија

под окриљем ЕЦБ-а представља неопходан услов да

би директна докапитализација банака од стране

Европског стабилизационог механизма била могућа.

Јединствени механизам решавања питања

проблематичних банака (Single Resolution
Mechanism)

У периоду од октобра 2008. године до октобра 2011.

године, 4,5 трилиона евра (37% БДП-а Европске уније)

потрошено је на државну помоћ проблематичним

банкама. Иако је тиме спречено пропадање системски

важних банака и преношење негативних ефеката на

реални сектор, потрошен је новац пореских обвезника

и ослабљене јавне финансије. 

Европска комисија изнела је 6. јуна 2012. године

предлог јединственог механизма санације

проблематичних банака. Предлог ће надлежним

институцијама омогућити да благовремено реагују на

први знак проблема, али ће и обезбедити да, уколико

банка ипак пропадне, трошак сносе њени власници и

повериоци, а не порески обвезници. Предложени

алати и овлашћења се према тренутку примене могу

поделити у три групе: превентивни алати, алати за

рану интервенцију и алати за решавање питања

проблематичних банака.

Превентивни алати обухватају обавезу банака да израде

планове опоравка, обавезу надлежних институција да

израде планове резолуције проблематичних банака, као

и обавезу банака да отклоне све препреке за које

надлежно тело процени да би могле ометати процес

санације. Банкама је такође дата могућност да унутар

својих група, у случају потребе, закључе споразуме о

међусобном пружању подршке .

Овлашћења надлежних тела да прибегну коришћењу

алата за рану интервенцију активирају се када

I.1.4. Банкарска унија – одговор на  
ризик распарчавања јединственог 
тржишта

На самиту, одржаном 28. и 29. јуна 2012, лидери
Европске уније сложили су се да је потребно
додатно учврстити економску и монетарну унију
како би се спречиле будуће кризе у зони евра. Један
од основних елемената даље интеграције зоне евра
јесте формирање банкарске уније, која почива на
четири једнако важна стуба: јединственом
регулаторном оквиру, јединственом надзору,
јединственом процесу решавања питања
проблематичних банака и јединственом осигурању
депозита. Јединствени регулаторни оквир
подразумева примену истих прописа на банке у
различитим земљама (иста „правила игре“ за све
банке). Јединствени надзор подразумева праћење
поштовања тих прописа под окриљем јединственог
регулаторног тела, што ће омогућити
благовремено откривање ризика у пословању
међународних банкарских група, али и директне
докапитализације банака од Европског
стабилизационог механизма. Јединствени процес
решавања питања проблематичних банака
укључује различите опције: од обезбеђења додатне
ликвидности, преко убризгавања додатног
капитала, поделе банака на „добру“ и „лошу“, до
стечаја и ликвидације, уз поделу губитака између
власника и повериоца. Тим процесом би управљало
јединствено резолуционо тело. Коначно, банкарска
унија не би била комплетна без заједничког фонда
за осигурање депозита или, алтернативно, без
фонда који би осигуравао осигураваче, тако да
депоненти не би морали да брину да ли ће њихови
национални системи осигурања остати
солвентни.

Јединствени регулаторни оквир (Single Rule Book)

Европски парламент је 16. априла 2013. године

усвојио јединствени регулаторни оквир, који ће се

примењивати у свих 27 земаља чланица. Регулаторни

оквир de facto представља примену стандарда Базела

III, о којима је било речи у претходном Извештају о

стабилности финансијског система. Оквир чине два

документа. Први документ је регулатива која ће се

примењивати у свим државама Европске уније, док

други представља директиву коју ће национални

регулатори примењивати, уз уважавање специфичних

околности у својим земљама. Почетак примене овог

пакета прописа предвиђен је за 1. јануар 2014. године

уколико се прописи објаве до 30. јуна 2013. године,
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капитал банке падне или када постане извесно да ће

пасти испод регулаторног минимума. У тим

околностима, надлежно тело може од банке захтевати

да спроведе план опоравка, сазове хитну скупштину

акционара или направи план реструктурирања

обавеза. Такође, надлежно тело може поставити

специјалног управника на одређени период, чија је

улога да поново успостави солидан процес

управљања банком.

Уколико превентивне мере и мере ране интервенције

не дају резултате у решавању уочених проблема, у

последњој инстанци надлежно тело може активирати

алате за санацију банке. Први такав алат је продаја

дела или целе банке другој банци. Други алат за

санацију представља издвајање здравог дела активе у

тзв. банку за посебне намене (bridge bank), која би

касније била продата, док би се проблематична банка

ликвидирала у складу са уобичајеном стечајном

процедуром. Трећи алат је чишћење биланса банке

издвајањем лоше активе (ова мера може бити

коришћена само у комбинацији с неким другим

алатом, као што је продаја или банка за посебне

намене). Најзначајнији алат за решавање питања

проблематичних банака представља тзв. bail-in, који

подразумева докапитализацију банке конверзијом

дуга у акцијски капитал, уз разводњавање власништва

постојећих акционара. Трошкове санације сносе

власници и повериоци проблематичне банке, а не

порески обвезници.

Предложени оквир предвиђа прекограничну

координацију тела надлежних за решавање питања

проблематичних банака кроз одговарајуће колеџе.

Уколико тржишни извори финансирања нису

доступни, санација проблематичне банке

финансирала би се доприносима банака, који су

пропорционални њиховим обавезама и ризичним

профилима. Предвиђено је да се ова средства користе

искључиво за пружање подршке оздрављењу банке, а

никада за тзв. bail-out.

Јединствено осигурање депозита (Single Deposit
Guarantee Scheme)

У складу с тренутном регулативом, депозити уложени

у банкарски систем држава Европске уније осигурани

су до износа од 100.000 евра по депоненту. Осигурање

депозита које је кредибилно веома је важно са аспекта

очувања финансијске стабилности. Оно спречава

појаву панике која би могла довести до наглог и

масовног повлачења депозита.

Европска комисија је 12. јула 2010. предложила

увођење обавезе међусобног кредитирања

националних агенција за осигурање депозита.

Предложено решење омогућило би националним

агенцијама надлежним за осигурање депозита да,

уколико остану без средстава, потребна додатна

средства позајме од других агенција, што би

представљало први корак ка јединственој европској

шеми за осигурање депозита. 

Утицај на Републику Србију

Иако је циљ банкарске уније да се пронађе решење за

садашњу кризу у зони евра, њено формирање утицаће

и на банкарски систем Србије. Као земља ван

Европске уније, Србија не може бити део

јединственог надзора, барем не у почетку. Међутим,

неопходно је успоставити сарадњу са ЕЦБ-ом кад је у

питању не само микропруденцијална регулатива већ и

одређени аспекти макропруденцијалне регулативе,

као што је увођење контрацикличне резерве капитала.

Стални механизам сарадње са ЕЦБ-ом не искључује

потребу за билатералним споразумима са земљама

чланицама механизма за јединствени надзор.

Очекује се да ће механизам под одређеним условима

бити отворен и за земље као што је Србија, што би се

сматрало позитивним развојем догађаја. Главни

изазов представља начин интегрисања. Да би „треће“

земље биле охрабрене да се укључе, морају постојати

правила на основу којих ће такве земље учествовати у

одлучивању, као и правила за добијање приступа

ликвидности и фискалној заштитној мрежи. Свакако

позитиван корак представља именовање гувернера

централне банке Албаније за члана Управног одбора

Бечке иницијативе 2.0, који ће, као једини члан који

долази ван Европске уније, заступати интересе ове

групе земаља. 

Јединствени надзор је тек први корак у формирању

банкарске уније, тако да се тек очекују додатне

дискусије и преговори. Зато би у овој фази било рано

доносити било какве закључке кад је у питању оцена

предлога са аспекта интереса земаља ван Европске

уније као што је Република Србија.
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Осврт 1: Интерпретација података Банке за међународна поравнања

Банка за међународна поравнања објављује две врсте података о прекограничној изложености глобалних

банкарских група:

1. локацијску, и

2. консолидовану статистику.

Оба извора укључују податке о великом броју банака и држава, што их чини веома погодним за упоредне

анализе прекограничне изложености. Ипак, како би се подаци правилно интерпретирали, потребно је обратити

пажњу на основне карактеристике та два извора.

Подаци локацијске статистике заснивају се на принципу резидентности, што је у складу с методологијом

националних рачуна, платног биланса и спољног дуга. У складу с принципом резидентности, изложеност свих

банака које су резиденти једне земље третира се као изложеност те земље (иако често није реч о земљи порекла).

Дакле, основни аналитички недостатак локацијске статистике је немогућност истовременог рашчлањивања

података о изложености према земљи у којој је страна банка резидент, земљи порекла и земљи домаћину. 

У консолидованој статистици, податке о прекограничној изложености не достављају све банке резиденти

појединачних земаља, већ само оне банке које су у својим групама највиша матична друштва. Изложеност на

консолидованој основи укључује потраживања супсидијара од резидената земаља у којима су регистровани, а

искључује међусобне позиције унутар групе. У консолидованој статистици постоји могућност истовременог

рашчлањивања података према земљи порекла највишег матичног друштва стране банке и земљи домаћину, што

представља предност у упоредним анализама. 

При анализи података Банке за међународна поравнања треба водити рачуна да она као обрачунску валуту

користи амерички долар. Када је велики део спољног дуга земље у еврима или некој трећој валути, као што је случај

с Републиком Србијом, промене девизног курса евра према долару привидно ће указивати на промену изложености

банкарских група према тој земљи, чак и када стварне промене није било. Локацијска статистика обезбеђује податке

о изложености у доларима, без прилагођавања за ефекат промене курса, као и податке о промени изложености по

отклањању ефекта кретања курса. Комбиновањем ових података могуће је добити стање изложености без ефекта

курса. Консолидована статистика не пружа могућност корекције података за ефекат промене девизног курса, што

знатно умањује њену употребљивост за анализу изложености према тржиштима као што је Република Србија.

Коначно, приликом интерпретације података веома је важно водити рачуна и о променама обухвата банака које

улазе у статистику. На пример, док аустријске банке улазе у систем извештавања Банке за међународна поравнања,

с руским банкама то није случај. Када је руска Сбер банка купила аустријску Фолкс банку, укупна изложеност свих

банака чланица Банке за међународна поравнања смањена је за износ целокупне изложености Фолкс банке, иако до

фактичког раздуживања није дошло.
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I.2. Домаће макроекономско  

окружење

За привреду Србије у периоду кризе карактеристична
је нестабилност макроекономског окружења: низак и
негативан економски раст, висока и волатилна
инфлација и висока фискална и спољна неравнотежа.
У 2013. години очекује се раст БДП-а од 2% и
повратак инфлације у границе циља. Пад инфлације,
у комбинацији са очекиваним растом БДП-а, могао би
се сматрати добрим учинком у промењеном,
посткризном окружењу. Међутим, висока фискална и
спољна неравнотежа могу утицати на промену
расположења инвеститора и представљају
најзначајније ризике с којима се креатори економске
политике суочавају.

У преткризном периоду, од 2002. до 2008. године,

просечан раст БДП-а био је висок и износио је око

5%. Раст је био генерисан растом потрошње. У

периоду кризе, од 2009. до 2012. године, БДП је

укупно опао за 3%. Дакле, БДП се још није вратио на

свој преткризни ниво. 

Само у 2012. години БДП је пао за 1,7%. До пада

економске активности дошло је због слабе

пољопривредне сезоне изазване изразито лошим

временским условима, што је смањило понуду

производа, али и ниског нивоа инвестиција и рецесије

у зони еврa, што је смањило тражњу за српским

производима. 

Низак и негативан економски раст у периоду кризе

праћен је променом модела раста. Кључни елемент

промене модела раста представља извоз. Чињеница је

да је учешће извоза у БДП-у у Републици Србији

ниско у поређењу са земљама у окружењу.8 Међутим,

на графиконима I.2.1. и I.2.2. јасно се види све већи

допринос нето извоза расту.

Инвестиције представљају још један важан елемент

преласка на нови модел раста. Домаће инвестиције су

пожељне, али су Србији потребне и стране

инвестиције, и то пре свега СДИ. У последњих осам

година већина страних инвестиција била је

концентрисана на неразменљиве секторе, док су СДИ

у производне активности биле мале (Графикон I.2.3).

У 2013. години очекује се раст БДП-а од 2%. Покретач

раста биће раст нето извоза, а највећи допринос расту

извоза даће две компаније („Фијат аутомобили

Србија“ и „Нафтна индустрија Србије“), као и

пољопривредни производи. 

8 Према подацима Светске банке, просечно учешће извоза у БДП-у периоду

2004–2011. године у Србији (30,2%) скоро је двоструко мање у односу на

просек региона (50,9%). Регион обухвата Албанију, Босну и Херцеговину,

Бугарску, Хрватску, Чешку, Мађарску, Македонију, Црну Гору, Пољску,

Србију, Словачку и Словенију. Просек је непондерисан.
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прекомерних дневних осцилација курса,

обезбеђивање нормалног функционисања девизног

тржишта и одржавање адекватног нивоа девизних

резерви. Међутим, у условима високе финансијске

евроизације, која је карактеристична за привреду

Србије, постоје и додатни разлози за интервенције.

Високе флуктуације девизног курса утичу не само на

инфлацију већ и на билансе реалног сектора због

валутне неусклађености, а преко њих на погоршање

квалитета кредитног портфолија банака и укупну

финансијску стабилност.

Инфлација се од јула 2012. године налазила изнад

горње границе циља, да би у децембру достигла

12,2%. Раст инфлације био је резултат свих шокова не

само на страни понуде (раст цена хране, регулисаних

цена и раст пореза на потрошњу) већ и на страни

тражње (фискална експанзија и снажна

депрецијација). Ипак, цене хране и девизни курс су

најважније детерминанте кретања инфлације. 

Реагујући на раст инфлације, Народна банка Србије је

повећавала степен рестриктивности монетарне

политике током 2012. године – подизањем каматне

стопе и интервенцијама на девизном тржишту.

Ослањала се на канал девизног курса и канал

инфлационих очекивања као најснажније канале

монетарне трансмисије. Након што је на самом

почетку 2012. године спуштена за 25 б.п., референтна

каматна стопа је током године подигнута шест пута –

за укупно 175 б.п. Током 2012. године, Народна банка

Србије је интервенисала на међубанкарском девизном

тржишту из нето девизних резерви са 1,3 млрд евра.

Поред тога, променама структуре и стопе девизне

обавезне резерве ослобођено је додатних 650 млн

евра, што такође представља интервенције, али из

бруто девизних резерви. 

Као резултат повећане рестриктивности монетарне

политике, инфлација је почела да пада и очекује се да

ће се у 2013. години наћи у границама циља. 

Интервенције на девизном тржишту нису биле у

супротности с циљањем инфлације. Оне су

оправдане уколико су усмерене на ублажавање
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Приликом доношења одлуке о интервенцији морају се

узети у обзир одступање тржишног од равнотежног

курса, трансмисиони ефекат депрецијације на

инфлацију (како се не би угрозила циљана инфлација)

и трансмисиони ефекат на проблематичне кредите

(како се не би угрозила финансијска стабилност). 

Депрецијација је важна детерминанта инфлације у

Републици Србији. Једнопроцентна депрецијација

динара према евру утиче на раст инфлације од 0,34%

у кратком, а чак 0,75% у дугом року. 

Депрецијација је такође главна детерминанта раста

проблематичних кредита домаћег банкарског

сектора. Једнопроцентна депрецијација динара

према евру утиче на раст проблематичних кредита

од 0,74%.9

Коначно, депрецијација динара побољшава

платнобилансну позицију. Тако реална

једнопроцентна депрецијација динара узрокује у

кратком року пад реалног увоза за 0,45% и раст

реалног извоза за 0,74%. У дугом року еластицитет

је још већи, па једнопроцентна депрецијација доводи

до пада реалног увоза за 0,60% и раста реалног

извоза за 0,90%. Слабљење динара повољно делује

на дефицит текућег рачуна платног биланса у

кратком и дугом року, па повећањем конкурентности

 I.2.7.   
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9 Детаљније о моделу проблематичних кредита видети у делу „Детерминанте

проблематичних кредита“, у поглављу IV.
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наступања непредвиђених околности попут

природних катастрофа.

Одговарајућим индикаторима процењује се

адекватност посматраног нивоа девизних резерви из

домаће привреде даје подстицај расту БДП-а

заснованом на извозу. 

Због истовременог утицаја депрецијације на платни

биланс, инфлацију и проблематичне кредите,

неопходно је фино подешавање инструмената

монетарне и макропруденцијалне политике. Да би

фино подешавање различитих инструмената, а

посебно ослањање на интервенције на девизном

тржишту било могуће, неопходно је да се девизне

резерве одржавају на адекватном нивоу. 

Упркос преласку на нови модел раста, индикатори

рањивости10 указују на готово несмањену

макроекономску неравнотежу у 2012. години у односу

на 2008. Међутим, узроци рањивости су другачији.

Дефицит текућег рачуна платног биланса је

преполовљен, а покриће увоза девизним резервама

повећано. Степен евроизације, мерен учешћем

девизних и девизно индексираних кредита, бележи

раст. Учешће јавног дуга у БДП-у је удвостручено,

док је учешће приватног спољног дуга непромењено.

Општа макроекономска неравнотежа је повећана у

2012. години у односу на 2011. због раста фискалне

неравнотеже и нивоа јавног дуга, који је превазишао

ниво изнад кога је криза јавног дуга могућа. Снажно

фискално прилагођавање је неопходно за смањење

фискалне и спољне неравнотеже, очување

финансијске стабилности и одржив економски раст.

I.3. Девизне резерве као осигурање
од шокова

Девизне резерве су важан чувар финансијске
стабилности, будући да представљају осигурање
од екстремних шокова. На крају 2012. године ниво
девизних резерви је износио 10,9 млрд евра у
бруто, односно 6,6 млрд евра у нето износу.
Индикатори и различити сценарији модела
адекватности девизних резерви показују да су
девизне резерве Републике Србије на адекватном
нивоу.

Народна банка Србије води рачуна о адекватном

нивоу девизних резерви, које се чувају за потребе

финансирања платнобилансне неравнотеже,

интервенција на девизном тржишту, као и за случај

10
Основни показатељи рањивости у Републици Србији приказани су на

Графикону I.2.7. Слика приказује промене дефицита платног биланса,

приватног спољног дуга, јавног дуга, степена евроизације и адекватности

девизних резерви – кроз инверзну вредност броја месеци покрића увоза 
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бруто девизним резервама. Повећање удаљености од центра за сваки

индикатор упозорава на пораст ризика, па представља претњу стабилности.

Повећање површине показује да се повећава рањивост привреде.



23

Реални сектор

 

8

9

10

11

12

5 10 15 20 25 30 35 40 45

   (  %)

      (   EUR)
     2012. (   EUR)

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25
   (  %)

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

5 10 15 20 25 30 35 40

  (  % - )

 I.3.3.      
     -

5
6
7
8
9

10
11
12
13

0 5 10 15 20 25 30 35 40
  (  %)

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5
  (  %)

: .

  I.3.1.   
  

(   EUR)

: . 

0

2

4

6

8

10

12

14

20
02

.

20
03

.

20
04

.

20
05

.

20
06

.

20
07

.

20
08

.

20
09

.

20
10

.

20
11

.

20
12

.

    

 I.3.2.   
     2012. 

(   EUR)

: . 

0

2

4

6

8

10

12

14

1
2012.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    



специфичности привреде Србије. Овај индикатор,

који називамо „правом мером за Србију“, захтева

покривеност збира краткорочног дуга по преосталој

рочности, дефицита платног биланса коригованог за

СДИ, 15% девизних депозита и 5% динарских

депозита.

Ради оцене адекватности нивоа девизних резерви,

корисно је узети у обзир и динамику међусобних

односа чинилаца од којих тај ниво зависи. Модел

Jeanne–Ranciere-а12 даје оптимални ниво девизних

резерви као удео у БДП-у (ρ), у зависности од

величине шока (λ), вероватноће настанка кризе (π),

штете настале прекидом (γ), реалне депрецијације

(ΔQ), несклоности према ризику (σ), приноса на

девизне резерве (r), опортунитетног трошка држања

девизних резерви (δ) и реалног раста БДП-а (g):

Индикатори адекватности девизних резерви,

анализа осетљивости параметара, као и четири
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перспективе реализације појединачног ризика,

односно комбинације неколико различитих ризика.

Најчешће посматрани ризици, на основу којих су

конструисани одговарајући индикатори, јесу

неопходност финансирања увоза робе и услуга неко

време у условима одсуства прилива страних средстава

плаћања, затим неопходност сервисирања

краткорочног спољног дуга по преосталој рочности

уколико је приступ међународном тржишту капитала

онемогућен, као и повлачење дела депозита. Овде ће

укратко бити објашњени Wijnholds–Kapteyn-ов,

Roaf–Norris-ов индикатор и индикатор „права мера за

Србију“ који укључују присуство више различитих

шокова истовремено.11

Према Wijnholds–Kapteyn-овом индикатору, девизне

резерве треба да покрију збир краткорочног спољног

дуга по преосталој рочности и 5–10% најшире

категорије новца. За потребе ове анализе коришћен је

конзервативни сценарио, који подразумева

уврштавање 10% агрегата М3.

Индикатор Roaf–Norris-а мери покривеност суме 50%

краткорочног спољног дуга по преосталој рочности,

50% портфолио инвестиција, 5% најшире категорије

новца М3 и 15% извоза.

Како би се што боље оценила адекватност девизних

резерви, конструисан је индикатор који узима у обзир

11 За детаљно објашњење индикатора погледати Годишњи извештај о

стабилности финансијског система за 2011. годину.
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сценарија коришћеног модела адекватности,

упућују на закључак да је ниво девизних резерви

Републике Србије на крају 2012. године био у

безбедној зони. Овај закључак остаје на снази и

током 2013. године.

I.4. Фискална политика, одрживост

јавног и спољног дуга

Питање одрживости јавног дуга и фискалне
политике више је него актуелно, будући да je јавни
дуг премашио не само границу дефинисану Законом
о буџетском систему (45% БДП-а) већ и границу
изнад које је криза јавног дуга могућа (50% БДП-а).
Он је достигао и Мастришку границу од 60% БДП-a.
Евентуална криза јавног дуга утицала би и на
стабилност финансијског система, упркос
релативно ниској изложености државним ХоВ.
Неопходно је фискално прилагођавање у износу од
5–6% БДП-а у периоду 2013–2015. године. То није лак
задатак у условима када фискално прилагођавање
мора бити праћено растом јавних инвестиција.
Чињеница је да фискално прилагођавање утиче и на
одрживост спољне неравнотеже. Додатно,
одрживост спољне неравнотеже зависи од
очекиваног прилива капитала из иностранства, пре
свега СДИ. Стога стварање амбијента за већи
прилив СДИ, посебно у сектор разменљивих добара,
мора бити приоритет економске политике.

Фискална политика

Фискална политика је била изразито експанзивна у

2012. години. О експанзивности, која је резултат
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у БДП-у износи око 62%. Те разлике могу се објаснити

укључивањем негарантованог дуга локалних

заједница у јавни дуг, иако, према нашем Закону о

јавном дугу, он није део јавног дуга. Како су локалне

заједнице део консолидованог сектора државе, њихово

задуживање de facto представља дуг. Такође, у јавни

дуг су укључене и акумулиране неплаћене обавезе

државе на свим нивоима власти које не представљају

јавни дуг de iure, али јесу дуг de facto.

Програм фискалне консолидације одложио је избијање

кризе јавног дуга. Програмом фискалне консолидације

из октобра 2012. и буџетом за 2013. привремено је

отклоњена непосредна опасност од кризе јавног дуга.

Према том програму, предвиђено је смањење

фискалног дефицита са званичних 6,4% БДП-а у 2012.

години на 3,6% БДП-а у 2013, при чему би се 50%

фискалног прилагођавања остварило растом прихода,

а других 50% смањењем расхода, пре свега реалним

смањењем пензија и плата у јавном сектору. 

За трајно уклањање те претње потребно је изражено

смањење дефицита у току 2014–2015. године. Да би се

потпуно отклонио ризик кризе јавног дуга, потребно

је да се настави смањење фискалног дефицита у истом

периоду. Фискална стратегија предвиђа да се учешће

јавних расхода у БДП-у смањи за око 3 п.п. Посебно је

битна 2014. година, у којој је потребно да се фискални

дефицит смањи од 1,5 п.п. до 2 п.п. у односу на онај

из 2013. године. 

Огромно фискално прилагођавање није лако постићи,

али је могуће. Доследном применом правила

индексације пензија и плата у јавном сектору могуће

је смањити учешће дефицита у БДП-у за око 0,5 п.п.

Према препорукама Фискалног савета, велик

потенцијал за смањење дефицита у 2014. представља

успостављање одрживог система фискалне

децентрализације. Уштеде би требало да проистекну и

из спровођења структурних реформи. Тако, на

пример, кључна компонента пензијске реформе треба

да буде увођење фактора актуарске правичности за

пензионисање пре и после регуларне старосне доби.

На тај начин би се обезбедило да радници који се

пензионишу у млађој старосној доби примају

сразмерно мањи износ, a они који се пензионишу

касније сразмерно већи износ пензије, у зависности од

тога колико дуго се очекује да ће је примати.

Међутим, таква мера ће свој пуни ефекат дати тек

након дужег низа година. У области зарада и

запослености у јавном сектору, Влада се обавезала на

Програм рационализације запослених у државној

управи, укључујући и локалну самоуправу и увођење

јединственог система платних разреда. Постојећи

традиционално високих расхода у изборној години,

сведоче висина дефицита, ниво и пораст јавног дуга. 

Изузетно висок дефицит у 2012. години од 217 млрд

динара (6,4% БДП-а) био је очекиван, иако су и јавни

приходи и расходи били мањи од планираних. Јавни

приходи били су за око 25 млрд динара мањи у односу

на планиране, при чему су највећа одступања

регистрована код акциза на дуван, непореских прихода

и ПДВ-а. Јавни расходи били су за око 30 млрд динара

мањи у односу на планиране, што је пре свега

последица мањих расхода за набавку робе и услуга.

Иако изузетно висок, фискални дефицит је потцењен

за око 1,5% БДП-а. Најмање је потцењен за износ

издатака по основу плаћања главнице гарантованих

кредита (ЈП Србијагас, ЈП Железница Србије итд.) и

буџетске подршке проблематичним банкама

(Агробанка, Развојна банка Војводине и Привредна

банка Београд). Ове ставке су регистроване као

издаци за отплату кредита и отплату главнице за

емитоване ХоВ, а не као трошак који улази у обрачун

фискалног резултата. Донекле су потцењени и

субвенције и субвенционисани кредити државе, тако

што су регистровани као куповина финансијске

имовине, а не као трошак који улази у обрачун

фискалног резултата.

Држава се све више окреће страном тржишту ради

финансирања дефицита. Задуживање државе у

иностранству представља нужност у условима када је

прилив капитала из иностранства по другим

основама, као што су СДИ и кредити приватном

сектору, успорен. Поред тога, задуживањем државе у

иностранству оставља се већа могућност за

задуживање приватног сектора на домаћем

финансијском тржишту. Међутим, на тај начин

повећава се изложеност одрживости јавног дуга

ризику девизног курса. 

Јавни дуг је на крају 2012. године износио 17,7 млрд

евра, или 59,3% БДП-а. Током само једне године јавни

дуг је порастао за око три млрд евра, а његово учешће

у БДП-у за преко 11 п.п. Основни покретачи раста

јавног дуга су неопходност финансирања текућег и

будућег фискалног дефицита, отплата главница које

доспевају у наредним периодима, као и гаранције које

држава одобрава јавним предузећима. Тренд раста

јавног дуга је неодржив и могао би изазвати кризу. Да

би се такав тренд зауставио и преокренуо, неопходно

је снажно фискално прилагођавање. 

Иако изузетно висок, јавни дуг је потцењен за око

2,5% БДП-а. Према оцени ММФ-а, учешће јавног дуга
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систем одређивања зарада је изразито неправичан.

Радници са истим квалификацијама и истим описом

послова зарађују чак и вишеструко различите износе

зарада у разним деловима државне управе. Фискална

стратегија у 2013. години предвиђа усвајање акционог

плана за окончање поступка реструктурирања до

средине 2014. године. У области субвенција постоји

велики простор за унапређење јавних финансија.

Анализа извршења буџета у 2012. години показала је

да су у тој години издвајања за субвенције већ

премашила државна издвајања за капиталне

инвестиције, па је овај тренд неопходно преокренути.

Коначно, у области социјалне заштите, Влада се

Фискалном стратегијом обавезала да у 2013. години

изради социјалне карте које би омогућиле вођење

циљане социјалне политике на централном и

локалним нивоима. 

Програм фискалне консолидације из октобра 2012.

године неће дати очекиване ефекте. Трендови из 2012.

и упозоравајућа динамика дефицита на почетку 2013.

наговештавају да ће дефицит у 2013. бити већи од

планираних 3,6% БДП-а. Тешко је дати поуздану

процену колико би то прекорачење могло да износи.

Мере фискалне консолидације на страни прихода

ступиле су на снагу у октобру 2012. године. Тада је

дошло до знатних промена у акцизној политици и

систему наплате ПДВ-а (наплата по реализацији,

повећање границе за тромесечно измиривање обавеза,

прелазак с месечног на тромесечно плаћање ПДВ-а,

подизање границе за улазак у ПДВ систем и др.).

Ипак, може се оценити да ће приходи бити мањи од

планираних. С друге стране, фискална консолидација

на страни расхода почела је тек у 2013, па још није

могуће сагледати њен утицај. Не искључује се

могућност да дефицит у току године достигне 5%

БДП-а. 

Јавни дуг ће наставити да расте у 2013. години.

Процењује се да би јавни дуг земље на крају године

могао да износи око 62–63% БДП-а (према анализама

ММФ-а чак 65% БДП-а). У случају да стопа раста

БДП-а буде нижа од планиране и/или да дође до веће

депрецијације динара према евру, учешће јавног дуга

у БДП-у било би веће од наведених износа, док би у

супротном (бржи раст БДП-а и апрецијација динара)

он био нешто нижи. Стварно смањење јавног дуга

може бити утемељено искључиво на смањењу

фискалног дефицита и реформама јавног сектора. 

Одрживост јавног дуга у Србији

Фискална политика одступа од правила која су

дефинисана законом. Одредбе фискалне

одговорности укључене су у Закон о буџетском

систему. У складу с тим одредбама, фискални

дефицит се одређује према нумеричком правилу, које

подразумева да величина фискалног прилагођавања

зависи од стопе економског раста и удаљености

стварног од циљаног дефицита. Уведена је граница

задуживања (укључујући издате гаранције) од 45%

БДП-а и формиран Фискални савет да надгледа

   -  
(  %)

  
(  % - )

  
(  %)

2,0 -4,7 0,0

: .

 I.4.1.       

2,9 0,9 -0,3 -2,6

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

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

10,3 8,2 6,8 4,2

: .

  (  %)

  -  
(  %)

 I.4.2.           59,3% -  
        -  

(  % - )

6-3 0 2

15

4

10

0

 



стабилизовао. Такође, већи дуг је праћен вишом

каматном стопом и нижом стопом економског раста.

Виша каматна стопа (као резултат промене

расположења на тржишту) и нижа стопа економског

раста захтевају такође већи примарни фискални

вишак да би се јавни дуг стабилизовао.

Ризик рефинансирања зависи од величине неопходног

задуживања и 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).

Валутна структура јавног дуга и учешће спољног

јавног дуга показују да је јавни дуг 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. 

Стабилизација јавног дуга на садашњем нивоу захтева

снажно фискално прилагођавање. Иако Закон

дефинише горњу границу јавног дуга (45% БДП-а), у

наставку текста усредсредићемо се на задржавање

јавног дуга на нивоу од 59,3% БДП-а у периоду од

годину дана. Задржавање јавног дуга на нивоу од

59,3% БДП-а у условима различитих претпоставки о

стопи економског раста и депрецијацији динара

указује на неопходност снажног фискалног

прилагођавања. То јасно показују графикони I.4.1. и

I.4.2, а посебно Табела I.4.2. Задржавање јавног дуга

на нивоу од 59,3% БДП-а у условима нултог

економског раста, али и нулте депрецијације,
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поштовање закона, односно да оцени да ли се

фискална политика води у складу с правилима.

Стриктно поштовање одредаба фискалне

одговорности обезбеђује одрживост фискалне

политике и јавног дуга. Међутим, од друге половине

2011. и током 2012. године дошло је до битног

одступања фискалне политике од правила: остварени

дефицит није био у складу с нумеричким правилом, а

јавни дуг је прешао границу која је дозвољена

Законом о буџетском систему. 

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. Ако је фискално прилагођавање реалистично

(економски и политички), оно ће примарни фискални

резултат довести 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. Ако је фискално прилагођавање

економски и политички неизводљиво, тада су и

фискална политика и јавни дуг неодрживи, а проблем

несолвентности може се решити само

реструктурирањем јавног дуга. 

Ниво јавног дуга упозорава. Јавни дуг је не само

прешао границу која је дозвољена Законом о

буџетском систему већ и границу од 50% БДП-а, при

којој је криза јавног дуга могућа. Он је достигао и

Мастришку границу од 60% БДП-а. 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
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подразумева фискални суфицит. Стопа економског

раста преко 2% омогућила би фискални дефицит.

Међутим, у условима реалне депрецијације од, на

пример, 10% неопходно је далеко веће

прилагођавање, односно суфицит, и у условима

снажног економског раста од 6%.  

Смањење јавног дуга на 45% БДП-а захтева снажно

фискално прилагођавање у дугом временском

хоризонту. Зато је у Табели I.4.3. симулирана прво

величина фискалног прилагођавања која омогућaва

смањење јавног дуга на 45% БДП-а, а потом његово

одржавање на том нивоу. Величина прилагођавања

недвосмислено показује да се оно не може догодити у

кратком временском хоризонту. Потребан је јасан план

прилагођавања, објављивање и придржавање плана. 

Резултати стрес-тестова указују на осетљивост јавног

дуга на шокове који се симулирају варирањем

вредности кључних параметара модела – реалне

депрецијације, стопе раста БДП-а, примарног

фискалног резултата и каматне стопе. 

Измена структуре привредног раста, коју је

наметнула криза, кроз веће инвестирање и

усмереност ка извозу и производњи разменљивих

добара, довешће и до размимоилажења раста

пореских прихода и раста БДП-а, и то тако што ће

порески приходи расти знатно спорије чак и када

опоравак БДП-а буде већи. Капитално интензивни

извозно усмерени пројекти одбацују релативно

скромне пореске приходе за државу. С обзиром на то

да је већина таквих пројеката омогућена високим

субвенцијама, нето допринос фискалном резултату

могао би бити негативан у кратком року. Међутим, с

развојем мреже локалних добављача и порастом

додате вредности остварене у Србији могао би се

остварити осетнији раст пореских прихода.

Реални сектор
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- Дуг који ће се формирати по основу реституције

(компензације за конфисковану имовину након

Другог светског рата). Овај део дуга ће

представљати 5–6% БДП-а из 2012. године. Посебно

треба имати у виду да ће овај део јавног дуга бити

под утицајем девизног курса, јер ће емитоване

обвезнице бити изражене у страној валути.

Међутим, период отплате биће до 20 година, а

годишњи трошкови око 0,5% БДП-а. Такође, у

периоду 2015–2016. сервисираће се истовремено и

трошкови по основу реституције и сервисирања

старе девизне штедње;

- Поремећаји у финансијском систему, који такође

могу створити потребу за интервенцијом државе
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Не може се искључити раст јавног дуга ни по другим

основама. Кључни ризици који могу повећати јавни

дуг, ако се реализују, јесу:

- Гаранције државе на комерцијалне кредите који се

одобравају јавним предузећима ради финансирања

њиховог текућег пословања. Оне могу бити

активиране у одсуству системских мера за отклањање

узрока несолвентности ових предузећа. При томе,

услови задуживања (упркос гаранцијама државе) јесу

неповољни. Суштински, подршка државе може бити

оправдана само привремено ради реструктурирања

ових предузећа;

- Појава нових, непланираних расхода (на пример ради

успостављања производње у смедеревској железари); 
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Реални сектор
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Упоредно посматрано, у Србији није велико учешће

државних ХоВ у активи банака (у просеку 6%).

Међутим, у појединим банкама изложеност је у

интервалу 10–15%, тако да се негативан утицај кризе

јавног дуга на стабилност финансијског сектора не сме

искључити нити потценити.

Одрживост спољног дуга у Србији

Ниво спољног дуга упозорава. Крајем 2012. године

спољни дуг Србије износио је 25,7 млрд евра, или

85,6% БДП-а. Уколико би се у спољни дуг укључио и

унутрашњи јавни дуг у рукама нерезидената, учешће

би се повећало на близу 90% БДП-а. Прекорачена је

граница учешћа спољног дуга у БДП-у од 80%, што

је последица задуживања јавног сектора. Током само

једне године укупни спољни дуг је увећан за 1,6

млрд евра, а његово учешће у БДП-у за 12 п.п. Како

је прилив страног капитала у форми СДИ или

кредита приватном сектору мали и веома

варијабилан, трошкови финансирања у наредном

периоду биће врло високи. 

Раст спољног дуга је потенцијално ризичан за Србију.

Тај ризик би се могао испољити у случају наглог

успоравања прилива страног капитала због промене
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(мада је могуће и да понашање државе угрози

финансијску стабилност). 

Држава може утицати на поремећаје у финансијском

систему. Изложеност банака државним ХоВ у условима

кризе јавног дуга може створити велике губитке у

билансима банака. Недовољна диверсификација

ризика банкарског сектора током кризе може повећати

ризик неликвидности и несолвентности и довести до

зачараног круга између финансијског и јавног сектора.

Финансијски сектор је главни кредитор државе.

Међутим, током кризе банкама је потребна помоћ

државе у форми издавања гаранција и

докапитализације. Способност државе да помогне

банкарском сектору за време кризе зависи од величине

буџетских прихода у односу на величину банкарског

сектора и одрживости нивоа јавног дуга. Што је

банкарски сектор већи у односу на буџет, а банке више

изложене држави, мања је способност државе да

помогне. Другим речима, подршка банкарском сектору

укључује високе трошкове сервисирања дуга. Држава

која не може да емитује нови дуг и која се суочава с

падом тржишне вредности претходно емитованих

обвезница може постати несолвентна. Локални

банкарски сектор може ући у тешкоће због

неспособности државе да сервисира своје обавезе.
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расположења инвеститора. Девизне резерве су

довољне да ублаже велики, али не и трајни шок.

Тешко би било у дужем периоду из девизних резерви

сервисирати доспеле обавезе по основу сервисирања

спољног дуга. 

Раст јавног дуга је генератор раста спољног дуга. С

обзиром на то да је удео јавног дуга у спољном све

већи, ризици од кризе спољног и јавног дуга постају

снажно међусобно повезани. Међутим, како привреда

Србије има тзв. двоструки (близаначки) дефицит –

приватног и јавног сектора, фискалним

прилагођавањем стабилизује се не само јавни него и

спољни дуг. 

Задржавање спољног дуга на 85,6% БДП-а у периоду

од годину дана захтева знатно платнобилансно

прилагођавање. Ово јасно показују графикони I.4.15.

и I.4.16, а посебно Табела I.4.5. Задржавање спољног

дуга на 85,6% БДП-а у условима нултог економског

раста, али и нулте депрецијације, захтева суфицит

текућег рачуна платног биланса. Стопа економског

раста од 3% омогућила би дефицит текућег рачуна

платног биланса. Међутим, у условима реалне

Реални сектор

 

5,2 2,4 -0,2 -2,7

8,8 5,9 3,1 0,5

14,1 11,0 8,1 5,4

18,5 15,3 12,3 9,5

: .

 I.4.5.           85,6% -   
       -  

(  % - )

  (  %)

  -  
(  %) -3 0 3 6

0

4

10

15

 

86  75 75  75 86  75 75  75 86  75 75  75 86  75 75  75

15,8 4,3 13,0 1,8 10,4 -0,5 7,9 -2,7

19,4 7,4 16,5 4,8 13,7 2,4 11,1 0,1

24,7 12,0 21,6 9,3 18,7 6,8 16,0 4,4

29,1 15,9 25,9 13,1 22,9 10,5 20,1 8,0

: .

 I.4.6.           75% -   
             -  

(  % - )

  
(  %)

  
-

(  %)
-3 0 3 6

0

4

10

15

 

 

 
 I.4.17.     

    -
(  % - )

80

85

90

95

100

2012. 2013.

  . .  -  -3%
.  -  -2% .  -  -1%
.  -  0% .  -  1%
.  -  2% .  -  3%
.  -  4% .  -  5%
.  -  7%

: . 

депрецијације од, на пример, 10% неопходно је далеко

веће прилагођавање, односно суфицит, и у условима

снажног економског раста од 6%. 
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Смањење спољног дуга на испод 80% БДП-а (на

пример 75%) захтева снажно платнобилансно

прилагођавање. Зато је у Табели I.4.6. симулирана

прво величина платнобилансног прилагођавања које

омогућава смањење спољног дуга на 75% БДП-а, а

потом одржавање на том нивоу. Величина

прилагођавања недвосмислено указује на: (а) важност

фискалног прилагођавања, које ће истовремено

довести до смањења спољне неравнотеже; (б)

важност прилива капитала, посебно СДИ – имајући у

виду да је приватизација достигла моментум,

структурне реформе треба да осигурају интерес

инвеститора; (в) могућност коришћења курса у

смањењу спољне неравнотеже, али водећи рачуна да

оно не угрози циљани ниво и стабилност инфлације,

као и финансијску стабилност. 

Из резултата стрес-тестова, који се изводе варирањем

вредности параметара модела – примарног текућег

рачуна, реалне депрецијације, стопе раста БДП-а и

каматне стопе, може се закључити да је спољни дуг

осетљив на шокове.

Реални сектор
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(0,6%), при чему су кредити банака у земљи

забележили мг. стопу раста од 3,1%, док је спољни дуг

реално опао за 2,5%.

Укупан дуг сектора (домаћи кредити и спољни дуг)

порастао је за 564,6 млн евра. Задуженост сектора,

меренa учешћем укупног дуга у БДП-у, такође је

повећана са 62,3% у 2011. на 67,4% у 2012, пре свега
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I.5. Сектор нефинансијских 

предузећа

Сектор нефинансијских предузећа је у 2012. години
пословао у неповољним околностима. БДП је
реално опао за 1,7%. Дуг сектора је благо порастао,
док су депозити реално смањени. Настављен је
раст учешћа дугорочног дуга у укупном дугу
сектора. Тренд раста инвестиционих кредита је
позитиван сигнал о способности привреде да
развија нове производне програме.

Током 2012. године сектор нефинансијских предузећа је

пословао у неповољним околностима, суочавајући се с

наставком рецесионих притисака, високом инфлацијом,

израженом депрецијацијом динара према евру у првих

осам месеци, падом промета у трговини на мало,

изразито неповољним климатским условима, који су

проузроковали велик пад у пољопривредној

производњи, као и с неповољним трендовима у зони

еврa, који су се одразили на погоршање извозних

могућности и успоравање привредног раста. Након

раста у 2011. години, БДП је у 2012. години реално опао

за 1,7%, при чему је индустријска производња достигла

ниво који је за 3,4% испод нивоа из 2011. године. 

Укупни кредити одобрени сектору нефинансијских

предузећа су током 2012. године13 благо порасли

13 По искључењу ефекта промене курса за девизне кредите свођењем на курс

евра на дан 31. августа 2008. године.
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због пада БДП-а. Сектор се и даље претежно

финансира из кредита домаћих банака, иако је благо

повећано учешће спољног дуга у структури укупног

дуга сектора (46,7% на крају 2012. године –

повећање за 0,9 п.п.). Тренд пораста учешћа

пласмана банака неразменљивим секторима

привреде се наставља, тако да је то учешће порасло

за 0,7 п.п., са 63,8% у 2011. на 64,5% у 2012.  

Привреда је у 2012. години отплатила 1,8 млрд евра

инокредита, највише по основу дугорочних кредита. С

обзиром на то да се у истом периоду задужила новим

инокредитима у износу од 1,9 млрд евра, може се

извести закључак да српска привреда и даље има

приступ међународном тржишту за потребе

рефинансирања, иако је као највећи ризик у тржиштима

у настајању истицан ризик расположивости извора

финансирања.

Због недовољне ликвидности сектора нефинансијских

предузећа, кредити за обртна средства доминирају у

новоодобреним кредитима банака и чине 41,6% свих

одобрених кредита. Такође, настављен је тренд раста

инвестиционих кредита из 2011. године (учешће од

29,8%), што је позитиван сигнал о способности

привреде да развија нове производне програме и

модернизује постојеће капацитете.

У 2012. години је настављено одобравање кредита у

оквиру програма субвенционисаног кредитирања

привреде, при чему су у Т4 најзаступљенији били

кредити за ликвидност и обртна средства, који су

чинили 69,7% укупно одобрених кредита, док се на

кредите за рефинансирање односило 22,8%, а на

извозне кредите 7,5%. 

Такође, настављен је тренд раста учешћа

индексираних кредита банака, тако да они чине 75,8%

унутрашњег дуга сектора нефинансијских предузећа,

Реални сектор
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суда од 25. јула 2012. утврђено да одредбе тог

закона о „аутоматском“ стечајном поступку за

предузећа чији су рачуни у континуитету

блокирани дуже од годину дана нису у сагласности

са Уставом.

Принудна наплата Народне банке Србије је у току

2012. године од надлежних привредних судова

примила 1.005 решења о отварању стечајног

поступка и 47 правоснажних решења којима се

потврђује усвајање плана реорганизације, на основу

којих је повучена комплетна блокада за правна лица
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од чега се на кредите у еврима односи 91,9%. Ако се

узиме у обзир и спољашњи дуг, то овај сектор још

више излаже ризику промене курса страних валута.

Иако су депозити сектора нефинансијских предузећа

номинално порасли за 1,8%, имајући у виду стопу

инфлације, они су реално мањи, тако да је њихово

учешће према БДП-у смањено са 12,9% у 2011. на

12,4% у 2012. У структури депозита сектора,

краткорочни депозити учествују са 95%. 

У односу на 2011. годину, у 2012. је порасло учешће

депозита неразменљивих сектора у укупним

депозитима привреде за 3,2 п.п., са 62,0% на 65,2%. 

Каматне стопе на динарске и евро и евроиндексиране

кредите су у 2012. у порасту за 0,25 п.п. и 0,15 п.п.,

респективно. 

Крајем 2012. године знатно су опали износи блокаде

рачуна правних лица и предузетника путем принудне

наплате. То смањење је резултат пре свега примене

Закона о условном отпису камата и мировању

пореског дуга, донетог крајем 2012. године. Тим

законом је регулисан условни отпис затезних

камата и мировање главног пореског дуга, уз

његово одложено плаћање у периоду 2014–2015. у

24 месечне рате без средстава обезбеђења, чиме су

потраживања у принудној наплати по првом реду

потраживања смањена за око 30 млрд динара.

Такође, пала су и потраживања банака због отписа,

реструктурирања и наплате потраживањa, као и

спроведених поступака стечаја, у складу са

Законом о стечају, при чему је одлуком Уставног
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на која се та решења односе. Такође, до поменуте

одлуке Уставног суда примљено је и 5.496 решења о

отварању и закључењу „аутоматског“ стечајног

поступка, донетих на основу чл. 150–154. Закона, на

основу којих је прекинут поступак вршења

принудне наплате против дужника за које је

примљено такво решење.

Подаци о пословању сектора нефинансијских

предузећа у 2012. години нису били доступни до

израде овог извештаја, с обзиром на то да је рок за

прелиминарну обраду финансијских извештаја

правних лица, коју врши Агенција за привредне

регистре, 30. јун 2012. године. Због тога се дају

показатељи пословања сектора нефинансијских

предузећа за период 2009–2011.

Основне карактеристике пословања привреде у

2011. години су остварена нето добит после

узастопне три године негативних финансијских

резултата, пораст сталних средстава као резултат

већег инвестирања, ниска профитабилност,

недовољна ликвидност, недостатак нето обртног

капитала, оптерећеност финансијским расходима

по основу обавеза по узетим кредитима,

финансирање дела дугорочних средстава из

краткорочних извора, као и велик износ

кумулираног губитка из ранијих година.

Неразменљиви сектори привреде и даље су

доминантан део привреде са учешћем у укупним

приходима, односно расходима, од 58,9%, односно

58,5%, респективно. 

Стална имовина и капитал су великим обимом

концентрисани у јавним предузећима, тако да

перформансе тих предузећа у многоме утичу на

остварење пословних резултата привреде као

целине. У само четири јавна предузећа (ЈП

Електропривреда Србије – консолидовано, ЈП

Железнице Србије – консолидовано, ЈП Путеви

Србије и ЈП Телеком Србија – консолидовано)
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(  %    )

2009. 2010. 2011.

  (   RSD) 6.328,0 7.260,1 8.108,9
  (   EUR) 66,0 68,8 77,5
  (  % - ) 227,9 246,2 246,1
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налази се 30,1% сталне имовине и 32,1% капитала

привреде Србије.

Према претходним подацима Републичког завода за

статистику о тромесечној динамици пословања

привреде у 2012. години, након прве половине

године, када је у односу на исти период 2011. године

забележен већи раст укупних пословних расхода од

раста пословних прихода, у другој половини године

је дошло до позитивне промене и већег раста

пословних прихода у односу на пословне расходе,

што представља сигнал о већој успешности

пословања привреде у том периоду.

I.6. Сектор становништва

Реалне зараде опадају, уз успоравање пада броја
запослених. Упркос и даље упозоравајућим реалним
кретањима, штедња становништва расте нешто
бржим темпом него у 2011. години. Тренд измене
рочне структуре штедње мења се у правцу раста
учешћа краткорочних депозита. Реална кредитна
активност расте успореном динамиком.
Задуженост сектора становништва је и даље ниска
и овај сектор је у 2012. постао још значајнији нето
поверилац финансијског система.

Током 2012. године, због заостајања номиналних и

реалних зарада у односу на раст потрошачких цена,

као и пада броја запослених, постепено је опадао

животни стандард. Таква кретања су узрокована

инфлационим шоком изазваним пре свега порастом

цена хране, регулисаних цена и мањим делом

повећањем стопе ПДВ-а и акциза, као и неповољним

трендовима у зони евра, који су се одразили на

погоршање извозних могућности и успоравање

привредног раста. Током године забележен је и пад у

покривености просечне потрошачке корпе

просечном нето зарадом. Наиме, просечна

номинална нето зарада порасла је за око 6,9%, а

вредност просечне потрошачке корпе за око 14,0%.

Тако је покривеност корпе зарадом опала са 78,4% на

крају 2011. на 73,6% на крају 2012. године. Наставак

таквог тренда неповољно би се одразио на

Реални сектор
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У току 2012. године настављен је раст девизне

штедње, и то бржом динамиком него у претходној

години. Реалан раст девизне штедње становништва

(искључујући ефекат промене курса) износио је 7,9%

(588,5 млн евра), што је изнад реалног раста те

штедње у 2011. години (6,8%). Ако се примени

просечна пондерисана каматна стопа на девизне

депозите и депозите индексиране страном валутом за

2012. годину (4,2%) на просечан износ девизне

штедње у тој години (7,7 млрд евра), процена је да је
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расположиви доходак сектора становништва, што би

отежало сервисирање обавеза становништва према

банкарском сектору и утицало на раст

проблематичних кредита.

Према Анкети о радној снази из октобра 2012, пад

стопе незапослености последица је преласка дела

незапослених у неформалну запосленост, као и због

привременог и сезонског ангажовања.14

Ипак треба истаћи да је задуженост сектора

становништва и даље ниска и износи 19,3% БДП-а,

при чему је на једног дужника било 1,5 запослених,

што је смањење у односу на 2011. годину (1,6).

Просечан износ кредита по становнику благо је

порастао за 0,4% у 2012. години, са 790,3 евра на

793,5 евра. Просечан износ кредита по дужнику

износио је 12,5 просечних нето зарада и у том

сегменту није било промена у односу на претходну

годину.

Укупна штедња становништва у 2012. години је

порасла са 795 на 927 млрд динара и чинила је 29,4%

укупне пасиве банкарског сектора (27,4% у 2011). С

растом домаћих извора финансирања, као што је

штедња грађана, јача кредитни потенцијал и смањује

се изложеност банака неповољним тржишним

кретањима у иностранству, при чему се повећава

финансијска стабилност домаћег банкарског

сектора.
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на име камате на девизну штедњу у 2012. години

грађанима обрачунато око 320 млн евра. Такође,

порасло је учешће девизне штедње према БДП-у са

23,5% у 2011. на 26,7% у 2012. 

Највећи раст, као и претходних година, забележен је у

новембру током „Недеље штедње“, и поред умерене

конкуренције банака и нижих каматних стопа у

односу на новембар 2011. године (за 0,52 п.п.).

Смањење каматних стопа банкама обезбеђује

јефтиније изворе финансирања, што последично може

утицати на снижавање активних каматних стопа. 

Реални раст девизне штедње у новембру (по

искључењу ефекта промене курса) од 2,3% био је

већи него у новембру 2011. године (1,4%), што

потврђује да поверење грађана у банкарски сектор у

Србији није нарушено. Ослањање банака на већи

раст девизне штедње у току „Недеље штедње“ није

угрозило ликвидност банкарског система, и поред

концентрације рокова доспећа знатног дела извора

финансирања банака и нелојалности депонената,

који не врше процену ризичности банке којој

поверавају штедњу, ослањајући се на чињеницу да су

депозити до 50.000 евра по депоненту законски

осигурани, као и да се у досадашњим примерима

разрешавања проблематичних банака водило рачуна

и о неосигураном делу депозита њиховим преносом

у друге банке.

Народна банка Србије, осим 2007. године, није

стимулисала прикупљање девизне штедње путем

ослобађања од издвајања обавезне резерве на ту

штедњу прикупљену у „Недељи штедње“.

Препорукама, другу годину заредом, да каматне

стопе на орочене депозите у „Недељи штедње“ не

одступају знатније од њиховог просечног нивоа у

банкарском сектору током преосталог дела године,

Народна банка Србије је дала велик допринос

избегавању превеликих флуктуација каматних стопа. 

Реални сектор
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11,4%, а депозити у америчким доларима 12,9%, тако

да су депозити становништва у страној валути на

крају 2012. године учествовали са 92,1% у укупним

депозитима (90,7% на крају 2011). Утицај кризе у

зони евра на валутну структуру депозита показује

осетљивост тржишта на вести из окружења.

Динарска штедња је у току 2012. реално опала за

10,0% (дефлационирано) због каматних стопа које су

биле ниже од стопе инфлације и изражене

депрецијације динара према евру у првих осам

месеци. Такође, удео динарске штедње у укупној

штедњи опао је за 0,5 п.п., са 2,4% на крају 2011. на

1,9% на крају 2012. 

44

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

После пада учешћа краткорочне девизне штедње у

укупној девизној штедњи који је забележен крајем

2011, у току 2012. дошло је до постепеног раста

њеног учешћа, да би у новембру и децембру то

учешће достигло 80,1% (промена за 6,5 п.п.). Такво

кретање може се објаснити опрезношћу грађана у

неизвесним економским околностима. 

Због продужене кризе у зони евра, тренд промене у

валутној структури депозита сектора становништва у

корист швајцарског франка и америчког долара, који

је забележен крајем године 2011, наставио се и у 2012.

години, мада споријим темпом. Депозити у еврима су

порасли 7,7%, депозити у швајцарским францима
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Настављен је тренд повећања учешћа краткорочне

динарске штедње у укупној штедњи – са 84,5% у

2011. на 92,2% у 2012.

Раст кредита одобрених сектору становништва

успорава, али је и даље реално позитиван. Реални

раст кредита одобрених становништву (искључујући

ефекат промене курса за девизне кредите свођењем

на курс евра на дан 31. августа 2008. године) износио

је 4,2% (7,7% у 2011. години). Успоравање раста

делимично се може објаснити мањим обимом

субвенционисаних кредита, опрезношћу грађана у

условима опадања животног стандарда, као и

продуженим ефектима Одлуке о мерама за очување и

Реални сектор

јачање стабилности финансијског система из 2011.

године. Ради смањења девизног и кредитног ризика,

том одлуком се дозвољава индексирање кредита

искључиво еврима, док су учешћа за кредите у

еврима повећана на 30%. Такође, вредност износа

финансирања по стамбеном кредиту је лимитирана

на највише 80% процењене вредности некретнине

која служи као средство обезбеђења. 

Те мере су допринеле расту учешћа динарских

кредита у укупним кредитима од 2,4 п.п., са 32,6% на

крају 2011. на 35,0% на крају 2012. Кредити

индексирани еврима учествују са 47,6% у укупним

кредитима, док је учешће кредита индексираних

швајцарским францима опало за 1,3 п.п., са 18,4% на

крају 2011. на 17,1% на крају 2012. 

Сектор становништва остаје значајан нето поверилац

финансијског система, јер је, кроз кредите и лизинг

уговоре, на крају 2012. године користио 63,2% укупне

финансијске имовине с којом располаже у банкама,

друштвима за осигурање и добровољним пензијским

фондовима (67,6% на крају 2011). 

Каматне стопе на кредите и депозите (динарске и

девизне) углавном су стагнирале или бележиле благ

раст. И даље постоји велика разлика између

каматних стопа на динарске и девизне депозите (5,8

п.п.), односно динарскe и индексиранe кредитe (13,4

п.п. – раст у 2012. години 3,7 п.п.). Такође, висок је

и распон између каматних стопа на динарске

депозите и кредите (11,6 п.п.), као и између

каматних стопа на евро и евроиндексиране депозите

и кредите (3,9 п.п.).
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1 2 3 4 1 2 3 4
2008. 2009. 2010. 2011. 2011. 2011. 2011. 2012. 2012. 2012. 2012.

 
  RSD 381,9 418,3 527,5 564,5 583,3 587,1 601,7 628,5 655,6 660,0 652,8
  EUR 4.310,5 4.362,3 4.999,7 5.449,0 5.692,5 5.802,5 5.750,6 5.644,0 5.660,3 5.737,4 5.746,1
 % - 1) 14,4 14,5 18,3 19,0 19,0 18,7 18,8 19,5 20,1 19,8 19,3

   
  2) 78,2 78,1 72,4 70,6 69,5 67,8 67,4 67,8 66,6 65,2 65,0

   
  2) 88,8 90,2 92,4 92,6 92,6 91,7 90,7 91,7 92,6 92,2 92,1

   
  2) 138,9 173,3 191,6 183,4 183,2 187,0 191,2 195,8 203,5 207,1 214,7

  
   16,9 17,1 14,3 13,8 13,2 12,8 12,3 12,6 13,5 14,2 14,3

LTV  3) 63,6 66,1 65,4 66,9 67,7 64,7 64,3 62,8 65,5 64,8 65,5
    

 
  RSD 148,1 174,7 237,2 256,2 268,9 272,0 281,4 294,2 310,2 313,0 303,2
 EUR 1.671,0 1.821,8 2.248,1 2.472,7 2.623,9 2.688,7 2.689,1 2.642,0 2.678,3 2.721,2 2.668,8

    

  RSD 52,0 57,2 72,5 77,6 80,2 80,7 82,7 86,8 90,5 91,1 90,1
 EUR 586,8 596,7 687,1 748,9 782,3 797,5 790,3 779,4 781,7 792,3 793,5

   

  RSD 294,6 347,6 407,7 439,2 444,8 444,3 452,5 470,3 483,0 481,9 474,3
 EUR 3.325,0 3.624,5 3.864,7 4.239,5 4.341,1 4.391,7 4.324,8 4.223,5 4.170,3 4.189,2 4.175,1

    
 

  RSD 357,7 417,7 485,4 523,4 532,2 532,9 546,5 570,4 591,0 593,0 587,2
 EUR 4.037,6 4.356,4 4.601,0 5.052,8 5.194,5 5.267,0 5.222,8 5.122,3 5.102,5 5.154,9 5.169,1

    
 83,9 67,4 64,6 69,2 70,2 69,7 67,6 66,2 65,5 65,4 63,2

 I.6.1.       
(  %,    )

: , ,   .

1)   2011.  2012.    .
2)           .
3)      .
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II.1. Банкарски сектор

Адекватност капитала

Банкарски сектор је у континуитету адекватно

капитализован. ПАК је на крају 2012. године износио

19,9%, што представља незнатан раст у односу на

19,1%, колико је износио на крају 2011. године.

Међутим, током 2012. вредност показатеља је

варирала, иако је у читавом периоду била знатно

изнад минимално прописаног нивоа.

II. Финансијски сектор

У Т1 ПАК је осетно снижен у односу на претходно

тромесечје (за 1,8 п.п.), првенствено због смањења

регулаторног капитала. Смањење регулаторног

капитала за 23 млрд динара, које објашњава скоро три

четвртине смањења ПАК-а, последица је пре свега

усклађивања банкарског сектора са стандардима

Базела II, тј. укључивања дела регулаторних резерви у

одбитне ставке основног капитала. Наиме, у складу с

прелазним одредбама Одлуке о адекватности

капитала, банке су биле у обавези да до краја 2012.

укључе најмање 25% износа потребне резерве за

Финансијски сектор
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Финансијски сектор Републике Србије је банкоцентричан – учешће банака у његовој укупној активи износи
92,6%. Стога је са аспекта финансијске стабилности у жижи финансијско здравље банака и њихова
способност да врше своју основну функцију финансијског посредовања, обезбеђујући на тај начин подршку
домаћем економском расту. Банкарски сектор је адекватно капитализован, чему су, поред
докапитализација, допринеле и промене регулативе. Реални раст кредита је успорен, а услови
кредитирања пооштрени. Иако је пало учешће проблематичних кредита у укупно одобреним кредитима,
профитабилност банкарског сектора је ниска. Међутим, и као таква не одступа знатно од просека региона
– криза је оставила последице у скоро свим земљама централне и источне Европе. Кредитни ризик је
најзначајнији ризик с којим се банкарски сектор суочава, док је ризик ликвидности слабо изражен. У
последње време видљива је промена модела понашања банака у правцу све већег ослањања на домаће
стабилне изворе финансирања.

 

17,3

19,1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2011– 4
 

2012– 1

 II.1.2.  -   1, 
   

(  . .)

: .



стопе резервисања за категорије „Г“ и „Д“ 30% и

100%, респективно, и да наведене категорије заједно

чине око 23% класификоване билансне активе).

Наведени и остали позитивни доприноси расту ПАК-а

надмашили су негативне ефекте губитака појединих

банака на основни капитал. 

Агрегатни ПАК за банкарски сектор је на више него

довољном нивоу – преко 65% изнад регулаторног

минимума. Како се ПАК једне или више појединачних

институција може разликовати од агрегатног нивоа и

бити чак испод регулаторног минимума, на

Графикону II.1.4. приказана је расподела ПАК-а по

банкама. Та расподела је такође повољна и показује да

чак 29 банака од њих 32 има ПАК не само изнад

регулаторног минимума већ и изнад регулаторног

минимума увећаног за резерву капитала за

ограничавање расподеле добити (14,5%). Све банке

које се налазе испод тамноплаве линије имају ПАК

изнад 14,5%.

Уколико се посматра адекватност капитала у

међународном контексту, банкарски сектор Србије се,

захваљујући конзервативној пруденцијалној регулативи,

налази на другом месту међу земљама централне и

источне Европе. 

Најзначајнији ризик у банкарском сектору Србије је

кредитни ризик, затим оперативни, док су тржишни

ризици (девизни, а посебно ценовни ризик) готово

занемарљиви. Сходно томе, доминантан удео у

капиталним захтевима има управо захтев за

кредитни ризик, ризик друге уговорене стране и

ризик измирења/испоруке (88%), следи капитални
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процењене губитке у одбитне ставке од основног

капитала уместо да их третирају као одбитне ставке

од укупног регулаторног капитала, што је био случај

пре примене Базела II. С обзиром на то да износ

допунског капитала не може прећи 50% износа

основног капитала тиме што умањује основни

капитал, резерве смањују ниво субординираног дуга и

осталих елемената допунског капитала које је могуће

укључити у регулаторни капитал. Раст ризичне активе

такође је допринео смањењу ПАК-а, али је његов

допринос био мање значајан.

У Т4 је приметан знатан раст ПАК-а. Иако је он

достигао, а потом и превазишао ниво из 2011. године,

важно је напоменути да је побољшање адекватности

капитала резултат не само извршених

докапитализација у укупном износу од 23,6 млрд

динара (у којима је учествовала и држава као

акционар са 12 млрд динара) већ и одузимања дозволе

за рад Новој Агробанци. Поред тога, расту

регулаторног капитала допринео је и раст основног

капитала једне банке по основу укључења добити из

текућег периода у износу од 9,5 млрд динара (који

чини већину доприноса категорије „Остало“ на

Графикону II.1.3). У истом смеру деловало је и

ублажавање регулативе у делу који се тиче

признавања хипотеке као адекватног средства

обезбеђења у случају када дужник своја потраживања

обезбеђена хипотеком измирује с доцњом не дужом од

720 дана (уместо дотадашњих 360 дана), што је

омогућило померање једног дела потраживања из

категорије „Д“ у категорију „Г“. Повољнија

класификација дела кредитног портфолија је

ослободила знатан део потребне резерве (будући да су
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захтев за оперативни ризик (11%), док је капитални

захтев за тржишне ризике најмање значајан (1%, од

чега се највећи део односи на капитални захтев за

девизни ризик). 

Ниво, структура и квалитет активе

Нето актива банкарског сектора је на крају 2012.

године износила 2.880 млрд динара, или 85% БДП-а.

Пословни модели банака присутних на домаћем

тржишту остају врло традиционални, окренути

кредитно-депозитним пословима, будући да највећи

део активе, чак 60,7%, чини кредитни портфолио

банака15. Знатан део укупне активе налази се у

ликвидним средствима16 (22,3% укупне активе, од

чега се 16,1 п.п. односи на обавезну резерву банака

код Народне банке Србије). Учешће ризичне активе у

укупној нето активи банкарског сектора је на крају

2012. износило 61,2%. Преласком на нову регулативу

(крајем 2011. године) смањен је ниво ризичне активе

и њено учешће у укупној активи и од тада нису

забележене веће флуктуације. 

Кредитна активност

Кредитна активност стагнира. Композитна мера

кредитне активности, која, поред домаћих кредита,

укључује и прекограничне кредите привреде, у

периоду од 2006. до 2008. године реално је расла по

просечној мг. стопи од 45,1%.17 Од 2009. до 2012.

године просечна мг. стопа композитног кредитног

раста износила је 7,3%, да би на крају 2012. пала на

1,5%. Прекогранично раздуживање предузећа (на

крају 2012. године – 2,5%, мг.) дало је негативан

допринос композитном кредитном расту. Ако се

посматрају само домаћи кредити, успоравање

Финансијски сектор

15 Под кредитним портфолиом подразумевају се дати кредити и депозити

банкарског сектора без ХоВ и осталих пласмана у нето износу.

16 Под ликвидним средствима подразумевају се готовина и готовински

еквиваленти и опозиви кредити и депозити.
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17 Под реалним растом подразумева се раст по отклањању ефекта промене

курса (фиксни курс из августа 2008. године), уз претпоставку фиксне валутне

структуре пре јула 2008. 



пооштравање услова кредитирања, као што је раст

каматне марже изнад тромесечног EURIBOR-a.18 С

једне стране, то је последица и даље присутне

аверзије ка преузимању ризика, али у највећој мери

промене пословних модела матичних банака у смеру

већег степена ослањања супсидијара на локалне

изворе финансирања, што постаје предуслов за

локални кредитни раст. С друге стране,

макроекономска стабилност Србије, као и

перспектива тржишта са аспекта профитабилности,

добија на значају приликом доношења одлуке на

нивоу матичне банке о кредитирању домаће привреде,

било да је у питању индиректно (посредством

супсидијара) или директно прекогранично

кредитирање.

У поглављу I.1. о међународном окружењу описан је

развој догађаја на банкарском тржишту Европске

уније. Као прво, европске банке су још под тржишним

притисцима и у сталној борби за очување и јачање

крхког поверења инвеститора. Друго, оне трпе

додатне регулаторне притиске због увођења

јединственог регулаторног оквира (стандарда Базела

III), који подразумева јачање капитала банака, као и

увођење минималних стандарда ликвидности. Треће,

банке су биле у обавези да се до краја јуна 2012.

ускладе са захтевима Европске банкарске агенције у

погледу обезбеђења минималног показатеља

адекватности основног акцијског капитала (Core Tier
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кредитног раста је нешто мање изражено (реални мг.

раст од 3,5% на крају 2012). 

Реални мг. раст укупних (домаћих и прекограничних)

кредита одобрених привреди износи свега 0,6%, док

је раст домаћих кредита привреди нешто већи (3,1%

на крају 2012). Ипак, спољно раздуживање привреде

током 2012. године (–2,5%) успорено је у односу на

2011, када је ова стопа износила –6,5%. Кредити

привреди су у Т4 знатно смањени због одузимања

дозволе за рад Новој Агробанци, тј. отписа знатног

дела њених кредита и преласка једног дела кредита на

Агенцију за осигурање депозита, чиме је тај део

искључен из биланса банкарског сектора. Реални мг.

раст кредита одобрених становништву прати благо

опадајући тренд током 2012. године и на крају године

је износио 4,2%. 

Успоравање кредитне активности условљено је

факторима и на страни тражње и на страни понуде.

Смањење квалитетне домаће тражње за кредитима

последица је успоравања привредног раста. Просечна

стопа раста БДП-а Републике Србије пала је са 5,5%,

колико је износила у периоду од 2002. до 2008.

године, на –0,7% у периоду кризе, од 2009. до 2012.

године, што је свакако дестимулисало тражњу за

кредитима и негативно утицало на квалитет

преостале тражње. Међутим, приметни су и знакови

ограничавања понуде кредита, што се испољава кроз

18 Каматна маржа обрачуната је као разлика између активних каматних стопа

на новоодобрене кредите у еврима и тромесечног EURIBOR-a.
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1 Capital) од 9%. Матичне банке теже да се

благовремено припреме за испуњавање захтева

тржишта и будуће регулативе. Како је могући начин за

достизање нових захтева у погледу адекватности

капитала, поред докапитализација, и смањење

ризичне активе потпуно очекивано, долази до

извесног смањења њихове изложености према

земљама као што је Србија. 

Поред фактора који делују на понуду с матичних

тржишта банкарских група, неколико фактора

домаћег окружења негативно утиче на њихову

изложеност према Србији. Неки од фактора који

делују са стране земље домаћина су висока премија

ризика и одсуство натпросечне профитабилности

домаћег тржишта у регионалном поређењу. 

Смањена понуда ће постати ефективно ограничење

када привредни опоравак узме маха и подстакне

домаћу тражњу за кредитима. У том тренутку биће

важно да понуда кредита, посебно привреди, не

делује ограничавајуће на даљи економски раст.19

Кредитни портфолио

Кредитни портфолио са 1.747 млрд динара чини око

60% укупне активе. Највећи део портфолија односи се

на кредите привреди (55%) и становништву (34%).

Укупни нето кредити привреде износе 961 млрд

Финансијски сектор

динара, од чега је 84% у страној валути. Укупни нето

кредити становништва на крају 2012. године износе

597 млрд динара, од чега се 304 млрд односи на

стамбене кредите. Од укупних задужења

становништва, 70% је у страној валути.

Имајући у виду да кредити представљају

најзначајнији део активе домаћег банкарског сектора,

19 Детаљније о промени пословних модела европских банака и последицама

на домаћи економски раст видети у поглављу о међународном окружењу.
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тј. резерви за потенцијалне губитке. Крајем 2012.

године, обрачуната резерва за покриће билансних и

ванбилансних губитака била је довољна за покриће

126,5% бруто проблематичних кредита. Захваљујући

високој покривености резервама за процењене

губитке, проблематични кредити, иако високи, не

угрожавају финансијску стабилност.

Посматрано у међународном контексту, уочава се да је

учешће проблематичних кредита у укупним

кредитима банкарског сектора Србије изнад просека

региона, али и да је њихово покриће укупним

резервама за потенцијалне губитке највише у региону.

На крају 2012. године, учешће проблематичних

кредита у укупно одобреним кредитима привреди

износило је 19,2%, што је за 3,1 п.п. ниже у поређењу

с крајем 2011. године. Највећи пад овог показатеља

био је током Т4 и, као што је већ објашњено,

последица је одузимања дозволе Новој Агробанци.

Појединачне привредне гране међусобно се разликују

по учешћу проблематичних кредита у укупним

кредитима. Генерално, разменљиви сектори20 дуго су

бележили више стопе проблематичних кредита од

неразменљивих, али се овај јаз константно сужавао,

да би се крајем 2012. затворио. Учешће

проблематичних кредита разменљивих сектора од

почетка године видно се смањује, што може бити рани
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квалитет кредитног портфолија кључно опредељује

квалитет целокупне активе. Почев од 2008. године,

уочава се тенденција раста учешћа проблематичних

кредита у укупним кредитима банкарског сектора. На

крају 2012. године бруто проблематични кредити

чинили су 18,6% укупно одобрених бруто кредита. Не

треба, међутим, губити из вида чињеницу да је Србија

ушла у кризу с релативно високим учешћем

проблематичних кредита (11,3% на крају 2008.

године), те да је, посматрано у међународном

контексту, забележила мањи прираст проблематичних

кредита током кризе него што је случај с већином

других земаља, као и да Народна банка Србије

примењује прилично ригорозну дефиницију

проблематичних кредита.

Одузимање дозволе Новој Агробанци у највећој мери

је допринело паду овог показатеља током 2012.

године, који је био најизраженији у Т4. Део кредитног

портфолија угашене банке преузела је Агенција за

осигурање депозита, а део је отписан, што објашњава

велики део смањења проблематичних кредита

привреде на нивоу банкарског сектора.

Ради заштите интереса депонената и осталих

поверилаца и очувања финансијске стабилности,

Народна банка Србије захтева, поред резерви

прописаних међународним стандардима финансијског

извештавања, и формирање тзв. регулаторних резерви,
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Финансијски сектор

сигнал опоравка извозно оријентисане индустрије.

Највеће учешће проблематичних кредита има

грађевинарство, где је забележен и највећи раст током

2012. године.

Када је реч о сектору становништва, у току 2012.

порасло је учешће проблематичних кредита у

укупним кредитима. Дужници најуредније

сервисирају обавезе по стамбеним кредитима, по

којима је проценат кашњења у отплати

традиционално најмањи. С друге стране, учешће

проблематичних кредита у укупним потрошачким

кредитима је у знатној мери повећано.

Профитабилност

Упркос бројним како интерно, тако и екстерно

генерисаним изазовима с којима се суочава,

банкарски сектор је профитабилан, иако је крајем

2012. његова профитабилност опала у односу на

претходну годину.21 Са оствареним приносом на

активу од 1,0% и приносом на капитал од 4,7%,

профитабилност банкарског сектора Србије не

одступа много од просека региона. Смањење

профитабилности резултат је високог нивоа

проблематичних кредита, односно високих отписа

ненаплативих потраживања на терет резултата, али и

успореног кредитног раста. При томе, смањење

профитабилности у Србији није веће у односу на

земље региона, будући да је то смањење током кризе

присутно у већини земаља. 

Профитабилност банкарског сектора Србије,

посматрана према власничкој структури банака, није

хомогена. Банке у страном власништву биле су у

просеку профитабилније од домаћих банака у

већинском власништву државе, али мање
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(1,4 млрд динара), док су највећи негативан утицај

имали раст губитка по основу индиректних отписа

пласмана и резервисања (7,0 млрд динара) и раст

осталих пословних расхода (6,0 млрд динара). Ако се

узме у обзир релативно ниска просечна

профитабилност чак и по искључењу високих

трошкова отписа, може се очекивати наставак процеса

консолидације банкарског сектора. 

Ликвидност

Банкарски сектор Републике Србије високо је

ликвидан, те ризик ликвидности не представља

претњу по финансијску стабилност. Просечан
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профитабилне од домаћих банака у приватном

власништву. Међутим, уколико се из обрачуна

искључе банке којима су у току 2012. и почетком

2013. године одузете дозволе за рад, испоставља се да

је профитабилност државних банака нешто изнад

нивоа сектора, с приносом на активу од 1,1% и

приносом на капитал од 6,3%. Принос на активу и

принос на капитал банака у већинском страном

власништву износе 0,8% и 3,9%, респективно. 

Када је у питању просечна профитабилност, с

највећим изазовима суочиле су се банке у већинском

власништву акционара из Француске и Грчке. Ове

банке имају слабе, а у појединим годинама периода

2008–2012. и негативне резултате. Насупрот томе,

банке у већинском аустријском и италијанском

власништву пословале су у просеку с добитком, па су

њихови показатељи профитабилности на високом

нивоу и на крају 2012. године. Италијанске банке су у

току поменутог периода непрекидно пословале с

двоцифреним приносом на капитал. 

Добитак пре опорезивања банкарског сектора током

2012. године износио је 11,7 млрд динара. Имајући у

виду да остварени финансијски резултат укључује

губитак једне банке, у тренутку објављивања овог

извештаја већ угашене, у износу 14,5 млрд динара,

остварени износ добитка пре опорезивања по

искључењу наведеног губитка износио је 26,2 млрд

динара. Добитак пре опорезивања забележио је мг.

пад од 5,4 млрд динара, при чему су највећи

позитиван утицај имали раст добитка по основу

ефеката промене курса (3,4 млрд динара), добитка по

основу камата (2,0 млрд динара), накнада и провизија
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банкама. Крајем 2012. године ликвидна актива

покривала је 34,5% укупне активе и 57,5%

краткорочних обавеза. Када је реч о ликвидној активи

првог реда, њено учешће у укупној активи износило је

26,8% и покривало је 44,8% краткорочних обавеза.

Извори средстава

У складу с променом пословних модела европских

банака, промењени су и модели финансирања

њихових супсидијара. У последње време видљиво је

све веће ослањање банака присутних у Србији на

домаће стабилне изворе финансирања, о чему сведочи

опадајући тренд односа кредита и депозита током

2012. године. 

Укупни депозити на крају 2012. године чинили су

49% укупне пасиве банкарског сектора, капитал

банака 19,4%, а њихове обавезе према иностранству

износиле су 18,4%.

Валутна структура извора финансирања није битније

промењена, па су девизни депозити и даље

доминантан извор. 

Рочна структура депозита показује мању заступљеност

дугорочних депозита, с благом тенденцијом даљег

пада. С друге стране, обавезе банака према

иностранству су у великој мери дугорочне.

Имајући у виду промене пословних модела европских

банака, потенцијал банкарског сектора Србије да

обезбеди кредитни раст у великој мери биће одређен

растом домаћих извора средстава.

Финансијски сектор

месечни показатељ ликвидности крајем 2012. године

био је на готово двоструко већем нивоу од прописаног

минимума (1,0) и износио је 2,08. Просечан месечни

ужи показатељ ликвидности с вредношћу од 1,58

такође се налазио изнад регулаторног минимума (0,7).

Према резултатима стрес-тестова, банкарски сектор

остаје високоликвидан чак и у условима екстремног

одлива депозита.

Пад показатеља ликвидности, приметан у новембру

сваке године, последица је доспећа депозита орочених

током „Недеље штедње“. Ефекти „Недеље штедње“

јасно су уочљиви и на графиконима II.1.21. и II.1.22.

који приказују расподелу показатеља ликвидности по
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Осетљивост на тржишне ризике

Банкарски сектор Републике Србије готово да уопште

није изложен тржишним ризицима. Свега 1%

капиталних захтева чине капитални захтеви за

тржишне ризике. Највећи део ХоВ које банке држе у

својим портфолијима јесу ХоВ Народне банке Србије

и државне ХоВ. Будући да је углавном реч о

краткорочним ХоВ, ценовни ризик је занемарљив.

Показатељ девизног ризика (нето отворена девизна

позиција у односу на регулаторни капитал) с

вредношћу од 4,6% и даље се налази далеко испод

регулаторног максимума (20%). 

Банке се доминантно финансирају из извора у страној

валути, али се и штите од девизног ризика

одобравањем кредита с девизном клаузулом.
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Међутим, њиховим дужницима је теже да се заштите

од девизног ризика, посебно уколико је у питању

становништво. Депрецијација домаће валуте може да

отежа отплату кредита код дужника који имају

обавезе у страној, а приходе у домаћој валути.

Кретање девизног курса идентификовано је као

најзначајнија детерминанта кретања проблематичних

кредита. Последично, иако девизни ризик у својој

основној форми не представља претњу банкарском

систему, он се због присуства претежно

незаштићених дужника враћа у банкарски сектор као

кредитно-девизни ризик.

Овај ризик је препознат као један од кључних ризика

по финансијску стабилност не само у Србији него и

у региону.

Финансијски сектор
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      68,5 70,9 70,9 66,0 66,1 76,1 73,2 73,0

      43,3 41,5 35,1 37,7 34,6 34,0 32,4 34,5

      68,6 63,6 56,3 62,8 59,3 57,5 54,1 57,5

  (I )     31,1 28,7 23,8 27,4 25,1 26,2 25,4 26,8

  (I )     49,3 43,9 38,1 45,6 42,9 44,3 42,4 44,8
        

   
70,5 75,3 69,5 70,8 72,1 72,2 71,8 72,0

        
   

73,0 75,0 80,7 78,9 81,3 82,7 81,7 81,1

     ( ) 1,24 1,17 1,30 1,28 1,36 1,30 1,33 1,27

 ( )      ( ) 1,25 1,25 1,26 1,27 1,34 1,21 1,23 1,20

          
     

134,4 130,3 119,3 120,4 126,1 118,1 121,9 117,2

     ( )    
     

109,8 99,8 99,1 109,7 112,8 109,4 113,0 106,7

        40,9 41,8 42,1 43,9 42,9 44,4 44,1 45,0

   1,81 1,86 1,96 2,17 2,23 2,17 2,10 2,08

    1,23 1,23 1,27 1,45 1,55 1,54 1,58 1,58

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

1)   3 2011.       (       ).
2)     ,      .

: .

3)     ,         (      o  
       ).
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II.2. Небанкарски финансијски 

сектор

II.2.1. Друштва за осигурање

Сектор осигурања у Србији био је у 2012. добро
капитализован. Ипак, ниска профитабилност
осигуравајућих друштава, пре свега због високих
трошкова спровођења осигурања, могла би
представљати најаву проблема са солвентношћу.
Иако су присутни спори али позитивни помаци у
смислу раста учешћа премија животног осигурања у
укупним премијама осигурања и константног раста
техничких резерви, сектор осигурања у Србији је, као
најзначајнији домаћи институционални инвеститор,
и даље неразвијен.

Учешће билансне суме сектора осигурања у укупној

билансној суми финансијског сектора под надзором

Народне банке Србије (банке, лизинг, осигурање и

добровољни пензијски фондови) на крају 2012. године

је износило 4,5%. У поређењу са секторима осигурања

у земљама Европске уније, сектор осигурања у Србији

је мали и неразвијен. У Србији су на крају 2012. године

пословала 24 друштва за осигурање и четири друштва

за реосигурање. Укупна премија прикупљена у 2012.

години износила је 61,5 млрд динара, што представља

номиналан раст од 7,2% у односу на 2011. годину

(укупна премија 57,3 млрд динара). Однос укупно

прикупљених премија и БДП-а износио је 1,8% (1,8%

у 2011), а просечна премија по становнику 8.489

динара (7.896 динара у 2011).

Према статистичким подацима, удео премија

животних осигурања у укупним премијама у 2012. је

износио 19,3%, а неживотних 80,7%. Тај однос је

незнатно промењен у поређењу са 2011. годином,

кад је учешће животних осигурања износило 17,4%.

Највеће учешће у премијама неживотног осигурања

има осигурање од аутоодговорности – 39% (19,3

млрд динара). 

Учешће укупних премија осигурања имовине у

укупним премијама неживотних осигурања износи

27,5% (13,6 млрд динара), што је повећање у односу

на 2011. годину, када је износило 26,7% (12,6 млрд

динара). Због економске кризе и ниског расположивог

дохотка домаћинстава, ова врста неживотног

осигурања у Србији и даље стагнира на ниском нивоу.

На тржишту Србије неопходно је развити осигурања

имовине од ризика због катастрофалних временских

непогода, будући да ова врста осигурања има знатне

предности:

- осигурање би утицало на смањење фискалних

издвајања за обавезе која произлазе из изложености

природним хазардима и омогућило би брз приступ

ликвидним средствима ради санирања последица

изазваних природном непогодом; 

- приступ осигурању од ризика због природних

непогода које је доступно за домаћинства служило би

као важна финансијска, сигурносна потпора која би

власницима имовине помогла да заштите своја

улагања у имовину;

- приступ осигурању од ризика због природних

непогода смањило би негативан утицај природних

  II.2.1.    

(   EUR)

: CEA Statistics   .

0

150

300

450

600

750

900

2008. 2009. 2010. 2011.

; 
42%

-
; 

6%

; 
16%

;
13% ; 

11%

;
12%

: .

 II.2.2.   
   31.  2012. 

  *
(  %)

*     .



61

Финансијски сектор

непогода на резултате пословања предузећа, као и

трошкове задуживања.

У оквиру пројекта јачања тржишта осигурања од

катастрофалних непогода, у току је реализација

програма олакшица за осигурање од природних

катастрофа (Catastrophe Risk Insurance Facility), који

укључује и Србију, тако да се у перспективи може

очекивати да ова врста осигурања у већој мери буде

заступљена на тржишту Србије.

Посматрано у целини, око 40% укупног капитала свих

друштава за осигурање у власништву је Републике

Србије и домаћих правних лица. Република Србија је

власник око 95% капитала највећег друштва за

осигурање „Дунав осигурање“, које у укупној премији

сектора осигурања учествује са 29,1%. Два највећа

друштва за осигурање „Дунав осигурање“ и „Делта

ђенерали осигурање“ учествују у укупној премији

сектора осигурања у Србији прикупљеној у 2012.

години са 49,1%. Према учешћу у укупној премији,

концентрација на тржишту осигурања, мерена

Херфиндал–Хиршмановим индексом22, умерена је и у

2012. је износила 1.132 (1.117 у 2011. и 1.123 у 2010). 

Сектор осигурања у Србији добро је капитализован у

односу на ризике којима је изложен. 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 186,7% за друштва која се

претежно баве неживотним осигурањима и 189,1% за

друштва која се претежно баве животним

осигурањима може се закључити да су у просеку

друштва за осигурање у Србији на крају 2012. године

добро капитализована. 

Однос укупног капитала и укупне активе одражава

ниво изложености друштва за осигурање кредитном и

тржишном ризику. Адекватан ниво капитала

омогућава друштву покриће губитака у случају

реализације поменутих ризика. На агрегатном нивоу,

код друштава која се баве неживотним осигурањем

карактеристичан је дугогодишњи пад вредности овог

индикатора, али је вредност и даље на пожељном

нивоу (изнад 20%). Та вредност је код друштава за

осигурање која се претежно баве неживотним

осигурањима на крају 2012. године износила 24,8%

(27,6% у 2011). Иако је капитал друштава на крају

2012. био за 14%  већи у односу на 2011, показатељ је

опао, јер је актива расла брже од капитала (за 27%

више у односу на крај 2011). Код друштава која се

баве животним осигурањем дошло је до раста oдносa

укупног капитала и укупне активе, што се сматра

позитивним помаком (23,7% у 2012. и 19,65% у 2011).

За пословање друштава за осигурање изузетно је

важно да техничке резерве буду покривене

прописаним облицима активе узимањем у обзир

прописаних ограничења улагања, будући да су

техничке резерве средства из којих друштва за

22 Вредност Херфиндал–Хиршмановог индекса испод 1.000 указује на

одсуство концентрације.
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Однос меродавних штета и меродавних премија у

самопридржају (Loss Ratio) показује у којој мери је

друштво за осигурање у стању да штете у

самопридржају измирује 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 2012. години је износила 55%, чиме је

заустављен опадајући тренд започет у 2008. години.

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. Код осигуравајућих

друштава која се претежно баве неживотним

осигурањима вредност овог индикатора од 2005.

године има растући тренд и у 2012. је износила 50,1%. 

Комбиновани показатељ, као збир претходна два

показатеља, за осигуравајућа друштва која се

претежно баве пословима неживотних осигурања у

2012. је износио 105,1%, што је изнад граничне

вредности од 100%. Када је вредност овог индикатора

изнад 100% (што је у периоду од 2004. случај само у

2012), претпоставља се да друштва при одређивању

висине премије рачунају на потенцијалне приходе од

инвестирања на финансијским тржиштима и тржишту

непокретности. Вредност индикатора преко 100%

сматра се дугорочно неодрживим, с обзиром на то да

потенцијални приходи од инвестирања припадају

акционарима.  На тај начин повећава се ризик да

осигурање измирују своје обавезе по основу

закључених уговора у осигурању. Код друштава која

се претежно баве пословима неживотних осигурања

вредност тог индикатора је 100,2%, а код животних

100,95%. Вредност индикатора испод 100% указивала

би на непокривеност техничких резерви адекватним

облицима улагања, што може изазвати проблеме при

извршењу обавеза према осигураницима. 

У структури покрића техничких резерви осигурања,

највеће учешће имала су нискоризична улагања

(ХоВ Републике Србије и депозити код банака

укључујући готовину) са око 70,5% код неживотних

осигурања, односно са око 95,8% код животних

осигурања. Посебну пажњу треба посветити

праћењу ризика концентрације улагања на само

једном, домаћем тржишту.

При оцени квалитета имовине, нарочито се оцењује

ликвидност појединих облика улагања, као и

постојање адекватних методологија процене њихове

вредности. Облици имовине у које друштва за

осигурање улажу своја средства, које карактерише

ограничена утрживост и захтевност са аспекта

вредновања, јесу нематеријална улагања,

некретнине, ХоВ којима се не тргује и потраживања.

Иако се последњих година може уочити опадајући

тренд, њихово учешће у укупној активи код

друштава која се претежно баве неживотним

осигурањима је на горњој граници пожељног нивоа

и на крају 2012. године је износило 35% активе. Код

друштава која се претежно баве животним

осигурањима, учешће мање ликвидних улагања је

износило 4,3%.
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друштво за осигурање послове инвестирања сматра

приоритетним у односу на послове пружања услуга

осигурања.

Однос нето резултата и укупног капитала (ROE) за

друштва за осигурање која се претежно баве

неживотним осигурањима у 2012. години износи

3,1%, при чему је пет друштава пословало с нето

губитком. Иако је принос на капитал већи него 2011.

године (1,8%), вредност овог рација је ипак нижа у

односу на 2008, када је износила 9,6%. Вредност овог

индикатора за друштва за осигурање која се претежно

баве животним осигурањима у 2012. је негативна

(–1,5%), јер је пет друштава пословало с нето

губитком. Вредност односа нето резултата и укупне

активе (ROA) за друштва за осигурање која се

претежно баве неживотним осигурањима у 2012.

години је износила 0,8%, а код животних осигурања

–0,3%. Из наведеног се може закључити да сектор

осигурања у Србији карактерише ниска

профитабилност, што је у случају друштава за

осигурање која се претежно баве неживотним

осигурањима последица пре свега високих трошкова

спровођења осигурања у односу на меродавну

премију у самопридржају.

Успешно пословање осигуравајућег друштва утиче на

ниво поверења осигураника. Ниска профитабилност

је сигнал да у друштву за осигурање постоје проблеми

и може се сматрати кључним водећим индикатором

проблема солвентности.

Ипак, солвентност друштва за осигурање зависи пре

свега од адекватности нивоа формираних техничких

резерви за преузете обавезе и реалне вредности

њиховог покрића, као и нивоа гарантне резерве као

амортизера за губитке у случају непредвиђених

губитака у пословању који нису могли бити

покривени техничким резервама. Сектор осигурања

у Србији је добро капитализован – гарантна резерва

је довољна за покриће непредвиђених губитака, а

техничке резерве су адекватно покривене и у

сталном су порасту.

Развој сектора осигурања допринео би финансијској

стабилности, имајући у виду да би се тиме омогућио

раст значаја осигуравајућих друштава која послују у

Србији као инвеститора на домаћем тржишту капитала.

II.2.2. Добровољни пензијски фондови

Нето имовина добровољних пензијских фондова у
Србији је на крају 2012. године износила 16,0 млрд
динара, док је укупан број корисника био око
180.000. Раст животног стандарда
становништва, стабилно макроекономско
окружење, пре свега ниска инфлација, и развој
домаћег тржишта капитала предуслови су за
успешан развој добровољних пензијских фондова
као вида дугорочне штедње за старост.

Реформа пензијског система једно је од

најактуелнијих питања како у развијеним земљама,

тако и у земљама у развоју. Покретач реформе је

потреба да се спречи сиромаштво међу старијем

становништвом и смање фискални притисци.

Обавезно пензијско-инвалидско осигурање у Србији

(„први стуб“) заснива се на текућем (pay-as-you-go)
финансирању пензија, које подразумева да се пензије

финансирају из доприноса које уплаћују садашње

генерације запослених и представља само врсту

пролазног рачуна који се пуни прикупљањем

доприноса и празни исплатом пензија. Насупрот pay-
as-you-go систему, постоје фондовски (fully-funded)
системи у којима се прикупљени доприноси

пензијских фондова инвестирају на тржишту

капитала. Уплате доприноса у пензијске фондове

могу бити на обавезној („други стуб“) или

добровољној основи („трећи стуб“). У периоду од

2001. до 2003. године у Србији је разматрана идеја

увођења „другог стуба“, која је одбачена због већ

високог дефицита у „првом стубу“ и великих

транзиционих трошкова. Крајем 2006. и почетком

2007. године у Србији су почели с радом први

добровољни пензијски фондови („трећи стуб“

пензијског система). Иако сектор добровољних

пензијских фондова у Србији остварује позитивне

Финансијски сектор
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2012. године било изложено 22,7% укупне имовине

фондова, што представља смањење у односу на крај

претходне године, када је учешће средстава у страној

валути (еврима) у укупним средствима износило 24%.

Због високог учешћа дужничких инструмената у

портфолијима фондова и депозита код банака, највећи

део имовине изложен је ризику промене висине

каматних стопа. Системски ризици којима су изложени

добровољни пензијски фондови у Србији су пре свега

64

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

резултате, због ниског животног стандарда и

економске кризе овај део пензијског система још је

неразвијен. 

Нето имовина добровољних пензијских фондова је на

крају 2012. године износила 16,0 млрд динара, што

представља 0,5% укупне билансне суме финансијског

сектора под надзором Народне банке Србије, или

само 0,5% БДП-а за 2012. годину. Раст нето имовине

од 28,6% у односу на њену вредност на крају 2011.

године остварен је нето уплатама чланова и

позитивним резултатима улагања имовине

добровољних пензијских фондова. На крају 2012.

године FONDex23 је достигао вредност од 1.654,4

поена и у односу на крај 2011. остварио је раст од

12,5%. Почетну вредност од 1.000 поена овај индекс је

имао 15. новембра 2006. године, на дан када је први

добровољни пензијски фонд почео с радом. 

На крају 2012. године у Србији је пословало пет

друштава за управљање, која су управљала имовином

девет добровољних пензијских фондова.

Добровољни пензијски фондови улажу у складу са

својим инвестиционим политикама, које су, тренутно,

по планираним структурама улагања конзервативне,

тако да је на крају 2012. године 89,8% њихове имовине

било уложено у ХоВ које је емитовала Република

Србија и депозите код банака, укључујући

трансакционе рачуне. Девизном ризику је на крају
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23 FONDex представља индекс који одражава кретање вредности

инвестиционих јединица свих добровољних пензијских фондова на тржишту.
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ризик концентрације улагања и ризик ликвидности

домаћих финансијских инструмената. Добровољни

пензијски фондови на крају 2012. године нису имали

улагања у иностранству. За диверсификацију улагања

добровољних пензијских фондова, која би омогућила

дисперзију ризика, неопходан предуслов је развој

домаћег тржишта капитала.

II.2.3. Сектор финансијског лизинга

Знаци опоравка сектора финансијског лизинга,
забележени у току 2011. године, нису се одржали у
току 2012. године. Ово се нарочито огледа у смањењу
укупне билансне активе давалаца лизинга и посебно
смањењу њихове обртне имовине и капитала.

Иако су се у току 2011. године појавили први знаци

опоравка сектора финансијског лизинга (посебно на

пољу смањења губитака у односу на претходну

годину), овај тренд није се одржао у 2012. години, и

поред укидања обавезе давалаца лизинга да држе

средства резерве, чиме је створена могућност да се

смањи цена финансирања путем финансијског

лизинга и лизинг учини атрактивнијим финансијским

производом. На лоше стање у сектору указују подаци

о смањењу билансне активе давалаца финансијског

лизинга, а забележено је и смањење њихове обртне

имовине и капитала. Као једна од последица таквог

стања, после неколико година без промена, први пут

је забележено и смањење броја давалаца лизинга (са

17 на 1624), а настављен је и тренд смањења броја

запослених у овом сектору. 

Тржиште финансијског лизинга забележило је

смањење укупне билансне активе. На крају 2012.

године укупна билансна актива свих давалаца

лизинга износила је 71,9 млрд динара, или за 10,3%

мање него на крају 2011. године. Овај тренд прати и

капитал давалаца лизинга. Тако је укупан капитал

свих давалаца лизинга на дан 31. децембра 2012.

износио 7,7 млрд динара, што у односу на крај 2011.

године, када је износио 8,0 млрд, представља

смањење од 3,8%.

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 (85,6%), што је исто

учешће као и на крају 2011. године. С друге стране,

учешће физичких лица у укупним пласманима је

опало и у извештајном периоду изједначило се са

учешћем предузетника (3,9%). Јавна предузећа су

такође смањила своје учешће у пласманима давалаца

финансијског лизинга (2,2%), док је учешће

пољопривредника незнатно повећано у односу на крај

2011. године и износило је 1,9%.

Структура пласмана према предмету

лизинга

У 2012. години највеће учешће у структури пласмана

према предмету лизинга и даље има финансирање

теретних возила, минибуса и аутобуса (33,3%), а

затим категорија путничких возила (25,6%), што је и

тренд из претходних година. Значајан је и удео

производних машина и опреме, који обухвата 12,6%

свих пласмана. Као посебно значајно за развој сектора

истичу се и први случајеви закључених уговора о

лизингу непокретности у износу од 830 млн динара

(индексираних валутном клаузулом) и са учешћем у

структури пласмана од 1,4%.

Финансијски лизинг непокретности уведен је 2011.

Међутим, промет непокретности по том основу

заправо није заживео из неколико разлога:

 

1,3%

1,2%
1,9%

2,2%
3,9%

3,9%

85,6%

  
.  

.   

: .

 II.2.11.    
    

31.  2012.
(  %)

24 Један давалац лизинга је спровео поступак добровољне ликвидације, чиме

је и престао са својим пословним активностима.
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- до 2013. године давалац лизинга није имао право да

ПДВ коју му је испоручилац предмета лизинга

обрачунао за први пренос права располагања на

предмету лизинга – новоизграђеном објекту одбије као

претходни порез и пребацивао га је, кроз цену лизинга,

на примаоца лизинга. Да би се развило тржиште

непокретности, изменом Закона о порезу на додату

вредност од 1. јануара 2013. омогућено је право на

одбитак претходног пореза обвезнику ПДВ-а који је

објекат набавио ради даљег промета, на основу

уговора о финансијском лизингу;

- за обављање послова финансијског лизинга

непокретности капитални цензус даваоца

финансијског лизинга је 5,0 млн евра.

Иако стање у сектору финансијског лизинга није

задовољавајуће, пре свега због структуре извора

финансирања (где се највећи износ пласмана

финансира путем задуживања у иностранству –

најчешће од оснивача или правних лица која послују

у оквиру исте банкарске групе), општи закључак је да

ризици који постоје у пословању овог сектора не

представљају озбиљну претњу по стабилност

финансијског система у целини. Овај закључак

заснива се на чињеници да овај сектор има мали удео

у финaнсијском систему земље, што показује и

податак да је укупна билансна сума свих давалаца

лизинга свега око 2,5% суме банкарског сектора.

- прибављање непокретности на финансијски лизинг

неповољније је од куповине непокретности на кредит,

с обзиром на то да, поред трошкова који прате

куповину на кредит, укључује и лизинг накнаду која

се утврђује на основу износа који је давалац лизинга

платио за стицање својине на предмету лизинга

увећаног за камату и друге трошкове;
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Финансијска тржишта

III.1. Тржиште новца

Народна банка Србије је у јулу 2012. године променила

смер главних операција на отвореном тржишту,

обезбеђујући банкарском сектору ликвидност путем

операција репо куповине динарских државних ХоВ.

Динарска ликвидност банкарског сектора је смањена,

јер је Народна банка Србије у периоду април–септембар

у више наврата повећавала проценат издвајања

динарског дела девизне обавезне резерве ради

стабилизације кретања на девизном тржишту. Поред

тога, у том периоду динарска ликвидност је смањена и

интервенцијама Народне банке Србије путем продаје

девиза на девизном тржишту. Променом смера репо

операција и преласком с репо продаје на репо куповину

дошло је и до промене врсте аукција: аукције по

фиксној каматној стопи замењене су аукцијама по

методи варијабилне вишеструке каматне стопе, при

којима сваки учесник Народној банци Србије може, у

складу са одлуком о организовању аукције, доставити

једну или више појединачних понуда у којој је наведена

количина ХоВ коју тај учесник намерава да прода, као и

припадајућа каматна стопа. Такође, рочност

трансакција је смањена са 14 на седaм дана.

III. Финансијска тржишта 

Дубина и ширина финансијске кризе указале су на повезаност између финансијске стабилности и развоја
финансијског тржишта. У 2012. години могу се уочити позитивни помаци кад је у питању домаће тржиште
државних ХоВ, првенствено кроз напредак у организацији примарних аукција у односу на претходне године.
Најважнији услов за развој динарског тржишта капитала, а, самим тим, и тржишта динарских државних
обвезница јесте постојање стабилних макроекономских услова у дугом року, а пре свега ниске и стабилне
инфлације и стабилног курса динара. Тржиште ових хартија могло би се унапредити: усаглашавањем
процеса клиринга и салдирања ХоВ у Србији с међународно прихваћеним принципима, омогућавањем
међународног клиринга и салдирања динарских државних обвезница, листирањем дугорочних динарских
државних ХоВ на Београдској берзи и развојем инструмената заштите од девизног ризика.
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Tромесечне и шестомесечне стопе BELIBOR пратиле

су тренд кретања каматних стопa на трезорске записе

истих рочности, које су до почетка Т4 биле у расту, да

би затим опале. Ипак, тромесечне и шестомесечне

стопе BELIBOR биле су у другој половини године

углавном ниже од каматних стопа на трезорске записе

истих рочности. Та разлика одражава вишак

ликвидности на међубанкарском новчаном тржишту.

Девизне обавезе банака по основу свопова с

нерезидентима највећим делом потичу из трговине

девизним своповима по основу директног

позајмљивања банака од матичних банака и, мањим

делом, по основу куповине динарских државних

обвезница од стране нерезидената. У случају

очекиване депрецијације, поједини нерезиденти улазе

у динарске обавезе како би се заштитили од девизног

ризика који носи улагање у динарске обвезнице. С

друге стране, страни инвеститори преко свопова у

којима формирају динарска потраживања настоје да

остваре зараду на основу разлике између каматних

стопа у земљи и иностранству у условима стабилног

курса. Кретање ових потраживања указује на

понашање страних инвеститора у случају промена

курса динара.

III.2. Тржиште обвезница и акција

У условима финансијске стабилности, финансијски

систем, који обухвата финансијске посреднике,

финансијска тржишта и финансијску инфраструктуру,

подржава ефикасну расподелу финансијских ресурса.
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

У првој половини 2012. године, каматна стопа на

преконоћне позајмице BEONIA кретала се до маја

испод референтне каматне стопе, да би у периоду од

маја до јула била изнад референтне каматне стопе.

Монетизацијом знатног износа од стране Републике

Србије у периоду септембар 2012 – јануар 2013. на

тржишту новца се појавио вишак ликвидности, због

чега је каматна стопа BEONIA опала, приближивши се

крајем године каматној стопе на депозитне олакшице. 

Суочена с вишком ликвидности, Народна банка

Србије од децембра, као главне операције на

отвореном тржишту, поново спроводи реверзне репо

трансакције (репо продаја ХоВ) усмерене у правцу

повлачења вишкова ликвидности банкарског

сектора. Метод аукције и седмодневна рочност

трансакције остали су непромењени, тј. аукције се

организују по методи варијабилне вишеструке

каматне стопе. Највиша каматна стопа коју банке

могу понудити једнака је референтној каматној

стопи Народне банке Србије, а као предмет ових

трансакција могу се користити динарске ХоВ чији су

емитенти Народна банка Србије, Република Србија и

међународне финансијске институције с највишим

кредитним рејтингом.

Иако на тржишту новца и даље постоји вишак

ликвидности, промети на међубанкарском тржишту

су ниски, међутим незнатно виши у поређењу са 2011.

годином (у Т1 и Т4 2012. године просечни дневни

промети износили су 9,3 и 6,5 млрд динара,

респективно, а у истом периоду претходне године 6,7

и 5,1 млрд динара, респективно). 
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годишњу исплату купона код купонских државних

обвезница емитованих на домаћем тржишту.

На крају 2012. укупно стање недоспелих државних

обвезница, чију примарну продају организује Управа

за јавни дуг, обрачунато по номиналној вредности,

износило је 469,9 млрд динара25, од чега динарских

354,5, а државних обвезница у еврима 115,4 млрд

динара (1,01 млрд евра). Страни инвеститори су

највећу заинтересованост, с просечним годишњим

Финансијска тржишта

Развијена финансијска тржишта представљају

алтернативан извор финансирања привреде,

првенствено путем издавања дужничких ХоВ, али и

преко иницијалних јавних понуда власничких хартија.

Трговање ХоВ у Републици Србији регулисано је пре

свега Законом о тржишту капитала и с њим повезаним

подзаконским актима. Поред тога, трговање

државним ХоВ регулисано је Законом о јавном дугу и

уредбама Министарства финансија и привреде.

Издавање и трговање динарским ХоВ такође даје

значајан подстицај процесу динаризације

финансијског система. 

Примарну продају државних ХоВ на домаћем

тржишту организује Управа за јавни дуг

Министарства финансија и привреде. Продаја се врши

методом аукције по јединственој каматној стопи.

Рочност емитованих државних ХоВ у домаћој валути

постепено се продужава. Најдужа рочност динарских

обвезница на крају 2012. била је пет година, да би у

марту 2013. Министарство финансија и привреде

први пут емитовало седмогодишњу динарску

обвезницу. Двогодишња обвезница с варијабилном

каматном стопом која се везује за промене референтне

каматне стопе Народне банке Србије, уз додавање

фиксне маргине, први пут је емитована у августу

2012. године. Трогодишње и петогодишње динарске

обвезнице су с периодичном исплатом купона и

купонском стопом од 10% годишње. Почев од 2013.

године, дошло је до преласка с полугодишње на
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стању динарских државних обвезница на крају 2012.

године износило је 42,8% и 49,8%, респективно. Раст

учешћа домаћих институционалних инвеститора на

примарном тржишту државних ХоВ допринео би

смањењу осетљивости дела јавног дуга који је у

државним ХоВ на улагања страних инвеститора, који

често брже од домаћих инвеститора реагују на

евентуалне негативне вести из домаћег и

међународног окружења . 

Због високог учешћа страних инвеститора на

примарним аукцијама, као и структуре извора

средстава банака, које су доминантни домаћи

учесници, на проценат реализације примарних

аукција у знатној мери утиче кретање девизног курса.

У периодима јачања домаће валуте тражња за

динарским државним обвезницама је расла, док је у

периодима слабљења опадала, тако да је просечна

вредност Bid-to-cover рација у периоду јун–август

2012. године износила један. Даљи развој

инструмената заштите од девизног ризика омогућио

би инвеститорима боље управљање тим ризиком. 

Раст заинтересованости инвеститора, који је

последично довео до пада извршних каматних стопа

на динарске државне ХоВ у другој половини 2012.

године и повољнијег задуживања државе, пре свега је

узрокован глобалним кретањима везаним за

релаксациону политику које спроводе многе

централне банке развијених земаља и ЕЦБ, растом

улагања у државне ХоВ на тржиштима у настајању,

као и домаћим напорима усмереним ка

макроекономској стабилности. 
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

учешћем на примарним аукцијама од 61,1%, показали

за трогодишње динарске државне обвезнице, које су

на крају 2012. у укупном стању динарских државних

обвезница учествовале са 21,6%.

Државне хартије Републике Србије које су

деноминоване у еврима емитују се искључиво с

рочношћу преко годину дана. На тим аукцијама

највећи купци су домаће банке, с просечним учешћем

од 75,8% у 2012. години. Просечан проценат

реализације аукција државних обвезница

деноминованих у еврима у 2012. износио је 78,3%.

Стање ових обвезница се повећало са 0,55 млрд евра

на крају 2011. на 1,01 млрд евра на крају 2012. 

Показатељ односа трaженог и прихваћеног износа

динарских државних ХоВ (Bid-to-cover рацио) на

примарним аукцијама указује на релативно

повољнију ситуацију на крају 2012. године у односу

на претходни период. У новембру и децембру овај

показатељ имао је вредност 2,4 и 2,1, респективно.

Вредност Bid-to-cover рација изнад два сматра се

једним од индикатора успешне аукције.

Инвеститори с највећим учешћем на аукцијама

динарских државних обвезница јесу домаће банке и

страни инвеститори, док су домаћи институционални

инвеститори (осигуравајућа друштва, пензијски и

инвестициони фондови) и физичка лица знатно мање

заступљени. Страни инвеститори могу да улажу у

дугорочне државне хартије које емитује

Министарство финансија и привреде. Учешће

страних инвеститора и домаћих банака у укупном
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Иако од 2009. године постоји континуитет у издавању

нових емисија динарских државних ХоВ, секундарно

тржиште на коме би се формирала динарска крива

приноса још није ликвидно и у почетној је фази

развоја. Обрт је и даље низак, дневно се изврши мали

број трансакција и велик део промета односи се на

трансакције које се реализују у периоду до седам дана

од дана салдирања примарног трговања. 

Постојање континуиране динарске криве приноса са

секундарног тржишта државних ХоВ предуслов је за

развој тржишта динарских обвезница других

издавалаца. На почетку 2011. године Министарство

финансија и привреде, Управа за јавни дуг, Комисија

за хартије од вредности, Централни регистар, депо и

клиринг хартија од вредности, Асоцијација

финансијских тржишта Србија и Народна банка

Србије формирали су радну групу са основним

задатком унапређења секундарног трговања

државним ХоВ. Та сарадња је настављена и у 2012. 

Укупан промет државним ХоВ које емитује

Министарство финансија и привреде на секундарном

тржишту у 2012. години је износио 154,9 млрд

динара, од чега с динарским ХоВ 147,3 млрд динара, а

са обвезницама деноминованим у еврима 68 млн евра.

Од укупног промета динарским ХоВ, 47,2%

представља секундарно трговање динарским

државним ХоВ које је реализовано у периоду до седам

дана од дана салдирања примарног трговања, те се

може претпоставити да су купци инвеститори који су

у примарној аукцији достигли максимално

ограничење учешћа од 30% укупног обима емисије.

Годишњи обрт динарским државним ХоВ

Министарства финансија и привреде на секундарном

тржишту у 2012. години је износио 49,2%, а уколико

се искључи секундарно трговање које је реализовано

у периоду до седам дана од дана салдирања

примарног трговања, рацио обрта износи 26%. 

У 2012. години учињени су први кораци ка повећању

транспарентности на секундарном тржишту

динарских државних ХоВ. Уведена је електронска

платформа за секундарно трговање на једном од

водећих светских информационих система у области

финансијских тржишта – Е-бонд Блумбергова

платформа. 

Ради повећања тражње за домаћим ХоВ, потребно је

остварити што већу усклађеност процеса клиринга и

салдирања ХоВ у Централном регистру, депоу и

клирингу хартија од вредности с међународно

признатим препорукама. Омогућавање међународног

клиринга и салдирања (нпр. Euroclear и Clearstream)

државних ХоВ које Република Србија издаје на

домаћем тржишту највероватније би утицало на

смањење трошкова задуживања, што показују

искуства других држава, и унапредило секундарно

трговање, које би довело до раста ликвидности овог

тржишта и формирања динарске криве приноса. У

2012. години отпочели су разговори с Београдском

берзом о могућности листирања дугорочних

државних ХоВ. Већа транспарентност по основу

листирања обвезница такође би могла да допринесе

повећању ликвидности секундарног тржишта

динарских државних ХоВ и смањењу трошкова

Финансијска тржишта
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у одговарајућој мери степен ликвидности берзанског

тржишта из разлога што у укупни промет сврстава и

блок трговања која се, као једнократни откуп акција,

само формално региструју на берзи и не одражавају

њену стварну ликвидност. Поред тога, неке од акција

емитената, пре свега из банкарског сектора, које су

имале задовољавајући промет, забележиле су знатан

пад вредности. Као позитивне примере можемо

навести трговину акцијама компаније Нафтне

индустрије Србије, које су константно бележиле

велик дневни промет у току 2012. године,

захваљујући, између осталог, и добром односу са

инвеститорима и очекиваним исплатама дивиденди из

добити. Одлука ове компаније из прве половине 2013.

године да дивиденде и исплати (у знатном проценту

добити компаније) утицала је на даљи раст цене

акција и интересовања домаћих и страних

инвеститора. Учешће страних инвеститора у укупном

промету акцијама током 2012. године је, као и

претходних година, било велико и износило је 55,8%.

Страни инвеститори су у трговању акцијама

учествовали с нешто већим уделом на страни продаје

(58,47%) у односу на страну куповине (53,16%). 

С друге стране, и поред смањења тржишне

капитализације, индекс BELEX15, састављен од

најликвиднијих акција Београдске берзе, бележи благ

раст од 5% у односу на крај 2011. године. Од почетка

извештајне године индекс BELEX15 је, уз осцилације,

бележио пад вредности, који је трајао до августа,

након чега је уследио стални раст, који се наставио и

задуживања државе. Поред тога, увођењем репо

мастер-уговора за финансијске трансакције између

банака ствара се основ за развој читаве палете

различитих инструмената заштите од девизног

ризика.26 Међународна пракса је показала да

примарни дилери у трговању државним ХоВ

доприносе побољшању ликвидности примарног и

секундарног тржишта државних ХоВ.

Тржишна капитализација акција на Београдској берзи

на крају 2012. године износила је 642,1 млрд динара и

у односу на крај 2011. (676 млрд) мања је за око 5%.

Рацио укупне тржишне капитализације Београдске

берзе, која укључује све акције и обвезнице којима се

на њој тргује, и БДП-а такође показује тенденцију

опадања у односу на 2011. Међутим, овај индикатор,

релевантан за развијена тржишта, нема исти значај у

домаћим условима и треба га узети с резервом, уз

претпоставку да је могућа његова прецењеност. То је

последица пре свега чињенице да тржишну

капитализацију чине и компаније чијим се акцијама

на берзи тргује врло ретко, тј. да је мали број

емитената чијим се акцијама, уз задовољавајућу

вредност промета, активно тргује. 

Просечна вредност рација месечног обрта акција

указује на ниску ликвидност Београдске берзе и за

2012. годину износи 0,27%. Овај рацио се израчунава

као количник укупног промета акцијама у току месеца

и просечног стања тржишне капитализације акција с

краја тог и претходног месеца. Ипак, он не илуструје
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26 Детаљније у Осврту 2: Стандардизовани уговори за међубанкарске

финансијске трансакције, стр. 74. 
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у Т1 2013. године. Као и у претходном периоду, и у

2012. сличан тренд имали су индекси берзи неких

земаља централне и источне Европе. На Београдској

берзи тргује се и обвезницама, и то обвезницама старе

девизне штедње и, у мањој мери, динарским

корпоративним обвезницaма банака.

Што се тиче трговине обвезницама старе девизне

штедње (бескупонске обвезнице деноминоване у

еврима које су грађанима издате ради измирења дуга

по основу девизне штедње), иако су листиране на

Prime листингу Београдске берзе, већи део промета

овим обвезницама концентрисан је на ванберзанском

тржишту. Преостала вредност ових обвезница, које

доспевају 31. маја сваке године до 2016, на крају 2012.

била је 1,27 млрд евра.

Тржишта муниципалних и корпоративних обвезница

у Србији слабо су развијена и неликвидна. Само две

локалне самоуправе су издале муниципалне

обвезнице. Муниципалне обвезнице су издате за

познате инвеститоре, без јавне понуде и

деноминоване су у еврима. 

На тржишту корпоративних обвезница приметни су

одређени позитивни помаци. У 2012. години две

пословне банке, Сосијете женерал банка Србија и

Ерсте банка а.д. Нови Сад, одлучиле су се за издавање

динарских обвезница како би прошириле и додатно

диверсификовале изворе средстава које користе у

свом редовном пословању. Издавање динарских

обвезница од стране пословних банака, без постојања

било какве валутне клаузуле, доприноси процесу

динаризације финансијског система.

Сосијете женерал банка Србија је у мају продала своју

прву емисију динарске обвезнице у износу од 1,7

млрд динара, уз укупну тражњу од око 2,8 млрд

динара. Обвезница је издата на период од три године

с put опцијом. Камата се исплаћује тромесечно.

Каматна стопа је варијабилна и састоји се од

променљивог дела заснованог 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 обвезнице од инфлаторних

кретања. Обвезница је у септембру 2012. године

уврштена на Open Market-у Београдске берзе, да би

у марту 2013, због одсуства трговања у периоду од

180 дана, била искључена са овог тржишта и

пребачена на мултилатералну трговачку платформу

Београдске берзе. 

Ерсте банка а.д. Нови Сад издала је у новембру

двогодишњу динарску обвезницу јавном понудом

преко Београдске берзе и тиме омогућила свим

заинтересованим домаћим и страним инвеститорима

учешће у примарној куповини. Продато је обвезница

у вредности од 1,5 млрд динара, што чини 69,76%

укупне понуђене количине. Каматна стопа је фиксна и

износи 15% на годишњем нивоу. Камата се исплаћује

тромесечно. Обвезница је уврштена на Open Market-у
Београдске берзе и њоме се тргује од краја новембра.

Емисијом динарских обвезница повећава се учешће

дугорочних динарских извора финансирања

пословних банака које их издају, односно капацитет

банака за одобравање динарских кредита на дужи рок,

  III.2.10.  a  

( , 1.  2008 = 100)

0

20

40

60

80

100

120

6 7 911 1
2009.

2 4 6 8 9111
2010.

3 4 6 810111
2011.

3 5 6 810111
2012.

3 5 7 81012

BELEX15 CROBEX BUX
S&P500 DAX

: .

 
 III.2.11.    

 
(   EUR)

0

20

40

60

80

100

4 5 6 7 8 9 1011 12
2011.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
2012.

  

:       
     .



74

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

Осврт 2: Стандардизовани уговори за 
међубанкарске финансијске трансакције

Разлози за стандардизацију међубанкарских финансијских трансакција

Потреба за увођењем стандарда у обављању међубанкарских финансијских трансакција (трговина

финансијским дериватима) јавила се из више разлога. Досадашњи билатерални (on a case-by-case basis) приступ

показује велике недостатке како с трошковне, тако и са стране правне сигурности. Изражени правни ризик, у

случајевима да нестандардизовану трансакцију обављају системски важни учесници, може да негативне ефекте

овакве трансакције прелије и на финансијски систем у целини. Богата упоредна пракса развијених финансијских

система показала је да је стандардизација тих трансакција пут ка већој правној сигурности, фреквентности и

знатном унапређењу пословних односа тржишних учесника.

Међубанкарске репо операције и њихов значај

Међубанкарске репо операције омогућавају банкама да међусобно позајмљују динарска средства углавном

на бази државних обвезница (али и других финансијских инструмената), будући да су у питању првокласна

средства обезбеђења. Развојем овог сегмента банкарског пословања могло би се унапредити тренутно стање на

новчаном тржишту, које карактерише низак обим међубанкарске трговине, пре свега због високе ликвидности

банкарског система, али и повећане неизвесности узроковане финансијском кризом. Репо трансакцијама на бази

државних ХоВ овај проблем би могао бити превазиђен, јер би банке међусобно одобравале кредите (позајмице)

без великог кредитног ризика. Финансијско тржиште Србије тиме би било унапређено, јер би велик обим

међубанкарских новчаних трансакција на различите рокове доспећа довео до успостављања праве цене

динарских позајмица и омогућио формирање краткорочног дела криве приноса, што је неопходан предуслов за

несметано функционисање и развој и других финансијских инструмената. 

Израда стандардизованог уговора за међубанкарске репо операције

Израда стандардизованог уговора за међубанкарске репо операције отпочела је у другој половини 2012.

године и одвија се у оквиру Радне групе, коју чине представници Асоцијације финансијских тржишта,

Министарства финансија и привреде, пословних банака и Народне банке Србије. Стандардизацијом репо

трансакција, кроз будућу примену овог уговора заснованог на моделу Европског оквирног уговора, можемо

очекивати смањење оперативног, кредитног и правног ризика које ове трансакције, ако се обављају

нестандардизовано, могу да носе. Очекује се да стандардизовани уговор за репо операције буде представљен

банкарском сектору у другој половини 2013. године, након чега ће се наставити са израдом стандардизованих

уговора за обављање и других финансијских трансакција (фјучерси и свопови).
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што води ка смањењу девизног ризика. Поред тога,

међународне финансијске институције (Европска

банка за обнову и развој, Међународна финансијска

корпорација и Светска банка) показале су

интересовање за емитовање динарских обвезница.

Емитовање динарских обвезница високог кредитног

рејтинга од стране међународних финансијских

институција допринело би динаризацији финансијског

система и привлачењу нових инвеститора.

III.3. Финансијска инфраструктура

Једна од кључних претпоставки развијеног

финансијског тржишта јесте да постоји финансијска

инфраструктура која је истовремено адекватна,

развијена и што мање изложена оперативним

ризицима. Платни системи и системи за салдирање

ХоВ кључне су компоненте финансијске

инфраструктуре у Републици Србији.

Платни системи су пројектовани и организовани тако

да минимизирају ризике којима би могли бити

изложени учесници тих система. Такође, омогућавају

правовремени пренос новчаних средстава између

учесника у том систему, обраду, нетирање и/или

поравнање платних трансакција. 

Због велике међусобне повезаности учесника у

платним системима, реализација ризика може

проузроковати системске поремећаје и

нестабилност целокупног финансијског система

земље. Управо из тог разлога, неопходно је

обезбедити сигурно и стабилно функционисање

свих платних система и управљање свим ризицима,

нарочито кредитним и оперативним ризиком и

ризиком ликвидности. 

Народна банка Србије је оператор RTGS система, који,

као системски важан платни систем, представља

кључну компоненту финансијске инфраструктуре у

Републици Србији.

Имајући у виду да се поравнање међусобних

трансакција врши у централнобанкарском новцу,

учесници нису изложени кредитном ризику, а

могућност да се обезбеде додатна ликвиднa средства

од изузетног је значаја за све учеснике у систему и

несметано функционисање платних система. 

Учесницима у RTGS систему омогућено је да

управљају ризиком ликвидности, с обзиром на то да

27 Principles for financial market infrastructures.

систем пружа могућност прегледа свих својих

трансакција, тренутно стање на рачуну, као и промене

редоследа извршавања налога за плаћање.

Народна банка Србије, у оквиру свог редовног

инструментаријума, пословним банкама обезбеђује да

користе бескаматне кредите у току једног дана за

одржавање дневне ликвидности. Реч је о

колатерализованој олакшици која се одобрава на

захтев банке. Колатерал за ову врсту кредита, као и за

све монетарне операције, чине динарске ХоВ Народне

банке Србије, Републике Србије и међународних

финансијских институција с највишим кредитним

рејтингом. Ова олакшица се обично користи у данима

када банке врше већа плаћања (ПДВ-а или акциза).

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.

Систем међубанкарског и међународног клиринга

плаћања у девизама такође је платни систем чији је

оператор Народна банка Србије. У њему се

процесирају плаћања у еврима између банака у

Републици Србији, као и плаћања с банкама из Босне

и Херцеговине.

Управљање оперативним ризиком у свим

финансијским институцијама, па и платним

системима, зависи од одговорног корпоративног

управљања, интерних контрола, унутрашњих

процедура, као и адекватних планова за континуитет

пословања у случају наступања непредвиђених

спољних догађаја. Једна од мера коју Народна банка

Србије примењује у отклањању овог ризика јесте

постојање резервне локације за рад RTGS система и

клиринг система. Резервна локација поседује пуну

функционалност и потребан капацитет за обезбеђење

продукционог рада платних система чији је оператор

Народна банка Србије у пуном обиму. 

Банка за међународна поравнања је 2012. објавила

документ под називом „Принципи инфраструктуре

финансијског тржишта“27. Овај документ садржи нове

и захтевније међународне стандарде који се односе на

системске важне платне системе, системе за клиринг и
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неопходно је и за спровођење монетарне политике

кроз oперације на отвореном тржишту, кредитне

олакшице и краткорочне кредите за ликвидност

залогом ХоВ. Многе централне банке надгледају

системе за салдирање ХоВ по стандардима и

принципима најбоље праксе, при чему често сарађују

са институцијама у чијој је надлежности надзор ових

система. Функција надгледања, поред надгледања

система салдирања ХоВ, најчешће укључује и

праћење њихове усклађености с циљевима централне

банке и међународним принципима финансијске

инфраструктуре.

Народна банка Србије је израдила Нацрт закона о

платним услугама и Нацрт закона о коначности

поравнања у платним системима и системима за

поравнање хартија од вредности којима ће се спровести

Директиве Европске уније о платним услугама28 и

Директива о коначности поравнања29. У Нацрт закона о

платним услугама укључене су и одредбе које се

односе на регулисање издавања електронског новца и

институција електронског новца.30

III.4. Тржиште непокретности

Ризици с тржишта непокретности преносе се на
банкарски сектор пре свега кроз висок ниво
проблематичних кредита код привредних
друштава која послују у грађевинском сектору.
Такође, у појединим банкама знатан је и ниво
проблематичних стамбених кредита. Важан
канал кроз који се шокови на тржишту
непокретности преносе на финансијски систем
јесте и промена вредности непокретности које су
средства обезбеђења за кредите. Немогућност
адекватне процене вредности непокретности
представља један од значајнијих ризика
финансијског система, јер су банке, коришћењем
непокретности као средства обезбеђења кредита,
директно изложене ризику промене њихових цена.

Непокретности су због своје дуготрајности

најважније средство обезбеђења кредита. Промена

вредности непокретности као залоге за кредите

утиче на цену и доступност кредита, као и на

квалитет кредитног портфолија банке, у коме велико

салдирање ХоВ, централне тржишне учеснике и

трговинске репозиторијуме (trade repositories). Нови

стандарди су уведени како би се обезбедило да

инфраструктура која подржава глобална финансијска

тржишта буде јача и отпорнија на финансијске шокове.

Овим документом је јасно показано да је неопходно да

се надгледање над платним системима и системима за

салдирање ХоВ врши по истим стандардима и

принципима најбоље праксе. Због велике повезаности

ових система, реализација одређених ризика у једном

може имати драматичне последице по ефикасно и

континуирано функционисање другог система, па,

последично, и по финансијску стабилност. 

Централни регистар, депо и клиринг хартија од

вредности обавља послове клиринга, салдирања и

регистровања трансакција с финансијским

инструментима у Србији. Он је акционарско друштво,

при чему удео државног капитала не може бити мањи

од 51%. Комисија за хартије од вредности, на основу

Закона о тржишту капитала, надлежна је да регулише

и врши надзор Централног регистра, депоа и

клиринга хартија од вредности, док је, према овом

закону, у надлежности Народне банке Србије да

доноси прописе којима се уређује начин обављања

платног промета преко новчаних рачуна код

Централног регистра, депоа и клиринга хартија од

вредности и прати законитост његовог обављања. 

Салдирање ХоВ се врши преко новчаних рачуна

који се воде у Централном регистру, депоу и

клирингу хартија од вредности, a у новцу који он у

име својих чланова држи на новчаном рачуну у

Народној банци Србији. 

Банка за међународна поравнања препоручује да

једна од функција централне банке буде и надгледање

сигурности и ефикасности система за салдирање ХоВ,

што је такође системски важна компонента

финансијске инфраструктуре. Ризици у систему за

салдирање ХоВ могу бити извор системских ризика

на тржишту ХоВ, али због њихове блиске међусобне

повезаности с платним системима и извор системских

ризика у целокупном финансијском систему. 

Поред свог значаја са аспекта финансијске

стабилности, сигурно и ефикасно салдирање ХоВ је

29 Directive 98/26EC on Settlement Finality in payment and securities settlement
systems.
30 Directive 2009/110/EC on the taking up, pursuit and prudential supervision of
the business of electronic money institutions.

28 Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market. 
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учешће имају кредити обезбеђени управо

хипотекама на непокретности. Из тог разлога

посебно је важно да се прате и анализирају кретања

на овом тржишту, као и да се иницирају активности

на његовом унапређењу.

Тржиште непокретности у Србији с правног аспекта

није адекватно регулисано, нити постоји

свеобухватна, мултиинституционална база података о

непокретностима. Закон о судским вештацима

регулише донекле услове за обављање вештачења,

али регулатива о овлашћеним процењивачима која би

уредила услове, критеријуме и начин за обављање ове

делатности не постоји. 

Главне карактеристике домаћег тржишта

непокретности су нетранспарентност и неефикасност,

јер су подаци о трансакцији најчешће познати само

продавцу и купцу.

У Србији не постоји свеобухватан индекс ни за

резиденцијалне ни за комерцијалне објекте. Једини

индекс непокретности који се од 2012. објављује у

Србији јесте DOMex, а израђује га Национална

корпорација за осигурање стамбених кредита. DOMex
је заснован на оствареним купопродајним ценама

непокретности чија је куповина финансирана

кредитима осигураним код Националне корпорације

за осигурање стамбених кредита.

Индекс DOMex за одређени период добија се када се

просечна вредност свих цена по квадратном метру

остварених у том периоду на наведеној територији

стави у однос с просечном вредношћу свих цена по

квадратном метру остварених у базном периоду. 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. Поред тога, при његовом обрачуну не

искључује се 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. године, од

када цене непокретности прво бележе благ пад, затим

стагнацију, да би у 2012. поново опале. У току 2012.

године DOMex је изгубио 5,2% своје вредности. Такође,

у односу на претходне године, а нарочито у односу на

2008. годину, знатно је опао број прометованих

непокретности чија је куповина финансирана

осигураним кредитима. Даљи пад цена непокретности у

Србији може се очекивати уколико се због поступка

намирења потраживања банака по основу доспелих

кредита продајом непокретности која је дата као

средство обезбеђења на тржишту нађе већи број

непокретности у понуди, као и уколико дође до даљег

пада расположивих прихода домаћинстава у Србији.

Према подацима Републичког завода за статистику,

вредност нових уговора извођача грађевинских

радова из Србије за 2012. годину опала је за 11,4% у

односу на 2011. годину, у којој је Грађевинска

дирекција Србије започела пројекат изградње

Финансијска тржишта
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кредитима одобреним грађевинском сектору отпише

на терет пореских расхода.

Стамбени кредити у Србији су на крају 2012. године

износили 309,7 млрд динара и чинили су 18% укупног

кредитног портфолија банака. Од укупног износа

стамбених кредита, 64,7% су евроиндексирани

стамбени кредити, 34,8% су кредити индексирани

швајцарским франком, док динарски стамбени

кредити имају учешће од само 0,8% у укупним

стамбеним кредитима. На Графикону III.4.4. може се

уочити да је веома висок ниво учешћа

проблематичних стамбених кредита у укупно

одобреним стамбеним кредитима карактеристичан за

неколико банака које послују у Србији.

Проблематичне стамбене кредите физичких лица

банка не може да уступи другом правном лицу осим

другој банци. Продаја непокретности као средства

обезбеђења стамбених кредита за банку је отежана,

између осталог и због тога што Закон о хипотеци у

делу вансудске продаје непокретности прописује да

права доцнијих хипотекарних поверилаца остају

резервисана, тако да банка такву хипотековану

стамбену непокретност практично не може или може

по врло ниској цени да прода.

Доступност просечне стамбене јединице просечном

домаћинству у Србији можемо мерити показатељем

доступности станова (Price-to-income), који се добија

као однос цене стана величине од 68,9 метара
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стамбено-пословног комплекса на локацији касарне

„Степа Степановић“ у Београду. Овај комплекс

састоји се од 44 објекта са укупно 4.616 станова, који

су грађанима доступни путем субвенционисаних и

комерцијалних стамбених кредита банака. Укупан

број издатих дозвола новоградње у 2012. години је за

0,7% већи у односу на претходну годину. Посматрано

према врсти грађевина, број издатих дозвола за зграде

већи је за 1,5%, док је број издатих дозвола за остале

грађевине мањи за 1,8%. 

Због неповољног стања у грађевинарству порасла су

потраживања банака по основу проблематичних

кредита од грађевинског сектора, која су на крају

2012. године износила 45,1% укупно одобрених

кредита овом сектору. Кредити грађевинског сектора

су на крају 2012. године износили 102,1 млрд

динара, што је 10,5% укупних кредита које су стране

пословне банке дале привредним друштвима, не

укључујући финансијски сектор и јавна предузећа.

Од децембра 2012. године, када је измењена Одлука

о управљању ризицима банке, банка може да

проблематичне кредите одобрене правним лицима у

грађевинском сектору уступи/прода другом правном

лицу резиденту или нерезиденту. Такође, од

децембра 2012. године, када је измењен Закон о

порезу на добит правних лица, банка може да, под

условом да утужи дужника или да пријави

потраживање у ликвидационом или стечајном

поступку, то потраживање по проблематичним
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квадратних31 и расположивих средстава у новцу

просечног домаћинстава у Србији. Показатељ

доступности станова показује колико би у просеку

година било потребно домаћинству да купи стан ако

би све своје расположиве приходе утрошило на ову

куповину. На крају 2012. године вредност овог рација

износила је високих 12,3 година, што показује да

станови у Србији нису доступни становништву с

просечним приходима. Вредност овог рација изнад

његове просечне вишегодишње вредности може бити

индикатор стварања мехура на тржишту

непокретности и будућег пада цена станова.

Кључни проблеми стамбеног кредитирања у Србији су:

дуг период високих цена станова, доступност

стамбених кредита само имућнијим породицама, рате

стамбених кредита које често прелазе трећину

месечних прихода домаћинства и неадекватна процена

вредности непокретности овлашћених процењивача.

Препознајући потребу за унапређењем овог

тржишта, Народна банка Србије је, у сарадњи са

Америчком агенцијом за привредни развој (USAID),

организовала 21. фебруара 2013. године округли сто

под називом „Унапређење процене непокретности у

Србији”. На округлом столу су учествовали

представници пословних банака, Удружења банака

Србије, Националне корпорације за осигурање

стамбених кредита, компанија за процену

непокретности, удружења проценитеља, Народне

банке Србије, као и професори са Економског

факултета у Београду.

Циљ округлог стола била је идентификација могућих

начина за увођење међународних стандарда процене

вредности непокретности у домаћу праксу. Истакнут

је значај квалитетног управљања залогом за

стабилност финансијског система, чему би допринела

и адекватна процена непокретности.

Иако данас у Србији нема прописане методологије за

израду процена и не постоје прописи који дефинишу

поступке процене, на округлом столу је напоменуто да

би проценитељи требало да примењују међународно

прихваћене методе и стандарде, уз коришћење знања

стечених дугогодишњим радом и искуством. Најшире

прихваћени међународни стандарди процене

непокретности су: International Valuation Standards –
IVS, European Valuation Standards – EVS и Appraisal and
Valuation Manual of the Royal Institution of Chartered
Surveyors – RICS Red Book.

Такође, покренуто је питање прикупљања,

обједињавања, сортирања и обраде података о

вредности непокретности за које су потребна посебна

знања. Без свеобухватне и систематичне базе података

која би пружала детаљне информације о

непокретностима, адекватна процена непокретности

није могућа, као ни израда индекса цена

непокретности.

Процене непокретности у Србији могле би се

унапредити увођењем обавезе примене међународних

стандарда приликом процене непокретности ради

обезбеђења датих кредита, увођењем механизама

контроле рада процењивача од стране наручиоца, као

и изградњом базе података која би служила за

коришћење савремених метода процене, израду

анализа и израчунавање индекса непокретности.

31 Просечна величина стана у Србији према подацима пописа становништва,

домаћинства и станова у Србији из 2011. године.
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IV.1. Регулаторни оквир као подршка

финансијској стабилности

IV.1.1. Увод 

Регулаторни оквир има велик значај за очување

финансијске стабилности. Наиме, исправна

регулација финансијског система има и превентивну и

реактивну улогу. Превентивна улога се остварује у

ограничењу акумулације системских ризика, што се

огледа пре свега у индиректном (применом тржишних

механизама) или директном ограничењу ризичног

понашања финансијских институција. С друге стране,

реактивна улога добија на значају када превентивне

мере нису дале одговарајуће резултате и када постоји

опасност од настанка финансијске кризе, односно

када је до кризе већ дошло. У тим околностима

потребна је ефикасна правна процедура која органу

надлежном за управљање кризом даје могућност да на

исправан и брз начин реши питање проблематичних

финансијских институција како би се ограничило

преношење ризика на друге делове финансијског

система. Од ефикасности реакције тог органа у

великој мери зависи да ли ће доћи до финансијске

кризе, која може произвести огромне трошкове по

економију земље и ниво друштвеног богатства. То је и

теоријски и практични разлог употребе средстава

пореских обвезника у огромним износима у целом

свету за време последње финансијске кризе. Та

средства су коришћена ради финансијске подршке

системски битним финансијским институцијама. Циљ

је био да се спречавањем њиховог банкрота очувају

основне функције финансијског система које су ове

институције вршиле. С друге стране, то доказује

колики друштвени и економски значај има

правовремена превентивна регулатива.

Народна банка Србије инсистира на превентивним

мерама које треба да спрече развој системских ризика.

Из тог разлога континуирано унапређује регулаторни

оквир и указује на могуће правце ублажавања

системских ризика.

IV.1.2. Могуће регулаторне мере за 

смањење системских ризика

Проблематични кредити

Учешће проблематичних кредита у укупним

кредитима у нашем банкарском систему износи 18,6%

(крај 2012. године). Тако високо учешће једна је од

типичних последица финансијске кризе. Успоравање

економије (погоршање финансијске ситуације

корисника кредита) и депрецијација домаће валуте

(раст обавеза корисника кредита који нису заштићени

од девизног ризика) елементи су који прате

финансијску кризу и негативно утичу на способност

корисника да редовно измирују своје обавезе.

Ако се питање проблематичних кредита не решава

благовремено, оно може продубити озбиљност и

трајање кризе. То се огледа у везивању ресурса (све до

ликвидације проблематичног кредита) и

ограничавању њихове ефикасне алокације и

продужавању економске стагнације која прати

финансијску кризу.32
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32 David Woo (2000), Two Approaches to Resolving Nonperforming  Assets during
Financial Crises, стр. 3.



од 100%). Циљ наведених измена био је да се

ограничи могућност за регулаторну арбитражу.

У погледу прошлогодишње регулаторне препоруке

која се односила на пуну примену Закона о

споразумном финансијском реструктурирању

привредних друштава („Службени гласник РС“, бр.

36/2011), у децембру прошле године је изменом

Одлуке о класификацији билансне активе и

ванбилансних ставки банке подржан процес

споразумног финансијског реструктурирања. Наиме,

утврђено је да се при класификацији потраживања

доцња у наплати рачуна према накнадно уговореном

року чак и ако је реструктурирање потраживања

извршено други пут у складу са овим законом.

Такође, у погледу прошлогодишње препоруке упућене

банкама да решавању питања проблематичних

кредита треба озбиљно да приступе, као и да

формирају групе које би се бавиле тим питањем,

истичемо да је већина банака свесна озбиљности

проблема које представљају лоши пласмани у

њиховом портфолију, што је потврђено и у

непосредним контактима Народне банке Србије с

појединачним банкама. Приликом тих контаката

банке су изнеле различите моделе смањења учешћа

проблематичних кредита на нивоу конкретних банака.

Такође, банке су процес решавања питања

проблематичних кредита подржале и учешћем на

састанку „Београдске иницијативе“, одржаном 8.

марта 2013. у Београду, на ком су имале прилику да

изнесу своје предлоге за унапређење целог процеса.

На основу овог састанка, у Народној банци Србије је

израђен Нацрт оквира „Београдске иницијативе“ за

решавање питања проблематичних кредита. Тај оквир

је заснован на приступу на нивоу појединачних банака

(case by case) за решавање овог проблема. На бази тог

оквира, у наставку су дате неке од мера чијом

применом се може утицати на решавање питања

проблематичних кредита.

1. Израда планова за смањење учешћа
проблематичних кредита. Проблематични кредити не

представљају исти проблем у портфолијима свих

банака. Наиме, неке банке имају велико учешће тих

кредита, док је код других банака то учешће знатно

мање. Из тог разлога било би корисно да банке које

имају веће учешће проблематичних кредита, што

представља ризик за одрживо пословање банке у

будућности, као и потенцијални ризик по несметано
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

Ради ефикасног решавања овог проблема, Народна

банка Србије је прошле године у Годишњем

извештају о стабилности финансијског система

објавила регулаторне препоруке.33 Неке од тих

препорука су спроведене у периоду до објављивања

овог текста. 

Једна од најбитнијих препорука која је усвојена јесте

стварање регулаторних претпоставки за уступање

(цесију) потраживања које банке имају према

правним лицима. Одлуком о управљању ризицима

банке („Службени гласник РС“, бр. 45/2011) били су

прописани бројни услови који су у великој мери

ограничавали уступање потраживања које банке

имају према правним лицима. Било је прописано да

је уступање потраживања према правном лицу

дозвољено само ако је реч о доспелом потраживању,

ако се уступање врши правном лицу у Републици

Србији које се претежно бави финансијском

делатношћу у Србији и под условом да је банка

покушала да потраживае наплати од дужника.

Притом, правно лице коме се потраживање уступа

није могло да буде повезано с банком, нити је банка

могла то потраживање истовремено да уступи већем

броју правних лица. Уступање потраживања које

банке имају према правним лицима у тој мери је

било ограничено да је скоро у потпуности изостала

пракса тог уступања. Међутим, у децембру прошле

године усвојене су измене наведене одлуке тако да су

сви ови услови сведени на само један услов – да је

потраживање доспело, уз обавезу банке да о

уступању  Народну банку Србије обавести у року од

пет дана од дана закључења уговора на основу ког је

потраживање уступљено. На тај начин су створене

регулаторне претпоставке за решавање питања

проблематичних кредита које су банке одобриле

правним лицима уступањем тих кредита.

Истовремено са изменама наведене одлуке,

измењена је и Одлука о класификацији билансне

активе и ванбилансних ставки банке („Службени

гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012 и

43/2013). Та одлука, с обзиром на либерализацију

уступања потраживања банака према правним

лицима, садржи нове одредбе које утврђују да се

потраживања од дужника коме је банка уступила

потраживање, као и потраживања од дужника према

коме је банка имала потраживање које је уступила у

претходне три године, класификују у категорију „Д“,

најнижу категорију класификације (за коју је

предвиђено издвајање резерве за процењене губитке

33 Народна банка Србије (2012), Годишњи извештај о стабилности

финансијског система за 2011. годину, стр. 91. и 92.
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Утврђивањем института обавезног отписа

проблематичних кредита могло би се допринети и

објективном приказивању финансијског стања банака.

3. Даља применом Закона о споразумном
финансијском реструктурирању привредних
друштава. С обзиром на то да финансијско

реструктурирање представља један од начина

решавања питања проблематичних кредита,

оправдано је уложити даље напоре у спровођење овог

поступка. Овај закон омогућава споразумно

финансијско реструктурирање привредних друштава

пре покретања стечајног поступка, по принципу

одрживости пословања дужника. И поред свих

позитивних ефеката које поступак финансијског

реструктурирања може да произведе, овај поступак

није заживео у већој мери због:

- недовољне информисаности привредних друштава и

њихових заступника о могућностима и предностима

поступка, а тиме и њихове недовољне

заинтересованости и неповерења према поступку;

- неблаговременог покретања поступка – привредна

друштва се јављају прекасно, када су у предстечајном

поступку;

- предугог процеса доношења одлука у банкама. 

Очигледно је да се разлози за досадашње скромне

резултате налазе на страни самих учесника у

поступку. С тим у вези, корисно би било спровести

пројекат информисања и едукације учесника у

финансијском посредовању о могућностима

финансијског реструктурирања и његовим

предностима, чиме се може утицати на већу стопу

учешћа у поступку.

Пожељно је размотрити и евентуални порески

подстицај за саме дужнике који су, по важећим

прописима, у обавези да плате порез у случају

отпуста дугова, што се у пореском смислу третира као

ванредни приход.

4. Унапређењем поступка вансудске наплате
потраживања из вредности хипотековане
непокретности побољшао би се поступак
реализације хипотеке. У складу са Законом о

хипотеци („Службени гласник РС“, бр. 115/2005),

хипотека престаје исписом из регистра

непокретности. Испис се може извршити и на

основу вансудске продаје непокретности. Препрека

за испис хипотеке на основу вансудске продаје јесте

то што права доцнијих хипотекарних поверилаца у

Финансијска стабилност

функционисање финансијског система (системски

ризик), израде поменуте планове. Ти планови, између

осталог, требало би да садрже: 

- тачно утврђени циљ који се изражава у проценту

учешћа проблематичних кредита у укупним

кредитима одређене банке, а који ће се остварити

применом наведеног плана;

- временски оквир у коме се очекује остварење овог

циља, који може бити дефинисан и у фазама (нпр. до

одређеног датума учешће проблематичних кредита

биће смањено на ниво од 15%, док ће пуном

применом плана учешће бити сведено на 5%);

- начине смањења учешћа проблематичних кредита

који ће бити примењени (продаја потраживања, отпис

потраживања, реструктурирање потраживања или

наплата потраживања принудним путем); 

- изворе финансирања примене плана смањења

учешћа проблематичних кредита – који могу бити:

докапитализација од стране акционара, односно

матичне банке ако је реч о супсидијарима страних

банака, финансирање дугом или капиталом од стране

међународних финансијских институција (IFIs),

продајом проблематичних кредита компанијама за

откуп и управљање имовином и др. 

2. Регулисање обавезног отписа проблематичних
кредита. Рачуноводствени директни отпис

проблематичних кредита један је од начина решавања

питања проблематичних кредита. Међутим, да ли ће

неко потраживање бити директно отписано зависи од

рачуноводствене оцене наплативости потраживања.

Из тог разлога важно би било размотрити могућност

увођења обавезног отписа проблематичног кредита

који би се морао спровести у случају испуњења

претходно тачно утврђених услова. На пример, код

словеначког модела обавезног отписа банка је

обавезна да отпише потраживање ако је реч о:

- необезбеђеном потраживању, при чему дужник

касни са отплатом дуже од три године;

- потраживању обезбеђеном хипотеком, при чему

дужник касни са отплатом дуже од пет година; 

- необезбеђеном потраживању према дужнику који је

у стечају дуже од једне године; 

- потраживању за које је у поступку принудног

поравнања договорено отписивање.

Ако у тим ситуацијама судски поступци још нису

правноснажно окончани, до њиховог окончања отписана

потраживања воде се у ванбилансној евиденцији.



олакшала би се и убрзала процедура решавања

питања проблематичних кредита одобрених

физичким лицима. Коначно, овај поступак је од

изузетне важности за реструктурирање дугова

предузетника и физичких лица која самостално

обављају делатности, с обзиром на то да су постојећи

правни механизми намењени разрешавању питања

дугова правних лица.

Ризик прекограничног раздуживања

Око 75% активе нашег банкарског сектора

представљају банке које су у страном власништву,

што је последица отварања банкарског тржишта за

стране инвеститоре почетком прошле деценије, када

су код нас дошле стране банкарске групе заједно са

страним капиталом. Тај долазак се може сматрати

позитивним, будући да је он утицао на кредитни раст

који је финансиран иностраним средствима (без

улажења у даљу анализу где је тај кредитни раст био

усмерен и да ли би његово усмеравање у сектор

производње дало боље ефекте). Међутим, у периоду

кризе такав модел раста банкарског сектора (који се

заснива на страним изворима) показао је своје слабе

стране. У силазној фази финансијског циклуса

западноевропске банкарске групе, које су већином

присутне на нашем тржишту, због потреба за

увећањем капитала у матичним земљама покренуле су

процес прекограничног раздуживања. То значи да

нашем банкарском сектору нису више доступни

јефтини инострани извори. Штавише, пала је и стопа

занављања постојећих доспелих кредита. Све то

представља системски ризик прекограничног

раздуживања, који, преко негативног утицаја на

склоност финансијских институција ка преузимању

ризика, погађа целу привреду. 

6. Ради ограничења овог ризика, корисно би било
развити домаће динарске изворе финансирања. У

недостатку страних извора финансирања банкарског

сектора, који представља доминантни део нашег

финансијског система, важно је развити домаће

динарске изворе. Чињеница је да без кредитног раста

неће бити ни економског раста. Будући да домаћи

извори финансирања (капитал и штедња) нису

довољни за финансирање тренутног обима кредита,

оправдано је радити на развоју алтернативних извора

финансирања. Један од добрих примера тих извора на

домаћем тржишту представљају добровољни

пензијски фондови.
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овом случају остају резервисана (члан 49. став 2.

тачка 2. Закона о хипотеци). То значи да банка –

хипотекарни поверилац не може фактички да се

намири у вансудском поступку зато што на

хипотекованој непокретности која се нуди на

продају остају уписане хипотеке нижег реда, због

чега је интересовање потенцијалних купаца за

куповину такве непокретности знатно смањено. Из

тих разлога, Републички геодетски завод, који у

складу са законом води Централну евиденцију

хипотека, одбија као неосноване захтеве купаца

хипотековане непокретности за испис доцније

уписаних хипотека. Како се намирење из хипотеке

судским путем врши по утврђеном редоследу

намирења, а потом се уписане хипотеке исписују из

регистра непокретности, банке као повериоци

немају интерес да покрећу вансудски поступак

намирења, већ се окрећу судском поступку. На тај

начин је вансудски поступак намирења

обесмишљен. Стога би било корисно изменом

Закона о хипотеци утврдити да се и у случају

вансудског поступка намирења све доцније

хипотеке бришу из регистра. 

5. Утврђивањем регулаторног оквира за стечај
физичког лица могло би се унапредити решавање
питања проблематичних кредита одобрених
физичким лицима. Иако стопа учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима када је

реч о кредитима одобреним физичким лицима34 није

толико висока (10,1%) у поређењу са сектором

привредних друштава (19,2%), од велике помоћи било

би усвајање регулаторног оквира 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.35

Основна предност индивидуалног стечаја представља

могућност за нови финансијски почетак физичког

лица после протека одређеног, релативно кратког

периода, што га подстиче да не избегава измирење

дугова. При томе, ово подразумева знатан отпуст и

битно реструктурирање дуга. С друге стране,

процедура наплате знатно се убрзава, па повериоци

бар део својих потраживања (велико питање је који

део потраживања би и после колико времена

наплатили у редовном поступку наплате) наплаћују у

релативно кратком року, што је многима од кључног

значаја. Увођењем тог поступка у наш правни систем

35 Вук Радовић (2006), Индивидуални стечај, стечај над имовином физичкког

лица, Београд.

34 Под физичким лицима подразумевамо и предузетнике и  пољопривреднике.
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Ти фондови, као институционални инвеститори који

располажу дугорочним средствима, природни су

улагачи у дугорочне пројекте привреде, кроз

куповину корпоративних обвезница и учествовање у

иницијалним понудама. Такође, веома битно је и то да

они представљају дугорочне динарске изворе и да

њихове инвестиције не производе девизни ризик на

страни корисника средстава, чиме се смањује девизни

ризик на нивоу финансијског система и директно

доприноси процесу динаризације финансијских

трансакција и очувању финансијске стабилности. 

Стога је могуће различитим врстама подстицаја

развити динарске изворе финансирања. Код

пензијских фондова постоји могућност прописивања

да сви новозапослени одмах постану и чланови

приватног пензијског фонда, с тим да имају опцију да

у сваком тренутку бесплатно одустану од чланства.

Такви начини аутоматског учлањења у свету су се

показали као веома ефикасни за увећавање броја

чланова и имовине ових фондова, без додатног

фискалног трошка. Такође, код пензијских фондова

подстицајна шема би могла (код запослених у јавном

сектору) да изгледа и овако: уколико запослени

одлучи да одређени проценат сваког увећања зараде

уплаћује у пензијски фонд, он ће остварити увећање

зараде у пуном износу. С друге стране, ако се одлучи

да цео износ увећања узме кроз исплату, оствариће

право на увећање зараде, али у мањем проценту.

Поред тога, постоји могућност да се у случају

смањења стопе доприноса за обавезно пензијско

осигурање, за све запослене утврди да се део износа

смањења уплаћује у приватни пензијски фонд.

Овакве и сличне подстицајне шеме за улагања грађана

знатно могу допринети развоју домаћих динарских

извора финансирања. С обзиром на то да пензијски и

слични фондови улажу у дугорочне државне ХоВ,

држава би имала прилику да се дугорочно динарски

задужи по разумним каматним стопама.

Ризик евроизације

У погледу евроизације, подсећамо на све њене

негативне последице које се огледају у смањеној

ефикасности инструмената монетарне политике,

ризику трошења девизних резерви, знатном расту

системског ризика од промене девизног курса итд. Из

тог разлога, ради контроле ризика евроизације,

могуће је: 

7. Размотрити мере и подстицаје за повећање
учешћа кредитирања у динарима. Слободна употреба

валутне клаузуле утврђена је чланом 34. Закона о

девизном пословању. Тиме је легализована употреба

стране валуте као мере вредности на домаћој

територији. Због недостатка динарских извора

финансирања, доминантан део кредитирања банке су

спроводиле уз употребу валутне клаузуле, што је

довело до високе стопе евроизације. Зато би било

корисно размотрити мере и подстицаје који би

постепено довели до повећања учешћа кредита у

динарима без валутне клаузуле у укупној маси

кредита. Свакако је главни циљ да се постигне

одржива макроекономска стабилност, која ће водити

знатном повећању динарских извора финансирања,

чиме би се створили услови и за кредитирање у

динарима. Међутим, треба нагласити да је достизање

овог циља могуће тек у дугом року. У међувремену

треба спроводити мере које су корак у правом смеру и

које донекле ублажавају проблем евроизације, а то су:  

- 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

ХоВ и стварање услова за увођење нових динарских

производа, и

- активности усмерене на развој инструмената

заштите од девизног ризика.

Наведене мере утврђене су Меморандумом о

стратегији динаризације финансијског система

Србије36. Из тог разлога потребно је наведени

меморандум  у потпуности применити. Такође,

потребно је радити на развоју и усвајању даљих мера

усмерених на јачање процеса динаризације.

8. Размотрити увођење различитих осигураних сума
и премија осигурања девизних и динарских депозита.
Законом о осигурању депозита прописани су исти

износи осигураних депозита и за девизне и динарске

депозите. Код утврђивања висине премије за

осигурање депозита, овим законом није утврђено да

девизни депозити имају више премије, јер за

осигуравача носе више ризика. 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. С тим у вези,

Финансијска стабилност

36 Видети: Народна банка Србије и Влада Републике Србије, Меморандум о

стратегији динаризације финансијског система Србије, март 2012. године.



била снажна динаризација тог дуга, која би се

састојала у интензивној активности државе на

издавању дугорочнијих динарских државних

обвезница. На тај начин би се стимулисао и развој

домаћих институционалних инвеститора који улажу у

динарску активу, јер би се увећала понуда динарских

финансијских инструмената.

12. Утврдити правило да се држава и органи локалне
самоуправе задужују издавањем ХоВ у динарима без
валутне клаузуле, а само изузетно у страној валути.
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.

Оквир управљања кризом

13. У погледу оквира управљања кризом, на нивоу

Европске уније очекује се скоро усвајање директиве

која треба да уреди ово питање. Након усвајања ове

директиве, од великог значаја је њено релативно брзо

спровођење у нашу регулативу, будући да би се на тај

начин домаћи регулаторни оквир управљања кризом

ускладио са acquis communautaire. То је од посебне

важности с обзиром на доминантно учешће

супсидијара банака из Европске уније на домаћем

банкарском тржишту.

Макропруденцијална политика

Макропруденцијални мандат Народне банке Србије

заснива се на чл. 4. и 14. Закона о Народној банци

Србије, на основу кога Народна банка Србије има

право да утврђује активности и мере усмерене на

очување и јачање стабилности финансијског система.

То представља овлашћење за вођење

макропруденцијалне политике, тј. политике усмерене

на ограничење системског ризика и очување

финансијске стабилности. Ради ефикасности

процедуре доношења мера макропруденцијалне

политике, значајно би било утврдити механизме

координације Народне банке Србије с другим

органима као што су Министарство финансија и

привреде и Агенција за осигурање депозита. Стога би

било корисно:

14. Утврдити начин координације различитих органа
који су одговорни за очување финансијске
стабилности. У том смислу, треба узети у обзир и

Препоруку Европског одбора за системски ризик о

макропруденцијалном мандату националних тела

(ESRB/2011/3) из децембра 2011. године. 
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корисно би било диференцирати премије и суме

осигураних депозита у складу с ризичним профилом

банке, а као један од значајних елемената узети у

обзир и валуту депозита. 

9. Пожељно је да Република Србија субвенционише
углавном динарске кредите без валутне клаузуле.
Како би домаћа валута на територији сваке земље

остварила све функције новца, битно је да и држава у

својим пословима користи домаћу валуту у највећој

могућој мери. Из тог разлога било би корисно да

Влада одобрава евентуално ново субвенционисање

кредита ако су кредити динарски без валутне

клаузуле, а, изузетно, и за кредите индексиране

валутном клаузулом, тј. у страној валути, када за то

постоји оправдани разлог.

Јавне финансије

Јавни дуг је на крају 2012. године износио 59,3%

БДП-а. У складу са Законом о буџетском систему,

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. То је био и разлог зашто смо прошле године

као једну од препорука навели да је потребно донети

програм смањење дуга. Влада је своју обавезу, у

складу са законом, испунила и донела је Програм за

смањење дуга, који је утврдио да ће стопа јавног дуга

од 45% БДП-а бити остварена 2020. године. Међутим,

и поред доношења програма смањења, ризик кризе

јавног дуга није елиминисан. Тренутна стопа

фискалног дефицита не пружа чврсте основе да је

програм смањења и у овако дугом року остварив. Без

суштинске фискалне консолидације, сигурно неће

доћи ни до смањења нивоа јавног дуга. Из тог разлога,

од велике користи би било:

10. Утврдити одржив програм фискалне консолидације
и смањења јавног дуга. Као што смо навели, јавни дуг

се не може смањити без одрживе фискалне

консолидације. Зато је важно спровести мере снажног

фискалног прилагођавања и тако омогућити смањење

ризика настанка кризе јавног дуга. Такве одлучне мере

биле би и позитиван сигнал страним инвеститорима. 

11. Динаризовати јавни дуг издавањем дугорочних
динарских ХоВ. Динаризација јавног дуга утиче на

смањење системског валутног ризика тог дуга. Наиме,

само 18,9% јавног дуга (крај 2012. године)

представља динарски дуг. Стога би од велике помоћи
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Осврт 3: Оцена јаза учешћа кредита у БДП-у 

Прекомерна кредитна експанзија у односу на раст економске активности често је праћена погрешном

расподелом финансијских ресурса и стога се сматра добрим показатељем потенцијалних ризика стабилности

финансијског система. Транзиционе земље с највишим кредитним растом у преткризном периоду, мереним

учешћем у БДП-у, забележиле су највиши раст проблематичних кредита. Поједине централне банке и надлежни

органи супервизије банака тих земаља идентификовале су ризик неодрживог кредитног раста и увеле низ мера

његовог ограничења. Међутим, позитиван ефекат ових мера је ипак изостао, с обзиром на то да је већина њих

примењена непосредно пре ескалације финансијске кризе.1

Регулаторни оквир стандарда Базела III усвојен је да би се унапредила супервизија банака у правцу јачања

отпорности на шокове, управљањa ризицима и транспарентности њиховог пословања. Такође, Базел III је

усмерен на спречавање процикличне реакције банкарског сектора у периодима кризе. Стога у оквиру нових

капиталних захтева, Базелски комитет између осталог предвиђа увођење контрацикличне резерве капитала, тј.

капиталног амортизера (countercyclical capital buffer). Њено издвајање треба реализовати у експанзивној фази

финансијског циклуса, које би затим било употребљено као један од инструмената заштите од системског ризика

у кризним временима.

Контрациклична капитална резерва првенствено је креирана као макропруденцијални инструмент заштите

банкарског сектора у периодима убрзаног кредитног раста с могућношћу будуће неодрживости. Касније, када

наступи смањење кредитне активности, резерва капитала би надокнадила смањење извора финансирања нових

кредита. Изражена је у процентима ризичне активе (RWA) и покривена акцијским капиталом у интервалу од 0 до

2,5%. 

У оквиру документа Базелског комитета, предложено је упутство за обрачун контрацикличне резерве

капитала.2 Основу за калкулацију представља разлика између учешћа кредита у БДП-у и њиховог тренда, тј. јаза

учешћа кредита у БДП-у, оцењеног помоћу Hodrick–Prescott-овог (HP) филтера. Резерва капитала достигла би

максимални ниво од 2,5% ризичне активе уколико би јаз учешћа кредита у БДП-у био виши од 10 п.п. Уколико

се јаз учешћа кредита у БДП-у налази у интервалу од 2 п.п. до 10 п.п., амортизер би варирао линеарно између 0

и 2,5% ризичне активе (Графикон О.3.1). 
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Као метод изравнања, HP филтер омогућава добијање оцене дугорочне компоненте (тренда) десезониране

временске серије. Један од основних недостатака поменуте методе јесте неопходност да се унапред дефинише

параметар λ којим се контролише степен глаткоће дугорочне компоненте серије. У литератури, за податке

тромесечне фреквенције уобичајено се предлаже вредност параметра од 1.600, при чему његове различите

вредности имају за резултат другачије оцене тренда. Иако се традиционално користи за оцену тренда, HP филтер

даје непоуздане оцене на крају посматраног периода, што је од посебне важности за креаторе економске

политике. Међутим, главна замерка упућена приступу јесте та што се не узимају у обзир економске

детерминанте равнотежног нивоа кредитног раста. У наставку ћемо представити оцену јаза учешћа кредита у

БДП-у помоћу економетријског приступа и HP филтера. 

На основу расположиве временске серије учешћа композитне мере кредитне активности у БДП-у, почев од

Т1 2005. закључно с крајем 2012. године, оценићемо јаз учешћа кредита у БДП-у HP филтером. Параметар λ

дефинисаћемо на нивоу од 400.000 према упутству Базелског комитета. Како бисмо узели у обзир пристрасност

оцене тренда при крају узрока, пројектовано је учешће кредита у БДП-у за годину дана унапред на основу

спецификације модела с корекцијом равнотежне грешке. Оцена јаза учешћа кредита у БДП-у за период пре

почетка кризе, узимајући у обзир пројектоване вредности учешћа кредита у БДП-у, дата је на Графикону О.3.2. 

Пошто је оцена тренда знатно под утицајем депрецијације, серије кредита и БДП-а изражене су у еврима.

Можемо закључити да је у прве две године посматраног периода најзначајнија потреба за креирањем резерве

капитала, од 2% RWA, испољена у Т3 2006. године (Графикон О.3.3). Потом, капитални захтеви се смањују на

мање од 1% до средине наредне године, када се, поред постизања највишег мг. раста кредитне активности у

анализираном периоду, и потребна резерва приближава максималном нивоу. Највиши потребан ниво капиталне

резерве, од 2,5%, захтева се у Т3 2007. године, годину дана пре врхунца финансијске кризе. Посебно је важно

нагласити задржавање максималне потребне резерве капитала не само до краја 2008. већ и током прве две године

кризног периода, тј. у 2009. и 2010. години. 

Економетријски приступ оцене јаза учешћа кредита у БДП-у подразумева оцену дугорочног равнотежног

нивоа учешћа кредита у БДП-у на основу коинтеграционе анализе временских серија. Поред јаза учешћа кредита

у БДП-у, у анализи су коришћене следеће временске серије (претходно логаритмоване): реални БДП per capita,

учешће потрошње домаћинстава у БДП-у и инфлација. Тестом ранга коинтеграције идентификован је један

коинтеграциони вектор који чине временске серије: учешћe кредита у БДП-у, реални БДП per capita и учешће

потрошње домаћинстава у БДП–у. Установљено је да су слабо егзогене променљиве коинтеграционог вектора

реални БДП per capita и учешће потрошње домаћинстава у БДП-у, које представљају извор нестационарности

учешћа кредита у БДП-у. У Табели О.3.1. наведена је оцена параметара коинтеграционе везе и модела с

корекцијом равнотежне грешке, док је стварно и оцењено кретање раста учешћа кредита у БДП-у представљено

на Графикону О.3.4. 
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Валидност оцене дугорочног равнотежног нивоа учешћа кредита у БДП-у на основу коинтеграционог вектора

потврђује задовољеност економетријских тестова оцењеног модела (Табела О.3.1). Ознаке логаритмованих

вредности променљивих у моделу су следеће: учешћe кредита у БДП-у – LKB, реални БДП per capita – LBP,

потрошње домаћинстава у БДП-у – LCB и равнотежна грешка (разлика стварног и потенцијалног учешћа кредита

у БДП-у – RESK. У моделу су присутне и вештачке променљиве: V1 – узима вредност 1 од Т2 2009, V2 – узима

вредност 1 од Т2 2007. и V3 – узима вредност 1 у Т4 2008. Оцене јаза учешћа кредита у БДП-у и контрацикличне

резерве капитала дате су у графиконима О.3.5. и О.3.6.

Оцењивањем јаза учешћа кредита у БДП-у на основу економетријског приступа уочавамо слагање са оценом

добијеном на основу HP филтера у прве две године анализе. У том периоду, економетријским приступом и HP
филтером највиши капитални захтев потребан је у Т3 2006. године, од 1,6% RWA. Слични закључци се ипак не могу

 .3.1.                             
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извести и за оцене резерве капитала у наредне две године у оквиру посматраног периода. Према економетријском

приступу, у Т4 2007. потребан капитални амортизер био би 0,8% ризичне активе, да би у наредном тромесечју

престала потреба за резервом, док HP филтер указује на потребно максимално издвајање резерве капитала. 

За банкарски сектор у Србији тренутно су на снази, с применом почев од 31. децембра 2011. године, прописи

у оквиру регулаторних захтева Базела II. Капитални захтев који подразумева ограничавање расподеле добити у

елементе основног капитала за банке чији је показатељ адекватности капитала већи, или би због расподеле добити

био већи од 12% за мање од 2,5 п.п., представља резерву за одржање капитала (capital conservation buffer) из Базела

III, а не контрацикличну резерву капитала. Контрациклична резерва капитала постепено ће се уводити у периоду

од 2016. до 2018, с пуном применом од 2019. године. Њено увођење треба да буде најављено најмање годину дана

пре дана примене. 

Иако је квалитет оцена јаза учешћа кредита у БДП-у, тј. контрацикличне резерве капитала, под утицајем

ограничења кратког периода анализе, импликације добијених резултата су значајне и не треба их занемарити. Оне

су упозоравале на будуће ризике квалитета кредитног портфолија и потребе за додатним капиталом у првим

годинама кризе, када су проблематични кредити порасли за 50%. Приликом интерпретације експанзивног

кредитног раста и последичне потребе за резервом капитала, важно је и разматрање доприноса кредитног раста са

аспекта кредита по намени. Високо учешће кредита за инвестиције у доприносу кредитне експанзије не мора бити

индикатор прекомерног кредитног раста и његове будуће неодрживости. Позитивни ефекти инвестиционих

кредита на економски раст могу се испољити у дужем року у односу на критични период увођења резерве капитала

због њиховог раста. С друге стране, видљиво опрезнији приступ неопходан је у анализи прекомерног раста кредита

у случају знатног учешћа потрошачких и стамбених кредита у укупном кредитном расту. Након ескалације

финансијске кризе, знатан допринос кредитном расту у Србији остварују субвенционисани кредити, међу којима

највише учешће заузимају кредити за ликвидност. Стога је структура кредита према намени посебно важна за

оцену одрживости кредитног раста. 
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Осврт 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 ХоВ) и на страни пасиве (депозити клијената, добијене кредитне линије и

емитоване ХоВ). 

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, као на пример:

- у октобру 2008. године, на почетку кризе банкарског сектора у Републици Србији, због 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 средстава 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 ХоВ

као делу активе; 

- пораст проблематичних кредита (део активе биланса стања) такође може 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 банке или већ

изложене или могу бити изложене због промене пословног модела, посебна пажња је дата кредитном ризику

(због високог степена евроизације), ризику ликвидности (због знатног учешћа страног власништва) и оцени

системског ризика. 

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.
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У овом извештају дата су три 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. Трећи приступ се

односи на оцену системског ризика банкарског

сектора и да ли постојећа структура међусобних веза

банака погодује преношењу шокова кроз целокупан

банкарски систем, односно колико је систем као

целина отпоран на потенцијалне шокове.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је најзначајнији ризик у банкарском

сектору Републике Србије. Најчешће се квантификује

учешћем проблематичних кредита у укупним

кредитима.

Да би се оценила отпорност банкарског сектора на

раст кредитног ризика у периоду од годину дана,

пројектован је раст проблематичних кредита. 

Пројекције су вршене на два начина – на основу

једнодимензионалне и вишедимензионалне анализе

временских серија. Претпостављено је да је модел

процес који генерише податке. Анализа временских

серија се ослања на претпоставку да временска серија

показује правилност у понашању која треба да буде

откривена. И док једнодимензионална анализа

користи само једну променљиву као објашњавајућу,

вишедимензионална анализа временских серија

објашњава ове правилности кретањем већег броја

других променљивих.

Пројекција проблематичних кредита

добијена ARIMA моделом

Имајући претходно у виду, прво је примењен

Box–Jenkins-ов приступ ARIMA моделирању

проблематичних кредита (једнодимензионална

анализа временских серија). Понашање

проблематичних кредита у прошлости објашњено је

инерцијом и зависношћу између опсервација, што је

омогућило њихову прогнозу. Тако се утицај садашњег

или прошлих шокова преноси и на будућност, слично

клатну које неки импулс избаци из равнотеже, а оно

наставља да се љуља напред и назад док поново не

дође у стање равнотеже.
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IV.2. Стрес-тестови

Глобална криза је нагласила важност надградње
микропруденционалног приступа регулисања и
надзора финансијских институција
макропруденцијалном перспективом. Зато се, поред
микрострес-тестова, изводе и макрострес-тестови.
Макроекономски стрес-тестови су показали да је
банкарски сектор отпоран и на екстремни раст
кредитног ризика и ризика ликвидности.

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

II37 и регулатива Народне банке Србије захтевају и од

банака да користе стрес-тестове ради процене

висине интерног капитала. То додатно говори о

значају који стрес-тестови имају као инструмент за

оцену проблема који могу настати у моделу

понашања банке.

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 углавном се не објављују због ризика

погрешне интерпретације резултата и непотребног

ширења панике у јавности.

Стрес-тестови који се користе у Народној банци

Србије тренутно омогућавају мерење:

- кредитног ризика у зависности од макроекономских

променљивих, као и утицаја проблематичних кредита

на капитал, ризичну активу и профит банака, а тиме и

на ПАК;

- ризика ликвидности који може настати због губитка

поверења депонената и неповољних економских

услова;

- ефеката преношења шока у случају да дође до

проблема у пословању појединачне банке због којих

она престаjе да испуњава своје обавезе према другим

банкама, преносећи ефекте овог шока на остатак

система.

37 Principles for sound stress testing practices and supervision.
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На Графикону IV.2.1. представљене су пројекције

проблематичних кредита Box–Jenkins-овим

приступом, као и одговарајући интервали поверења. 

Према централној тенденцији, предвиђен је раст

проблематичних кредита од 1,61 п.п., односно 3,82

п.п. (најгори сценарио – горња граница 95%

интервала поверења).

Пројекција проблематичних кредита

вишедимензионалном анализом

временских серија

Вишедимензионални приступ анализе временских

серија примењен је на моделирање проблематичних

кредита, при чему се промене проблематичних

кредита везују за промене макроекономских услова.

Од великог скупа променљивих које би могле утицати

на динамику проблематичних кредита, три су

показале поуздану предвидиву снагу: девизни курс,

десезониране реалне нето плате и референтна каматна

стопа. Коефицијенти еластичности (који показују

утицај сваке од променљивих на проблематичне

кредите), као и појединачан допринос сваке од

променљивих расту проблематичних кредита,

приказани су у Tабели IV.2.2. На основу те табеле

можемо закључити да једнопроцентна депрецијација

динара према евру узрокује раст учешћа бруто

проблематичних кредита од 0,7%.

Претпостављена су три сценарија у периоду од

годину дана. Њихов преглед за крај 2013. године

приказан је у Табели IV.2.1. Сва три сценарија

кретања референтне каматне стопе условна су у

односу на одговарајућа претпостављена кретања

девизног курса и његовог утицаја на инфлацију.

Пројекција нето зарада (у динарима) извршена је

независно, односно на основу модела ARIMA, а нето
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кредитима за три претпостављена сценарија – 2,5 п.п.,

3,7 п.п. и 4,5 п.п., респективно.

Оцена отпорности банкарског сектора и

појединачних банака у условима

пројектованог профитног амортизера

За потребе ове анализе, отпорност банкарског сектора

дефинишемо као промену ПАК-а при

претпостављеним променама варијабли које директно

и индиректно утичу на висину тог показатеља.

Уколико ПАК остаје изнад регулаторног минимума у

целокупном периоду за који се врше пројекције, онда

банкарски сектор у целини, односно појединачне

банке, сматрамо отпорним.

На висину ПАК-а директно утичу промене у висини

ризичне активе (раст кредита најзначајнији), износ

потребне резерве за процењене губитке по билансној

активи и ванбилансним ставкама за који се умањује

регулаторни капитал, као и промене на позицијама

капитала (од којих је најзначајнија докапитализација).

Међутим, постоје и значајни индиректни утицаји, од

којих су најбитнији утицаји курса и профитног

амортизера, измене у регулативи (третман допунског

капитала, промене обрачуна потребне резерве за

губитке) и др.

Утицај курса (пре свега депрецијације динара) на раст

проблематичних кредита, и по тој основи раст

резерви за покриће кредитних губитака, није једини

канал преко кога курс утиче на капиталну адекватност

(Шема IV.2.1).

зарада је потом коригована за инфлацију према

одговарајућим сценаријима.

Разлика у пројекцији на основу модела ARIMA и

вишедимензионалне анализе временских серија

износи 0,9 п.п., при чему горња граница модела

ARIMA предвиђа раст проблематичних кредита који је

близак најгорем сценарију вишедимензионалне

анализе (Графикон IV.2.3). 

На Графикону IV.2.2. приказано је пројектовано

повећање учешћа проблематичних кредита у укупним
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Девизни курс такође утиче на раст капиталних захтева

за покриће девизног ризика. Имајући у виду висок

степен евроизације активе, курс утиче на

ревалоризацију ризичне активе. Коначно, курс утиче

на профит банкарског сектора, који представља

амортизер за покриће губитака.

На дан 31. децембра 2012. године ПАК за банкарски

сектор износио је 19,87%. 

Преко поменутих канала, апрецијација динара у

односу на евро за централну пројекцију (0,32%), уз

промену репо стопе и мг. раст реалних нето зарада од

0,6%, подиже ПАК на 20,43%, док га за умерени и

најгори сценарио спушта на 17,77% и 15,87%,

респективно (Графикон IV.2.4). 

У Табели IV.2.3. приказана је дистрибуција ПАК-а за

централну пројекцију и оба сценарија.

Према централној пројекцији, ПАК банкарског

сектора достиже вредност од 20,43%. У том случају,

четири банке имају ПАК испод законски прописаног

минимума, што чини 4,72% укупне билансне активе

банкарског сектора. 

Према умереном сценарију, ПАК банкарског сектора

пада на 17,77%. Осам банака има ПАК испод законски

прописаног минимума, што чини 12,47% укупне

билансне активе банкарског сектора.

Према најгорем сценарију, ПАК банкарског сектора

има вредност 15,87%. Девет банака има ПАК испод

законски прописаног минимума, што чини 16,02%

укупне билансне активе банкарског сектора.

Потребе за докапитализацијом и/или

смањењем ризичне активе

На основу података на дан 31. децембра 2012. године,

банке би требало да изврше додатну

докапитализацију у укупном износу од 7,7 млрд

динара, што је једнако 2,19% регулаторног капитала.

Алтернативно, банкарски сектор морао би да смањи

ризичну активу у износу од 64 млрд динара, или

3,63% ризичне активе. У том случају, банкарски

сектор у Републици Србији имао би капиталну

адекватност у износу од 20,31%.

Потребна докапитализација банкарског сектора,

претпостављајући профитни амортизер, за сва три

претпостављена сценарија приказана је на

Графикону IV.2.5. 

Алтернативно, потребно смањење ризичне активе

према сва три сценарија приказано је на Графикону

IV.2.6.

Према централној пројекцији, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од десет млрд динара, што је једнако 2,90% оцењеног

< 0% < 2% < 4% < 6% < 8% < 10% < 12% < 14,5% >14,5%

 1 1 0 0 1 1 0 5 23

 2 0 0 1 1 0 4 1 23

 2 0 1 1 0 4 1 4 19

: .

 IV.2.3.  -         
   31. 12. 2012.

 

0

5

10

15

20

25

30

I
2009.

II III IV I
2010.

II III IV I
2011.

II III IV I
2012.

II III IV I
2013.

II III IV

 
   

   

 IV.2.4.  AK-  
-  

(  %)

 

: .



96

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2012.

сектор морао би да смањи ризичну активу у износу од

120 млрд динара, или 6,60% ризичне активе. ПАК за

банкарски сектор износио би 18,56%.

Према најгорем сценарију, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 19 млрд динара, што је једнако 6,36% оцењеног

регулаторног капитала. Потребно смањење ризичне

активе за банкарски сектор износило би 162 млрд

динара, или 8,41% ризичне активе. У том случају,

банкарски сектор у Републици Србији такође би био

адекватно капитализован на нивоу од 16,87%.

Утврђивање вредности проблематичних

кредита који показатељ адекватности

капитала доводе на критичне нивое

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%. 

У условима пројектованог профитног амортизера,

пораст учешћа бруто проблематичних кредита у

укупним кредитима од 5,05 п.п., при депрецијацији од

31,71%, ПАК банкарског сектора с тренутних 19,87%

спушта на ниво од 14,5%, док пораст од 6,17 п.п., при

депрецијацији од 51,52%, доводи на ниво од 12%, што

је законски регулаторни минимум. 

На основу добијених вредности критичних нивоа,

који ПАК банкарског сектора доводе на нивое од

14,5% и 12%, и интeрвала поверења пројекције

учешћа бруто проблематичних кредита у укупним

кредитима на основу вишедимензионалне анализе

временских серија наведеном у уводном делу,

добијене су вероватноће пораста учешћа бруто

проблематичних кредита у укупним кредитима у току

2013. године. Они ПАК банкарског сектора доводе на

нивое од 14,5% и 12%, респективно, у наредној

години дана (Графикон IV.2.7). Може се видети да је

реч о малим вероватноћама достизања дефинисаних

критичних нивоа, односно да вероватноћа пада ПАК-

а на нивое од 14,5% и 12% износи свега око 7% и 2%,

респективно.

Битно је нагласити да је при оваквим

претпоставкама за појединачне банке, за које се на

основу досадашњих резултата може пројектовати

наставак пословања с губитком, као и оне које већ

сада имају ПАК близу или испод регулаторног

минимума, неопходно да се изврше превентивне

докапитализације. Такође, једна од мера било би

регулаторног капитала. Алтернативно, банкарски

сектор морао би  да смањи ризичну активу у износу од

85 млрд динара, или 4,94% ризичне активе. У том

случају, ПАК за банкарски сектор у Републици Србији

износио би 21,01%. 

Према умереном сценарију, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 14 млрд динара, што је једнако 3,71% оцењеног

регулаторног капитала. Алтернативно, банкарски
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унапређење квалитета кредитног портфолија, тј. да

учешће проблематичних кредита почне да опада у

односу на укупне кредите како би њихови ПАК-ови

остали изнад или се вратили на ниво регулаторног

минимума. 

Ризик ликвидности

Ескалација кризе 2008. године показала је да у

условима смањеног поверења на финансијским

тржиштима повезаност домаћег банкарског сектора с

већим европским групацијама отвара додатне канале

за преливање ефеката кризе. 

Репутацијски ризици матица појединих банака које су

пословале у Србији послужили су као окидач за

(психолошки изазвано) повлачење знатних износа

девизних депозита становништва, с негативним

последицама на девизну ликвидност. Иако је нагло

повлачење депозита заустављено при крају 2008.

године, нови нето прилив није био довољан за потпуну

обнову депозитне базе банкарског сектора. 

Током октобра 2008. године, упркос одливу депозита у

нето износу од 796 млн евра, што је чинило 6,2%

укупних депозита, банкарски сектор је остао стабилан.

Укупно повлачење депозита, без укључивања

полагања депозита, износило је 1,3 млрд евра, или

10,4% укупних депозита банкарског сектора.

На основу анализе историјских података из периода

од септембра 2008. године до јануара 2009. године,

колико је трајао шок повлачења депозита, добијена је

структура повлачења депозита.

Циљ овог дела анализе је да уз помоћ стрес-тестова

ликвидности утврди да ли би у случају наступања

истог или сличног шока банкарски сектор могао да

настави с нормалним функционисањем. 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.

Процена показатеља ликвидности

Већ поменута анализа повлачења депозита на крају

2008. године послужила је као основ за креирање

сценарија:

„већ виђено“ – предвиђа повлачење депозита у износу

од 156 млрд динара (9,3% укупних депозита), на који

је примењена структура повлачења депозита из

октобра 2008. године; 

преливање ризика – осликава преливање кризе из зоне

евра у финансијски сектор Републике Србије.

Сценарио који, поред повлачења депозита, који се већ

десио у октобру 2008. године, претпоставља и

смањење финансијске зависности од матица као

резултат кризе у зони евра. Овим се укупно повлачење
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Према сценаријима „већ виђено“ и преливање ризика,

две банке би се нашле испод прописаног регулаторног

минимума показатеља ликвидности, док би се у

случају најгорег сценарија три банке нашле испод

законског минимума показатеља ликвидности. Велик

проценат банака налази се у сигурној зони, тј. има

показатељ ликвидности изнад један. 

Потребе за ликвидношћу

На основу података на дан 31. децембра 2012. године,

потребе за ликвидношћу првог реда у укупном износу

имају вредност од 2,26 млрд динара, што је једнако

0,30% иницијалне ликвидности првог реда. 

Према сценарију „већ виђено“, банке би имале

потребе за ликвидношћу првог реда у укупном износу

од 3,97 млрд динара, што је једнако 0,53% иницијалне

ликвидности првог реда.

депозита повећава на износ од 208 млрд динара

(12,4% укупних депозита); 

најгори сценарио – предвиђа двоструко већи шок од

оног који се десио у октобру 2008. године, односно

повлачење депозита у износу од 305 млрд динара

(18,1% укупних депозита).

Депозити су подељени у две основне групе –

депозити по виђењу и орочени депозити.

Претпоставке о повлачењу депозита за сва три

сценарија дате су у Табели IV.2.4.

Показатељ ликвидности банкарског сектора би се у

претпостављеним сценаријима кретао у интервалу од

2,13, колико је тренутно, до 1,32 у најгорем сценарију

(Графикон IV.2.8).

У Табели IV.2.5. приказана је дистрибуција показатеља

ликвидности при различитим сценаријима.
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Према сценарију преливања ризика, банке би имале

потребе за ликвидношћу првог реда у укупном износу

од 5,35 млрд динара, што је једнако 0,71% иницијалне

ликвидности првог реда. 

Према најгорем сценарију, банке би имале потребе за

ликвидношћу првог реда у укупном износу од 12,2

млрд динара, што је једнако 1,61% иницијалне

ликвидности првог реда. 

У случају реализације претпостављених сценарија,

Народна банка Србије може реаговати одобравањем

кредита за ликвидност, односно вршењем функције

кредитора последњег уточишта. С обзиром на то да се

те операције обављају у динарима, а да је већина

депозита деноминована у еврима, то може изазвати

одређене притиске на девизном тржишту. 

Утврђивање вредности повлачења

депозита који доводе показатељ

ликвидности на критичне нивое 

Ова анализа ризика ликвидности односи се на

утврђивање износа повлачења депозита банкарског

сектора и појединачних банака који би показатељ

ликвидности са садашњег спустили на нивое од 1,5 и

1,0, респективно.

На основу претпоставки у Табели IV.2.4, за сценарио

„већ виђено“ добијена је структура учешћа

повлачења депозита по категоријама депонената у

укупним повученим депозитима, која се може видети

у Табели у IV.2.6. 

На нивоу банкарског сектора, по структури повлачења

депозита сценарија „већ виђено“, повлачење 238 млрд

динара, или 14,2% укупних депозита, од тога 91 млрд

динара по виђењу и 147 млрд динара орочених

депозита, доводи показатељ ликвидности на ниво 1,5,

док повлачење 552 млрд динара, или 32,9% укупних

депозита, од чега 210 млрд динара по виђењу и 342

млрд динара орочених депозита, спушта показатељ

ликвидности на 1,0.

Период опстанка банкарског сектора

у случају повлачења депозита

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 месец дана.
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Ова група тестова ликвидности има за циљ да

утврди најдужи период опстанка банкарског

сектора у случају великог дневног повлачења

депозита. Основне претпоставке о повлачењу

депозита за умерени и најгори сценарио дате су у

Табели IV.2.7. 

38 Препорука ММФ-а о периоду опстанка банке због повлачења депозита

обухвата период од пет радних дана. Сматра се да ће банка после овог

периода имати довољно времена за консолидацију пословања.

На графиконима IV.2.9. и IV.2.10. представљени су

расположива ликвидна актива и износ повучених

депозита у првих пет дана (износ ликвидне активе

која остаје након покрића потребе за ликвидношћу) за

оба сценарија, док је на графиконима IV.2.11. и

IV.2.12. дата структура депозита по данима. 

Банкарски сектор у целини може издржати више од 30

радних дана38 у условима дневног повлачења депозита

по умереном сценарију, односно девет радних дана по

најгорем сценарију.

Банкарски сектор остаје ликвидан чак и у условима

највећег претпостављеног одлива депозита.

Симулације шокова ликвидности

Ова врста анализе усмерена је на утврђивање

вероватноће кретања показатеља ликвидности

банкарског сектора при претпостављеним негативним

утицајима, тј. различитим вредностима повлачења

депозита.

На основу десетина хиљада различитих симулација,

које подразумевају случајно узорковање претпоставки

повлачења депозита по секторима, од нуле до

вредности из најгорег сценарија, који је описан у
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Табели IV.2.4, добијају се вредности показатеља

ликвидности.

На основу ових симулација, добијена је дистрибуција

показатеља ликвидности банкарског сектора при

различитим комбинацијама претпоставки (Графикон

IV.2.13).

При датом интервалу поверења од 10%, вредност

показатеља ликвидности је 1,48, док су за интервале

поверења од 5% и 1% добијене вредности

показатеља ликвидности од 1,45 и 1,41,

респективно. 

Другим речима, са 90% сигурности може се тврдити

да вредност показатеља ликвидности при

различитим комбинацијама претпоставки повлачења

депозита неће пасти испод 1,48. Поред тога, 99% је

извесно да вредност овог показатеља неће пасти

испод 1,41.

С обзиром на то да нас интересују само вредности

претпоставки које имају негативан утицај, врши се

израчунавање условне вредности променљиве при

претпостављеним негативним утицајима. На тај

начин се ефикасно изводи велики број промена

ликвидности банкарског сектора Републике Србије

које би се могле десити у будућности. 

Примена мрежног моделирања у оцени

системског ризика банкарског сектора

Републике Србије

Финансијска криза из 2008. године указала је на значај

посматрања динамике међусобних односа

финансијских институција ради описивања

системског ризика. Посматрано са аспекта системског

ризика, важно је утврдити које су финансијске

институције системски значајне, да ли постојећа

структура међусобних веза погодује брзом

преношењу шока кроз систем и пре свега колико је

систем као целина отпоран на потенцијалне шокове. У

складу с тим, финансијски систем није погодно

посматрати само као скуп институција са

одговарајућим карактеристикама, него је неопходно

укључити информације о динамици њихових

међусобних односа.

Структура описује банкарски сектор Републике

Србије у контексту међусобне билансне и

ванбилансне изложености банака. Наиме, тежина

гране од банке i према банци j представља

потенцијални пораст потребне резерве у односу на

регулаторни капитал банке i, у случају

несолвентности банке j. Мрежа банкарског сектора

Републике Србије, у складу с датом дефиницијом,

приказана је на Графикону IV.2.14. Интензитет боје

гране указује на њену тежину – што је тежина гране

већа, њена боја је интензивнија. Смер гране одређен је

на следећи начин: грана од чвора i ка чвору j односи

се на потенцијални пораст потребне резерве у односу

на регулаторни капитал банке i, у случају

несолвентности банке j. Величина круга којим је

банка представљена указује на износ њеног

регулаторног капитала – већи круг означава већи

износ регулаторног капитала. Боја круга указује на

износ ПАК-а, у спектру од црвене ка зеленој, при

чему црвена боја одговара минималном посматраном

ПАК-у од 0%, а зелена максималном посматраном

ПАК-у од 36%. Вредности веће од 36% сматрају се

изузетно високим, те се зато не узимају у обзир при

формирању скале приказа ПАК-а.

Глобална ефикасност указује на капацитет мреже у

погледу преношења шокова и износи 0,14. Имајући у

виду да глобална ефикасност узима вредности између

0 и 1, при чему вредности блиске 1 указују на високу

проводљивост шокова кроз мрежу, тако да се може

Финансијска стабилност

 
 IV.2.13.    

   
 *

10%
5%

1%

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

*  .
: .



резерве за процењене губитке. Пораст резерве за

процењене губитке доводи до смањења ризичне

активе и капитала, а тиме и ПАК-а у првој итерацији

простирања шока. У свакој следећој итерацији

преношења шока, на основу вредности ПАК-а

добијених у претходној итерацији, добијају се нове

вероватноће неизмирења обавеза за сваку од банака

система (које до тада нису постале несолвентне), на
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сматрати да реализована вредност глобалне

ефикасности од 0,14 не указује на велик потенцијал

мреже при преношењу шока.

Утицај мрежне структуре на простирање шока

симулира се на следећи начин: под претпоставком

несолвентности унапред одређене банке, за сваку од

банака система рачуна се очекиван пораст потребне

 

: .
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основу којих се поново рачуна очекиван пораст

резерви за процењене губитке и ново смањење

ризичне активе, капитала и ПАК-а. Сматра се да је

шок неутралисан када се у даљим итерацијама не

примећују промене у регулаторном капиталу и

ризичној активи сваке од банака. Нагласимо да се у

свакој итерацији могу посматрати регулаторни

капитал, односно ризична актива, а тиме и ПАК

банкарског сектора. Када претпостављамо

несолвентност појединачне банке и преношење

одговарајућег шока кроз систем, као што је

објашњено, ефекат на сваку појединачну банку, а тиме

и на систем, потиче из два различита извора. Први се

односи на почетну итерацију након несолвентности

унапред одређене банке – на њено уклањање из

система и непосредан утицај на банке које су јој биле

изложене. Други се односи на простирање шока у

наредним итерацијама, односно „домино ефекат“, и
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он заправо мери утицај структуре мреже банкарског

сектора на преношење несолвентности кроз систем.

На Графикону IV.2.15, у случају несолвентности сваке

појединачне банке у сектору, приказан је ПАК

банкарског сектора непосредно након

претпостављене несолвентности банке и након

укупног дејства ефекта постојања мрежне структуре.

Утицај мрежне структуре на преношење шока, који се

одражава у смањењу ПАК-а појединачних банака,

односно сектора, у свим итерацијама које следе након

прве приказан је на Графикону IV.2.16. 

Резултати приказани на графиконима IV.2.15 и

IV.2.16. показују да, у случају несолвентности било

које од банака, ПАК сектора убедљиво остаје у

безбедној зони, тј. изнад регулаторног минимума.

Такође, утицај мрежне структуре на простирање шока

је релативно мали, што је са аспекта финансијске

стабилности повољан резултат. 

Закључак

Просечан ПАК банкарског сектора остаће изнад

регулаторног минимума чак и у случају најгорег

претпостављеног сценарија. Закључак је донет на

основу пројекција проблематичних кредита вршених

једнодимензионалном и вишедимензионалном

анализом временских серија, њиховог утицаја на

висину додатне потребне резерве, пројектованих

промена у висини ризичне билансне активе и

ванбилансних ставки, као и пројектованог профитног

амортизера.

Међутим, појединачно гледано, ПАК би до краја 2013.

године код извесног броја банака могао да падне

испод регулаторног минимума чак и при

претпоставкама датим у централној пројекцији, које

се могу окарактерисати као веома благе. Реч је о

банкама које су на крају 2012. имале ПАК близу

регулаторног минимума или су поткапитализоване и

при томе је вероватно да ће пословати с губицима или

незнатним добицима у наредном периоду.

С обзиром на то да процена просечног ПАК-а не

указује да ће доћи до пада испод регулаторног

минимума чак и у најгорем сценарију, закључујемо да

не постоји потреба за хитним системским мерама које

би спречиле финансијску нестабилност. Ипак,

известан број банака има ПАК релативно близу

регулаторног минимума. Поред тога, треба имати у

виду и да ће доћи до додатног смањења показатеља у

Т1 2014, када ће, у складу с прелазним одредбама

Одлуке о адекватности капитала, банке бити у

обавези да уместо 25%, колико су биле у обавези

2012, укључе целокупан износ потребне резерве за

процењене губитке у одбитне ставке од основног

капитала уместо да их третирају као одбитне ставке

укупног регулаторног капитала. С обзиром на то да

износ допунског капитала не може прећи 50% износа

основног капитала тиме што умањују основни

капитал, резерве смањују ниво субординираног дуга и

осталих елемената допунског капитала које је могуће

укључити у регулаторни капитал. Због тога је

пожељно да се размотре и предузму додатни кораци

који би омогућили смањење износа проблематичних

кредита. Високо учешће проблематичних кредита

негативно утиче на профитабилност банака, а тиме и

на расположивост капитала и других извора

финансирања, који у условима још увек неразрешене

кризе у зони евра постају све оскуднији. Последично,

долази до успоравања кредитног раста, које повратно

делује на висину учешћа проблематичних кредита. 

Будући да одсуство знатнијег пада овог учешћа

указује да банкарски сектор не успева самостално да

пронађе решење, пожељно је предузети кораке који би

повећали ефикасност већ постојећих метода:

уступањe потраживања, споразумно финансијско

реструктурирањe, отпис потраживања и судскa и

вансудскa наплатa потраживања. 

Консолидација банкарског сектора која је у току и

последично повећање концентрације налажу потребу

редефинисања појма системски битне институције,

као и помно праћење њеног пословања. 

Додатно, имајући у виду буџетска ограничења, као и

ограничено расположива средства у Агенцији за

осигурање депозита, пожељно би било да се у случају

банака које ће вероватно постати поткапитализоване у

2013. години размотре или предузму мере како би се

њихов ПАК задржао, тј. вратио изнад регулаторног

минимума. Расположиве мере које би могле бити

договорене у комуникацији са угроженим банкама

или би их могла захтевати Народна банка Србије,

требало би да се односе на:

- смањење оперативних трошкова пословања ради

унапређења профитабилности;

- ограничење раста кредитне изложености или,

уколико је потребно, њено смањење;

- продају нерентабилне активе без обзира на тренутне

тржишне цене, укључујући власничке уделе и акције,

ради смањења ризичне билансне активе и

ванбилансних ставки;
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- докапитализацију акцијама или субординираним

кредитима;

- конверзију нераспоређених добитака, уколико

постоје.

Поред тога, ако се узме у обзир да је рестриктивност

монетарне политике повећана у претходном периоду,

стабилност девизног курса делује повољно са аспекта

финансијске стабилности. 

Банкарски сектор остаје ликвидан чак и у условима

највећег претпостављеног одлива депозита. Известан

број банака при претпостављеном најгорем сценарију

могао би се наћи у зони високоликвидносног ризика.

У случају реализовања претпостављених сценарија,

Народна банка Србије може реаговати одобравањем

кредита за ликвидност, односно вршењем функције

кредитора последњег уточишта.

На основу мрежног моделовања, закључујемо да не

постоји значајна системска компонента ризика у

банкарском сектору.
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Осврт 5: Детерминанте проблематичних кредита

Народна банка Србије, у оквиру спровођења стрес-тестова, промене проблематичних кредита везује за промене

макроекономских услова. Од великог скупа променљивих које могу потенцијално утицати на динамику

проблематичних кредита само три су показале поуздану предвидиву снагу у највећем броју земаља: промена

производног јаза, промена девизног курса и промена референтне каматне стопе. У првој фази примене стрес-

-тестова, због недостатака података за оцењивање специфичних еластицитета за Србију, комбиновано је коришћење

еластицитета који су 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.

У другој фази, ради емпиријске провере утицаја 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 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 реалне нето плате (LWRS) 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 њихово коришћење у класичном

економетријском моделу без претходног свођења

на стационарне трансформације – прве диференце.

Оцене параметара модела за временски период од

jaнуара 2009. до децембра 2012. године, на основу

података првих диференци логаритмованих

вредности променљивих (месечне стопе раста

променљивих), дате су у Tабели О.5.1.

Оцењени модел указује да променљива која има најдуже кашњење (десет месеци) и која утиче на кретање

проблематичних кредита јесте референтна каматна стопа, док је кашњење девизног курса и нето плата четири

месеца. Највиши допринос објашњености варијабилитета зависне променљиве остварује девизни курс, а најмањи

референтна каматна стопа. Будући да оцењени параметри у моделу представљају коефицијенте еластицитета,

можемо закључити да једнопроцентна месечна депрецијација динара према евру узрокује месечни раст

проблематичних кредита од 0,74% после четири месеца. С друге стране, једнопроцентно месечно повећање

референтне каматне стопе и десезонираних нето плата утиче на месечни раст, односно пад проблематичних кредита

за 0,2% и 0,4%, респективно. Наглашавамо да су појединачне оцене параметара модела интерпретиране под

претпоставком константности (непромењеног нивоа) осталих променљивих у моделу. У моделу су, поред наведених

променљивих, присутне две импулсне вештачке променљиве и сезонска вештачка променљива за мај у ознаци VS5. 

Резултати статистичких тестова указују да су све променљиве значајне на нивоу значајности од 1%, са изузетком

плата које су значајне на нивоу од 5%. Спроведени економетријски тестови потврђују одсуство аутокорелације и

испуњеност претпоставке о нормалности расподеле стохастичког члана модела (Табела О.5.1). Графикон О.5.1.

одражава висок степен корелисаности (0,82) зависне променљиве и оцењене на основу модела.
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Ради провере стабилности параметара модела, израчунати су рекурзивни коефицијенти (Графикон О.5.2), који

указују на висок степен стабилности оцењених параметара модела. Вредновање моћи предвиђања модела, поред

анализе стабилности параметара, могуће је извршити рачунањем учешћа грешке предвиђања у стварној вредности

зависне променљиве. Оцењивањем модела закључно с децембром 2011. предвиђено је учешће бруто проблематичних

кредита од 20,5% за април 2012. Предвиђање је извршено за период од четири месеца, што представља најкраће

кашњење утицаја објашњавајућих променљивих у моделу, док за дужи период квалитет предвиђања модела зависи од

предвиђеног кретања детерминанти проблематичних кредита. Како је остварено учешће бруто проблематичних

кредита у априлу 2012. износило 20,11%, учешће грешке предвиђања у стварној вредности је ниско и износи 1,4%.

На основу оцењеног модела за јун 2012. године, учешће грешке предвиђања у стварној вредности проблематичних

кредита у октобру исте године износи 6%, при чему је виша вредност грешке последица одузимања дозволе за рад

Новој Агробанци (грешка предвиђања датог модела за септембар износи –0,9%).

Финансијска стабилност
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Доприноси месечној стопи раста учешћа бруто проблематичних кредита дати су на Графикону О.5.3.1Девизни

курс је главна детерминанта раста проблематичних кредита и остварује највећи допринос њиховом расту у 2012.

години. Посматрано на месечном нивоу, девизни курс највише доприноси расту бруто проблематичних кредита у јуну

и септембру 2012, када доприноси износе 2,8 п.п. Последица су највиших месечних депрецијација динара према евру,

од 4%, у фебруару и мају. Један месец након поменутих депрецијацијских притисака проблематични кредити

достигли су свој историјски максимум од 20,4%.
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IV.3. Индикатори финансијског   

здравља

Иако морамо бити обазриви у међународним

поређењима, може се рећи да је банкарски сектор у

Србији у односу на регион боље пребродио глобалну

финансијску кризу. ,,Мрежe“ стабилности (Графикон

IV.3.1) приказују стање шест кључних индикатора за

Србију и регион на крају 2008, 2011. и 2012. 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.39 На крају 2012. године, профитабилност

банкарског сектора Србије не одступа знатно од

просека региона, док је капитализованост банкарског

сектора Србије виша него у региону. Учешће

проблематичних кредита у укупним кредитима је 

изнад просека региона, с тим да је ниво укупних

резерви за покриће потенцијалних губитака по основу

ових кредита далеко изнад просека региона. Ако

посматрамо промене у  односу на 2008. годину,

адекватност капитала домаћег банкарског сектора је

смањена, док је у региону повећана. ПАК је и даље

знатно изнад просека региона. Смањење

профитабилности присутно је како у нашој земљи,

тако и у региону током кризе. Профитабилност,

мерена приносом на капитал, знатније је смањена у

региону него у нашој земљи, док је принос на активу

забележио веће смањење (за 0,5 п.п.) код нас него у

региону. Када је реч о промени профитабилности у

односу на 2011. годину, принос на активу и принос на

капитал су забележили смањење у Србији, док су

регионално посматрано повећали вредност. Учешће

проблематичних кредита у укупним кредитима у

2012. у односу на 2008. годину забележило је већи

раст у региону него у Србији.

Финансијска стабилност
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приноса на државне обвезнице и референтне каматне

стопе Народне банке Србије. Индекс финансијског

стреса представља збир стандардизованих одступања

наведених променљивих40. У случају волатилности

берзе коришћена су стандардизована одступања

вредности коефицијента варијације берзанског

индекса BELEX15, а у случају волатилности девизног

курса стандардизована одступања вредности

коефицијента варијације девизног курса. Позитивне

вредности индикатора указују на изнадпросечан ниво

финансијског стреса на тржишту, а негативне

вредности на исподпросечан ниво финансијског

стреса. Као што је и очекивано, раст БДП-а је обрнуто

пропорционалан индексу финансијског стреса. Овај

показатељ расте од средине 2011, док у истом периоду

раст БДП-а бележи негативне вредности са

опадајућим трендом. Због смањене волатилности

берзе и девизног курса, индекс финансијског стреса

се у другој половини 2012. креће испод просека, мада

je раст БДП-а и даље негативан (Графикон IV.4.1).
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IV.4. Композитни показатељ 

финансијског здравља

Индекс финансијског стреса (Financial Stress Index)

композитни је показатељ финансијског здравља

заснован на методологији ММФ-а. Циљ креирања

оваквог показатеља је да идентификује епизоде

повишеног финансијског стреса, њихову кулминацију

и трајање. Финансијски сектор и реална економија су

тесно повезани. Ефикасна расподела капитала знатно

поспешује економску активност. Функционисање

финансијског система због његове сложености није

једноставно представити једним показатељем. Индекс

финансијског стреса обухвата кључне променљиве

финансијског сектора које су релевантне за реалну

економску активност. Укључује следеће променљиве:

распон између каматне стопе BEONIA и референтне

каматне стопе Народне банке Србије, волатилност

берзе, волатилност девизног курса и распон између

40 Стандардизовано одступање дефинише се као количник разлике вредности

опсервације и математичког очекивања и стандардне девијације.
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