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Уводна реч гувернера 

Објављивањем трећег броја Зборника радова Народне банке Србије у 
полугодишњој динамици настављамо с праксом коју смо установили пре годину 
дана. 

Овај број излази у нарочито изазовним временима за креаторе монетарне 
политике. Глобални инфлаторни притисци по основу опоравка привреда од 
пандемијског удара, у току ове године појачани су снажним геополитичким 
тензијама. Таква кретања одразила су се и на Србију, која се, као и већина других 
земаља, суочава с растом инфлације и ризицима по привредни раст. 

Неспорна је тврдња да данас инфлација произилази из сложене мешавине 
монетарних политика, фискалних интервенција, психологије тржишта и избора 
потрошача.  

Управо због тога, у економски нестабилним временима, у каквим се тренутно 
налазимо, анализе и истраживања могу посебно допринети квалитетном вођењу 
економских политика. Радови које представљамо у овом броју немају само 
академску сврху, они садрже и објашњења анализа и методологија које се 
примењују у Народној банци Србије с циљем подршке одржању ценовне и 
финансијске стабилности. 

Тако се један од радова бави структурним променама на моделу за средњорочне 
пројекције који Народна банка Србије редовно користи за пројекције инфлације и 
других релевантних макроекономских варијабли. Промене се тичу раздвајања 
тржишне компоненте инфлације на прехрамбену и непрехрамбену, издвајања 
воћа и поврћа из категорије небазних цена као посебне групе, као и увођења 
тржишта рада и фискалне политике у модел. За ове промене показало се да 
побољшавају перформансе модела у прогнозирању, што доприноси још 
квалитетнијем процесу доношења одлука креатора монетарне политике.  

Поред основног модела, у периодима повећане волатилности, показатељи који би 
могли да на време сигнализирају раст инфлације добијају на значају. Други рад 
бави се употребом анализе новинских текстова у сврху процене јачине 
инфлаторних притисака у Србији. На периоду 2007–2022. године показало се да 
учесталост помињања речи повезаних с поскупљењима и појефтињењима у 
новинским текстовима представља добар показатељ инфлаторних притисака, 
нарочито у нестабилним временима. Употреба тзв. великих података (big data) 
за макроекономске прогнозе, којима се бави овај рад, представља релативно нову 
област, за коју међу централним банкарима влада све веће интересовање. 

С обзиром на то да се велики број централних банака, па тако и Народна банка 
Србије, укључује у борбу против климатских промена куповином тзв. зелених 



 
 

обвезница, наредни рад у Зборнику бави се факторима који утичу на њихове 
приносе у европским земљама, као и испитивањем постојања „зеленe премије” 
(нижи принос на зелене обвезнице). Резултати у раду сугеришу на то да више 
вредности VIX-а, шестомесечног EURIBOR-а, дужа преостала рочност и 
изостанак независног екстерног мишљења захтевају вишу стопу приноса зелених 
обвезница, док виши кредитни рејтинг омогућава нижи захтевани принос. 

Истовремено, није утврђено постојање зелене премије у европским земљама које 
су анализиране.  

Све већи значај дигиталних плаћања наметнуо је потребу да се њихово кретање 
на одређени начин измери. У наредном раду представљен је индекс дигиталних 
плаћања развијен у Народној банци Србије, који представља меру развоја 
употребе дигиталних плаћања кроз време. Индексом су обухваћени дигитални 
начини плаћања у категоријама: Инфраструктура платних услуга; Степен 
технолошког развоја; Перформансе плаћања и Корисничко искуство приликом 
плаћања. Овај индекс бележи континуирани раст током посматраног периода, 
што указује на побољшање стања дигиталних плаћања у Републици Србији из 
године у годину.  

Зборник закључујемо детаљним прегледом историјата базелских споразума и 
значајем који они имају за пословање банака и очување финансијске стабилности. 
Народна банка Србије посебну пажњу посвећује унапређењу регулативе из 
области пословања банака, у складу с међународним стандардима и регулативом 
Европске уније, уз уважавање специфичности домаћег правног оквира и 
националног тржишта. 

Надамо се да ће поменути радови из овог зборника помоћи читаоцу да боље 
разуме аспекте анализа и истраживања који су део процеса доношења одлука у 
Народној банци Србије, а тичу се очувања ценовне и финансијске стабилности.  

 
 
 
 

Др Јоргованка Табаковић, гувернер 
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Структурне измене у моделу за средњорочну пројекцију инфлације  
Ана Живковић, Јелена Момчиловић, Зорица Рољић Михановић, Данило Церовић 
 
Апстракт: У овом раду представљамо структурне промене у макроекономском моделу, који се у Народној банци 
Србије користи за средњорочну пројекцију инфлације, које су извршене у периоду од увођења режима циљања 
инфлације. Детаљно смо описали три најзначајније измене које се односе на детерминанте инфлације. Прва 
промена се односи на компоненте укупне инфлације, с циљем прецизнијег сагледавања трошковних фактора који 
утичу на њене појединачне компоненте. Друга промена се односи на утицај зарада запослених у приватном сектору 
на инфлацију, док трећа представља укључење ефеката фискалне политике на агрегатну тражњу, што је добило на 
значају у периоду након избијања пандемије вируса корона у 2020. години. Са становишта смањења грешке 
пројекције, оправданост измена потврђена је симулацијама на историјском периоду.  
 
Кључне речи: инфлација, модел, цене, тржиште рада, зараде, фискални импулс 
[JEL Code]: C53, E17, E58 
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Нетехнички резиме 

Са увођењем инфлационог циљања као режима монетарне политике 2008. године, у Народној банци Србије развијен 
је модел за средњорочно пројектовање инфлације. Средњорочна пројекција је неопходна због тога што референтна 
каматна стопа, као основни инструмент монетарне политике, на инфлацију делује с временским помаком. Из тог 
разлога, одлука о монетарној политици доноси се на основу будућих кретања инфлације.  

Поред основне улоге подршке одлуци о монетарној политици, средњорочна пројекција има значајну улогу у 
комуникацији с јавношћу. Транспарентним комуницирањем пројектоване инфлације и фактора који је опредељује, 
Народна банка Србије утиче на формирање очекивања тржишних учесника, што је један од основних фактора који 
одређује кретање инфлације у средњем року. Имајући то у виду, у овом раду описујемо неке од измена у моделу за 
средњорочно пројектовање инфлације које су уведене након 2010. године ради информисања јавности о структури 
макроекономског модела који се примењује за пројектовање. Такође, представљамо резултате симулација који 
потврђују да описане промене доприносе смањењу грешке предвиђања.  

Прва промена, која се односи на компоненте укупне инфлације, извршена је како би се што прецизније сагледали 
фактори који утичу на цене појединачних категорија производа. Раздвојене су цене производа који су под 
доминантним утицајем временских прилика (воће и поврће), одлуке државе (регулисане цене), кретања на светским 
тржиштима пољопривредних производа (прерађена храна), као и цене непрехрамбених производа и услуга, на које 
мере монетарне политике имају највећи утицај. Поред унапређења тачности пројекције, то је омогућило да се фактори 
инфлације који су под контролом монетарне политике раздвоје од трошковних фактора, који су, по правилу, пролазног 
карактера. 

Друга промена односи се на утицај зарада запослених у приватном сектору на инфлацију. Након дужег периода 
споријег раста зарада од продуктивности и одсуства инфлаторних притисака по том основу, последњих неколико 
година раст зарада је релативно убрзан у односу на раст продуктивности. С обзиром на значајну теоријску улогу зарада 
у формирању инфлаторних притисака, њихово укључивање у модел доприноси тачности пројекције и представља 
подршку у доношењу одлуке о реакцији монетарне политике.  

Трећа промена представља укључење ефеката фискалне политике на агрегатну тражњу, што је добило на значају у 
периоду након избијања пандемије вируса корона у 2020. години. Након рестриктивне фискалне политике за време 
фискалне консолидације и неколико година релативно стабилне политике након тога, ефекат на фискалне политике 
на агрегатну тражњу снажно добија на значају са избијањем пандемије (у смеру експанзије), да би након тога 
постепено укидање подстицајних мера имало рестриктиван ефекат. 

.
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1. Увод 

Народна банка Србије је крајем 2008. године, у договору с Владом Републике 
Србије, за монетарну политику званично усвојила режим циљања инфлације. С обзиром 
на то да инструменти монетарне политике на инфлацију делују с временским помаком, 
одлука о висини референтне каматне стопе, као и о другим инструментима монетарне 
политике, доноси се пре свега на основу будућих кретања макроекономских 
показатеља. Зато је неопходна средњорочна пројекција инфлације, као и пројекција 
основних фактора који на њу утичу, попут раста бруто домаћег производа, девизног 
курса, инфлационих очекивања итд. Имајући то у виду, Народна банка Србије је још 
2007. године своје напоре усмерила на разумевање трансмисионог механизма 
монетарне политике и развој конзистентног аналитичког оквира и процеса за 
средњорочно пројектовање основних макроекономских показатеља. Поред тога, 
пројекција инфлације има и екстерну намену, тј. представља важан инструмент у 
комуникацији с јавношћу. Остварење пројекције или познавање разлога зашто је дошло 
до одступања од пројекције битно је за јачање кредибилитета Народне банке Србије, 
који доводи до стабилизације инфлационих очекивања, што је један од најбитнијих 
предуслова успешног циљања инфлације. 

У ту сврху, развијен је модел за средњорочне пројекције, који је детаљно описан у 
раду „Модел за средњорочне пројекције Народне банке Србије” (Ђукић, Момчиловић и 
Трајчев, 2010). Треба имати на уму да је модел алат, а не извор коначних 
одговора. Добро структуриран макроекономски модел омогућује аналитички приступ 
процесу прогнозирања и на тај начин   може бити од велике користи креаторима 
монетарне политике.  Пројекције добијене моделом, које су конзистентне са 
остварењем циљане инфлације, представљају подршку креаторима монетарне политике 
при доношењу одлуке о висини референтне каматне стопе. У складу с режимом циљања 
инфлације, основни циљ при изради модела био је да се обухвате кључни фактори који 
утичу на кретање цена, као и канали којима централна банка утиче на инфлацију. 
Такође, интензивно је унапређивана и јачана аналитичка подршка процесу доношења 
одлука о монетарној политици, укључујући и континуирани рад на побољшању модела. 

Унапређење модела може се односити на периодичну рекалибрацију коефицијената 
у једначинама, најчешће на основу економетријских оцена укључивањем нових 
података, као и на основу анализа одступања на историјском периоду. Међутим, у овом 
раду бавићемо се структурним променама, тј. описаћемо три најзначајније промене које 
су у међувремену извршене на моделу а које се односе на детерминанте инфлације. Прва 
промена се односи на компоненте укупне инфлације, ради прецизнијег сагледавања 
трошковних фактора који утичу на њене појединачне компоненте и смањења грешке 
пројекције. Друга промена се односи на утицај зарада запослених у приватном сектору 
на инфлацију, док трећа представља укључење ефеката фискалне политике на агрегатну 
тражњу, што је добило на значају у периоду након избијања пандемије вируса корона у 
2020. години. 
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2. Декомпозиција укупне инфлације 

На почетку развоја модела тежило се једноставној структури једначина како би 
интерпретација самог модела била јаснија. Тада смо у оквиру индекса потрошачких 
цена издвојили три групе цена на основу механизма којим се оне формирају, као и 
могућности деловања монетарне политике на њих:  

– базна инфлација, 

– небазна инфлација без нафтних деривата и  

– раст цена нафтних деривата.  

Базну инфлацију1 чинило је више од половине индекса потрошачких цена, то је, како 
је тада било дефинисано, укупна инфлација из које су искључене регулисане цене, цене 
пољопривредних производа (воће, поврће, јаја) и цене нафтних деривата. Како се цене 
из ове групе производа и услуга формирају на слободном тржишту, монетарна политика 
може утицати на њихово формирање.  

Цене пољопривредних производа које улазе у индекс потрошачких цена (воће, 
поврће, јаја), иако се формирају на тржишту, сврстане су у групу небазних цена без 
нафтних деривата. С обзиром на то да је њихово кретање у највећој мери одређено 
временским приликама, утицај монетарне политике на кретање цена ових производа је 
мали. Поред пољопривредних производа, групи небазних цена припадају и регулисане 
цене без нафтних деривата и цене на које директно или индиректно утиче држава (цена 
електричне енергије, цена цигарета, комуналне услуге и сл.).  

Трећа компонента инфлације представља раст цена нафтиних деривата, које 
зависе од акциза и других државних захватања, као и од светске цене нафте прерачунате 
у динарима, тако да утицај на ову компоненту инфлације монетарна политика врши 
преко девизног курса. 

У међувремену, како бисмо унапредили тачност пројекција уважавајући структуру 
домаће привреде (пре свега волатилност цена прехрамбених производа), додатно смо 
дезагрегирали индекс потрошачких цена. Измене се односе на издвајање цена прерађене 
хране из групе базне инфлације, као и раздвајање небазне инфлације (без нафтних 
деривата) на одвојене групе – воће и поврће и регулисане цене. У наставку овог 
поглавља детаљније је представљена логика појединачног пројектовања сваке од ових 
компонената, као и једначине на основу којих се сада пројектују. 

 

 

 

 
 
1 Дефиниција базне инфлације коју је Народна банка Србије користила у тренутку увођења средњорочне 
пројекције разликује се од оне коју данас користи, по којој базна инфлација представља индекс 
потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета. Садашња дефиниција базне 
инфлације најприближнија је категорији „непрехрамбени производи и услуге (нехрана)”. 
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Графикон 1. Дезагрегација укупне инфлације са три на пет 
компонената (првобитна у односу на тренутну поставку модела) 

 

Воће и поврће 

С обзиром на то да су цене свежег воћа и поврћа најволатилнија компонента индекса 
потрошачких цена, упркос њиховом релативно скромном учешћу у индексу 
потрошачких цена (5,6% у 2022), кретање цена ове категорије производа често даје 
највећи допринос променама међугодишње стопе инфлације (Графикон 2). 

Висока волатилност, уз зависност од непредвидивих временских прилика, чини 
прогнозу ових цена најмање поузданом. Ове цене су најпре пројектоване ванмоделски, 
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тј. на бази експертске процене њиховог садашњег релативног нивоа и сезонских 
фактора и под претпоставком просечне пољопривредне сезоне. Касније смо ове цене 
издвојили као посебну компоненту са својом једначином која описује њихово кретање. 

𝜋 𝑐 𝜋  1 𝑐 𝐸 𝜋4 𝑐  𝑙𝑓𝑣𝑔 𝑙𝑐𝑜𝑟𝑒𝑥𝑓𝑜𝑜𝑑 𝑤е𝑑𝑔𝑒 𝜀  

Логика ове једначине може се илустровати следећим примером: након слабе 
пољопривредне сезоне, цене воћа и поврћа су високе, па се у случају да наредна сезона 
буде просечна, очекује њихов релативан пад (у односу на остале цене). Према томе, на 
цене воћа и поврћа утичу услови (пре свега временски) у њиховој производњи, као и 
почетни ниво ових цена с којим ови производи улазе у нову сезону. Док се временски 
услови тешко могу предвидети, код нивоа цена може се дати процена о њиховој 
релативној висини у односу на равнотежни ниво. Као базу за одређивање релативног 
нивоа цена воћа и поврћа узимамо тржишне непрехрамбене цене (базна инфлација без 
хране), и то из два разлога. Прво, ове цене се такође формирају тржишно, па је за 
очекивање да на дужи рок имају приближно подједнак раст. Друго, за разлику од цена 
прерађене хране, цене непрехрамбених тржишних производа нису зависне од цена воћа 
и поврћа, па стога дају стабилнију и независну основу за поређење.  

У једначини фигурира промена цена воћа и поврћа из претходног тромесечја (𝜋 ), 
што треба да одрази одређени степен инерције у кретању ових цена, као и инфлациона 
очекивања за годину дана унапред. Моделски, инфлациона очекивања се формирају на 
бази текуће међугодишње инфлације, рационалних очекивања у погледу тромесечне 
инфлације за наредни период и циљане инфлације. Члан у загради дефинише 
потцењеност или прецењеност цена воћа и поврћа, и представљен је разликом у нивоу 
цена воћа и поврћа (lfvg) и цена производа из групе базне инфлације без цена 
прехрамбених производа (lcorexfood) у односу на неки константан тренд (wedge). Када 
су цене воћа и поврћа релативно високе (члан у загради је позитиван), може се 
очекивати њихов спорији раст у наредном периоду, и обратно, те је стога знак испред 
коефицијента негативан.  

Економетријском оценом методом најмањих квадрата на узорку који се односи на 
период од првог тромесечја 2008. до првог тромесечја 2022. добили смо следеће 
коефицијенте: 

 

 

 

 

 

 

  

Табела 1. Оцењени коефицијенти за једначину воћа и поврћа 

  Oцена p-вредност  

c1 0,295 0,037 

c2 1,451 0,002 

wedge –35,504 0 
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Раздвајање базне инфлације на храну и нехрану 

Као што је већ поменуто, базна инфлација (највећа компонента укупне инфлације) 
обухвата раст цена које се формирају слободно, на тржишту, и на које монетарна 
политика има утицај.  

Како се на кретање цена индустријско-прехрамбених производа одражава раст цена 
примарних пољопривреда производа (кукуруз, пшеница, соја), наш следећи корак у 
дезагрегацији био је да се из базне инфлације издвоје ове цене као посебна компонента, 
која ће бити приказана својом једначином која укључује јаз реалних маргиналних 
трошкова у производњи хране (RMCPgap) као меру трошковних притисака на цене 
прерађене хране. 

𝜋 𝑎 𝜋 𝑎 𝜋 1 𝑎 𝑎 𝐸 𝜋4 𝑎 𝑅𝑀𝐶𝑃𝑔𝑎𝑝 𝑎 𝑧𝑔𝑎𝑝 𝑎 𝑦𝑔𝑎𝑝

𝑎 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

Преостали део базне инфлације, како је раније била дефинисана, односи се на цене 
непрехрамбених производа и услуга. Ова компонента је описана сличном једначином, 
али у овој једначини изостаје јаз маргиналних трошкова произвођача који потичу од 
цена примарних пољопривредних производа (RMCPgap). 

𝜋 𝑏 𝜋 𝑏 𝜋  1 𝑏 𝑏 𝐸 𝜋4 𝑏 𝑧𝑔𝑎𝑝 𝑏 𝑦𝑔𝑎𝑝

𝑏 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

Табела 2. Поређење коефицијената у једначинама 

Променљива  Базна Храна Нехрана 

   𝜋  𝜋  

Инерција 𝜋  0,30 0,30 0,35 

Увозна инфлација 𝜋  0,30 0,20 0,15 

Очекивана 
инфлација 

𝐸 𝜋4  0,40 0,50 0,50 

РМТП 𝑅𝑀𝐶𝑃𝑔𝑎𝑝 0,20 0,15 - 

Јаз реалног курса 𝑧𝑔𝑎𝑝 0,20 0,25 0,10 

Тражња 𝑦𝑔𝑎𝑝 0,10 0,35 0,20 

Јаз реалних зарада 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 - 0,10 0,10 

 

Пројектовање цена хране 

Како су цене хране доминанто опредељене трошковима у њиховој производњи, које 
карактерише релативно висока волатилност у односу на остале факторе инфлације, ову 
компоненту пројектујемо посебном једначином.  

Реални маргинални трошкови произвођача хране (RMCPt) представљају однос цена 
пољопривредних производа 𝑃 ) и цена индустријско-прехрамбених производа 
(𝑃 ):  



Ана Живковић, Јелена Момчиловић, Зорица Рољић Михановић, Данило Церовић   

15 

𝑅𝑀𝐶𝑃
𝑃

𝑃
  

Одступање овог односа од дугорочног тренда (RMCPtnd) називамо јазом реалних 
маргиналних трошкова у производњи хране (RMCPgap), што представља показатељ 
трошковних притисака на цене прерађене хране: 

𝑅𝑀𝐶𝑃𝑔𝑎𝑝  𝑅𝑀𝐶𝑃  𝑅𝑀𝐶𝑃𝑡𝑛𝑑 

На Графикону 3, раст овог показатеља (2010, 2012, 2020. и 2021) указује на повећане 
трошковне притиске на цене хране, и обратно (2009. и 2011). Позитиван јаз реалних 
маргиналних трошкова у производњи хране указиваће на то да су трошкови сировина у 
производњи хране релативно високи, тј. да постоје притисци на раст цена хране по том 
основу. У периоду 2013–2019. ова веза је знатно слабија, што се може приписати 
релативно малим променама цена примарних пољопривредних производа које 
произвођачи финалних прехрамбених производа могу амортизовати корекцијом својих 
маржи, без већих корекција цена својих производа. Међутим, када се знатно повећају цене 
примарних производа на светском тржишту, пренос на прехрамбену инфлацију је снажан. 
То је приметно ако се посматрају периоди претходних инфлаторних епизода (2011. и 
2012. код цена хране), а јака веза примећује се и у периоду који је почео 2021. године. 

Тренд оцењујемо Калмановим филтером заједно са осталим немерљивим 
варијаблама модела (трендови и јазови других варијабли), као што су производни јаз и 
јаз реалног курса. Све ове немерљиве варијабле оцењују се применом Калмановог 
филтера, тако да буду међусобно конзистентне, али и конзистентне с кретањем 
инфлације индустријско-прехрамбених производа. 

Као меру цена пољопривредних производа користимо композитни индекс, у који су 
укључени најважнији инпути у производњи индустријско-прехрамбених производа: 
цене пшенице, кукуруза и соје, и цене воћа и поврћа. Док цене воћа и поврћа 
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Графикон 3. Кретање реалних маргиналних
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пројектујемо на бази модела за средњорочну пројекцију, цене пшенице, кукуруза и соје  
пројектујемо сателитским моделом на месечном нивоу који повезује домаће цене ових 
производа с њиховим светским ценама. За претпоставку о кретању светских цена 
користимо фјучерсе на чикашкој и париској берзи. Графикон 5 показује високу 
корелисаност домаћих и страних цена ових култура.  

3. Тржиште рада 

У периоду од увођења циљања инфлације као режима монетарне политике 
(имплицитно циљање од 2007. године) и развоја модела за средњорочно пројектовање 
инфлације, домаћа економија наставила је да се развија и пролази кроз структурне 
промене у оквиру процеса транзиције. Те промене условиле су и другачији однос 
фактора који утичу на формирање цена. Тржиште рада у периоду увођења циљања 
инфлације карактерисала је веома висока стопа незапослености, чак и у односу на 
остале земље у транзицији. Са избијањем светске економске кризе 2008, контингент 
запослених додатно је смањен, а стопа незапослености (мерена анкетом о радној снази) 
достигла је 28% у 2012. години. У условима високе незапослености послодавци су били 
у могућности да по потреби повећају количину ангажоване радне снаге без повећања 
зарада, што значи да зараде нису генерисале значајне трошковне притиске за 
послодавца. Истовремено, висока стопа незапослености и негативан производни јаз 
указују на одсуство инфлаторних притисака и са стране тражње у овом периоду. Из тих 
разлога, али и услед кратких временских серија и честих промена методологије, у првој 
поставци модела, кретања на тржишту рада нису била укључена као фактор који утиче 
на инфлацију. 

У периоду након тога, са опоравком екстерне тражње, спровођењем фискалне 
консолидације, решавањем структурних проблема у банкарском сектору и државним 
предузећима, праћеним забраном запошљавања у јавном сектору, привредни раст је 
убрзао, док су запосленост и зараде расле споријим темпом. То је условило спорији раст 
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реалних зарада од раста продуктивности, што уобичајено указује на одсуство 
трошковних притисака по основу рада (њихово учешће у укупним трошковима заправо 
опада). Кретање незапослености, реалних зарада и продуктивности приказано је на  
Графикону 6. 

Са завршетком фискалне консолидације и наставком опоравка економије, тек од 
2016. реалне зараде убрзано расту изнад стопе раста продуктивности, што повећава 
јединичне трошкове рада (Графикон 7) и постепено јача трошковне притиске по овом 
основу – упркос и даље веома ниској укупној инфлацији у овом периоду. О томе сведоче 
извештаји о недостацима радне снаге у појединим секторима, и поред релативно високе, 
али опадајуће стопе незапослености. Расту тржишних зарада допринело је и повећање 
зарада у јавном сектору, као и повећање минималне зараде. У периоду од јануара 2015. 
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до јануара 2022. минимална зарада номинално је повећана за 66,3%, односно реално за 
36,5%, при чему треба имати у виду да се у делу приватног сектора минимална цена 
рада узима као основица за утврђивање осталих зарада, па она има снажан утицај на 
целокупну дистрибуцију зарада.  

Кључни период за убрзање раста зарада изнад продуктивности, а тиме и за 
могућност њиховог инфлаторног дејства (што је била мотивација за њихово 
укључивање у модел за средњорочне пројекције), јесте период важења здравствено 
рестриктивних, а економски стимулативних мера након избијања пандемије вируса 
корона на пролеће 2020. године.  

Након више година динамичног привредног раста, уз одсуство инфлаторних 
притисака, пандемија је на самом почетку изазвала оштар пад економске активности 
(бруто домаћи производ је у другом тромесечју 2020. реално опао за 6,3% међугодишње, 
а на нивоу године за 0,9%) – како због увођења рестриктивних здравствених мера, тако 
и због снажног пада екстерне тражње и одлива капитала из земаља у развоју. Одговор 
економске политике подразумевао је снажне мере које би ублажиле последице 
здравствених рестрикција и пада екстерне тражње на привреду и становништво. 

Са становишта тржишта рада, најзначајније мере које су креатори фискалне 
политике у Србији предузели јесу директно преузимање обавезе исплате дела зарада и 
одлагање плаћања пореза и доприноса, које су биле условљене задржавањем броја 
запослених на преткризном нивоу. Ове мере, у комбинацији с релативно повољним 
економским резултатом (претходно поменути пад бруто домаћег производа у 2020. од 
0,9%, а затим раст у 2021. од 7,4%), допринеле су томе да се затварање знатног дела 
привреде не одрази дугорочно на кретања зарада и запослености, а тиме и животног  
стандарда, у приватном сектору (Графикон 8).  

Ипак, очување зарада у условима пада економске активности имало је за последицу 
повећање јединичних трошкова рада, што је резултирало растом трошковних притисака 
по основу зарада и постало значајнији фактор укупне инфлације. У складу с тим, 
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сматрали смо да је битно увођење једначина које би пратиле кретање зарада како би се 
оценио њихов утицај на инфлацију и тражњу у моделу који се користи за средњорочне 
пројекције. 

Новокејнзијански модели и Филипсова крива зарада – теоријски концепт 

Модел који користимо за средњорочне пројекције заснован је на новокејнзијанском 
оквиру, по чему је сличан моделима који се користе у централним банкама малих 
отворених економија попут наше. Модел пружа релативно једноставан оквир за 
макроекономске анализе и подршку доносиоцима одлука о монетарној политици.  

Према Gali (2008), оно што новокејнзијанске моделе чини другачијим од 
стандардних макроеконометријских модела какви су се раније користили јесте значај 
очекивања и оцене природних (неутралних) нивоа бруто домаћег производа 
(потенцијал) и каматне стопе. За централну банку која се ослања на каматну стопу као 
основни инструмент кључна су очекивања приватног сектора о будућим кретањима те 
стопе. То је зато што тренутна инфлација (као и бруто домаћи производ) зависи не само 
од тренутне каматне стопе већ и од очекивања економских субјеката у погледу њеног 
будућег кретања. То је један од разлога зашто у оквиру режима циљања инфлације 
комуницирање пројектоване инфлације има кључну улогу. 

 Оцена равнотежних вредности бруто домаћег производа и каматне стопе, тј. 
њихових трендова, веома је важна са становишта монетарне политике, зато што указује 
на ефикасан ниво економске активности, али и зато што монетарна политике није у 
могућности да креира перзистентна одступања ових варијабли од њихових равнотежних 
вредности без изазивања инфлаторних или дезинфлаторних притисака. У 
новокејнзијанским моделима, коришћењем Калмановог филтера трендови се оцењују 
узимањем у обзир свих релевантних економских фактора – ти трендови одговарају 
нивоима на којима би варијабле биле у одсуству номиналних ригидности. 

Последњих година значајна литература покрива шири спектар макроекономских 
анализа које се базирају на употреби новокејнзијанских модела. Ослањајући се на ту 
литературу, уводимо одређене аспекте тржишта рада у модел који користимо за 
пројекције у Народној банци Србије. Први корак ка томе био је увођење Филипсове 
криве зарада у модел. Надограђујући основни новокејнзијански модел, који 
карактеришу ригидности цена, Gali (2011) анализира увођење незапослености у 
новокејнзијанске моделе. Чувајући парадигму репрезентативног домаћинства, Gali 
омогућава да се комбинацијом ригидности на тржишту рада, тј. ригидности зарада, 
одреди равнотежни ниво стопе незапослености (NAIRU), стопа незапослености, као и 
друге макроваријабле од значаја које су условљене правилом монетарне политике.  

У овом поглављу дајемо сажету верзију извођења Филипсове криве зарада (за више 
детаља видети Gali, 2008) и уводимо је у постојећи модел. Као и код Филипсове криве 
цена, претпоставка да фирме послују у монополистичко-конкурентском окружењу и да 
су суочене са ограничењима у погледу ажурирања цена и зарада кључна је за 
дефинисање Филипсове криве зарада. Најзначајнији рад на ту тему и детаљна извођења 
могу се наћи у Calvo (1983). Укључена је претпоставка да нису све фирме (домаћинства) 
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у сваком посматраном периоду у могућности да коригују своје цене (зараде). Зато 
фирме (домаћинства) мењају цене (зараде) са одређеном вероватноћом у сваком 
периоду, што у основи даје могућност да се одређен проценат цена/зарада коригује у 
сваком периоду.  

Увођење зарада у модел за средњорочне пројекције Народне банке Србије 

Имајући у виду модел представљен 2010. и његов оквир, користећи литературу Gali 
(2008), практичну примену ових модела у појединим централним банкама, као и 
ограничења у виду кратких временских серија о незапослености, одлучили смо се за 
увођење једначине номиналних зарада, у овом тренутку без увођења стопе 
незапослености у модел. На сличан начин су уведене зараде у модел који користи 
централна банка Белорусије (видети Musil, Pranovich, & Vlcek, 2018). 

С обзиром на инерцију у кретању зарада у Србији, изведена једначина говори да 
износ за који инфлација номиналних зарада прелази вредност у стабилном стању (када 
нема инфлаторних притисака) зависи од процента за који просечна стопа супституције 
(потрошња/рад) домаћинстава прелази реалну зараду, узимајући у обзир очекивану 
инфлацију у наредном периоду као дату. Када су реалне зараде једнаке маргиналној 
стопи супституције, инфлација зарада се налази у стабилном стању (енгл. steady state). 
Процентуално одступање реалне зараде од просечне маргиналне стопе супституције 
домаћинстава у једначини зарада представља маржу зарада (Erceg et al. 2000). 

Да бисмо објаснили на који начин долазимо до Филипсовe криве изводећи 
једначине за раст цена и раст зарада, полазимо од јаза у бруто домаћем производу као 
релевантне варијабле, 𝑦 𝑦  𝑦 , где 𝑦  представља потенцијални бруто домаћи 
производ, тј. равнотежни ниво бруто домаћег производа. Равнотежни ниво производње 
је онај ниво који је могуће остварити с постојећом радном снагом, капиталом и 
продуктивношћу без инфлаторних притиска, тј. без присуства ригидности цена и 
зарада. Конзистентно томе, јаз у реалним зарадама је 𝜔 𝜔 𝜔 . 

С обзиром на то да је промена у номиналним зарадама вођена просечном маржом у 
зарадама, која је дефинисана као разлика између просечних реалних зарада и просечне 
маргиналне стопе супституције, изводи се Филипсова крива која повезује кретање 
номиналних зарада с јазом у бруто домаћем производу и јазом у зарадама. Претпоставка 
је да поменуте фрикције типа Calvo (1983), које доводе до ригидности и цена и зарада, 
утичу на флуктуације у маржама, тј. доводе до неефикасности у средњем року 
(одступања реалних варијабли од њихових равнотежних нивоа), што се у Филипсовој 
кривој приказује у виду јазова.  

Маржа у зарадама, тј. одступање марже од равнотежног нивоа, може се изразити 
теоријски преко јаза реалних зарада и јаза реалног бруто домаћег производа ако се има 
у виду да је 𝜇 𝜔 𝑚𝑟𝑠 , где је маргинална стопа супституције изведена из функције 
корисности домаћинства које бира колико ће трошити, а колико радити: 

𝜇 𝜔 𝑚𝑟𝑠 𝜔 𝜎𝑦 𝜑𝑛 𝜔 𝜎
𝜑

1 𝛼
𝑦 , 
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У складу с једначинама изведеним у литератури Филипсова крива зарада: 

𝜋 𝛽𝐸 𝜋 𝜆 𝜇 , 

тј.     𝜋 𝛽𝐸 𝜋 𝜆 𝜎 𝑦 𝜆 𝜔 . 

описује раст номиналних зарада који зависи од кретања номиналних зарада у 
претходном периоду, очекиваног кретања у наредном, као и од маргиналних трошкова 
(јаза бруто домаћег производа и јаза реалних зарада). 
 

𝜋 𝑎 ⋅ 𝜋 1 𝑎 ⋅ 𝜋 𝑎 𝑎 ⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 1 𝑎 ⋅ 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

Период експанзије подразумева раст агрегатне тражње (позитиван јаз бруто домаћег 
производа), тј. раст у производњи, што повећава номиналне зараде. С друге стране, раст 
реалних зарада изнад раста продуктивности (позитиван јаз у реалним зарадама) 
подразумева раст маргиналних трошкова произвођача, што ствара притиске на њих да 
у наредном периоду смање своје трошкове по основу рада, тј. долази до смањења 
номиналних зарада. Када је производни јаз (тражња) већи од јаза у реалним зарадама 
(трошкови рада), послодавци имају простора да повећавају номиналне зараде, и 
обратно. Дакле, раст номиналних зарада убрзава за време експанзије и успорава за 
време кризе.  

Реалне зараде се у нашем моделу добијају када се номиналне зараде коригују за 
индекс потрошачких цена. 

𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑎𝑔𝑒 𝑤𝑎𝑔𝑒 𝑝  

Реалне зараде су декомпоноване на немерљиве компоненте, јаз и тренд применом 
Калмановог филтера, што је детаљније описано у раду Ђукић и др. (2010). Једначине 
које се односе на кретање промене у номиналним зарадама, тј. Филипсова крива зарада, 
као и остатак једначина које се односе на реалне зараде, идентичне су и у моделу који 
се користи за оцену јазова и трендова на историјском периоду.  

Јаз у реалним зарадама користимо као апроксимацију реалних маргиналних 
трошкова рада. Заправо, овај јаз представља одступање реалних зарада од нивоа 
маргиналне продуктивности рада (што је заправо равнотежни ниво зарада).  

𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑  

У моделу смо претпоставили да ће у дугом року (у равнотежном стању, које се у 
литератури назива steady state) смањење радно активног становништва (које смо 
проценили за наредни период од 1,3% на основу кретања у последњих десет година) 
утицати на бржи раст продуктивности рада за исти проценат (𝑠𝑠_𝑑𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑
1,3%  у односу на раст потенцијалног бруто домаћег производа.  

𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑 𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑 𝑙𝑔𝑑𝑝_𝑡𝑛𝑑, 

𝑑𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑 𝑎 ⋅ 𝑑𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑 1 𝑎 ⋅ 𝑠𝑠_𝑑𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒_𝑡𝑛𝑑 𝜀 . 
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Ефекат зарада на инфлацију 

Идентично као код Филипсове криве зарада, у литератури се изводи и једначина за 
промену цена, тј. једначина инфлације. Просечна маржа у ценама доводи се у везу с 
јазом у реалном бруто домаћем производу и јазом у реалним зарадама, при чему се 
полази од чињенице да је 𝜇 𝑚𝑝𝑛 𝜔 , слично одступање марже од равнотежног 
нивоа: 

𝜇 𝑚𝑝𝑛 𝜔 𝑦 𝑛 𝜔
𝛼

1 𝛼
𝑦  𝜔 , 

У складу с једначинама изведеним у литератури, Филипсова крива је: 

𝜋 𝛽𝐸 𝜋 𝜆 𝜇 , 

тј.                𝜋 𝛽𝐸 𝜋 𝑦 𝜆 𝜔 . 

Инфлација ће бити висока онда када су просечне марже испод њиховог стабилног 
(тј. steady state) нивоа, јер ће у том случају оне фирме које имају могућност да мењају 
своје цене изабрати цену изнад просечног нивоа како би ускладиле своју маржу са 
жељеним нивоом (тј. steady state).  

У првом делу рада објаснили смо увођење двеју једначина које описују кретање цена 
непрехрамбених производа и услуга, као и кретање цена хране. Модел у раду Musil и 
др. (2018) уводи јаз у зарадама, поред осталих јазова који се односе на реалне 
маргиналне трошкове и утичу на инфлацију кључних тржишних компонената – хране и 
не хране. С растом реалних зарада изнад равнотежног нивоа расту инфлаторни 
притисци, будући да раст у зарадама домаћинстава утиче на раст трошкова произвођача 
по основу рада. 

Једначина непрехрамбене инфлације: 
 

𝜋 𝑏 ⋅ 𝜋 𝑏 𝜋 1 𝑏 𝑏 𝐸 𝜋4 𝑏 ⋅ 𝑧𝑔𝑎𝑝 𝑏 ⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 𝑏
⋅ 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

Једначина прехрамбене инфлације: 

𝜋 𝑎 ⋅ 𝜋 𝑎 𝜋 1 𝑎 𝑎 𝐸 𝜋4  𝑎 ⋅ 𝑅𝑀𝐶𝑃𝑔𝑎𝑝 𝑎 ⋅ 𝑧𝑔𝑎𝑝 𝑎
⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 𝑎 ⋅ 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

 

Ефекат зарада на тражњу 

Поред ефеката на трошкове произвођача, раст реалних зарада изнад равнотежног 
нивоа утиче на раст у агрегатној тражњи преко раста потрошње домаћинстава.  

𝑦𝑔𝑎𝑝 𝑎 ⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 𝑎 ⋅ 𝑟𝑚𝑐𝑖 𝑎 ⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 𝑎 ⋅ 𝑓𝑖 𝑎 ⋅ 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

Мотив за увођење јаза у реалним зарадама у једначину агрегатне тражње такође 
налазимо у раду Musil (2018). Поред тога, како бисмо потврдили оправданост увођења 
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цикличне компоненте реалних зарада (јаз) у једначину агрегатне тражње, оценили смо 
дугорочну везу између реалних зарада и реалног бруто домаћег производа. У периоду 
од 2008. до 2022, на тромесечним подацима, оцена показује да се зараде сваког месеца 
коригују за 0,28% према путањи равнотежне везе. Функција одговора на импулсе VEC 
модела показује да након иницијалног раста НДВ-а од 1% реалне зараде у приватном 
сектору расту у трећем тромесечју за 0,12%. С обзиром на двосмерну везу која постоји 
између посматраних серија, на Графикону 10 може се видети да раст зарада од 1% утиче 
на раст НДВ-a од 0,38% у трећем тромесечју. 

Шок у номиналној заради на основу модела за средњорочне пројекције 

Основни метод који служи за испитивање својстава модела за средњорочне 
пројекције јесте функција импулсног одзива која даје одговор најрелевантнијих 
макроекономских променљивих на шок у номиналним зарадама. Ако претпоставимо 
(аутономни) раст номиналних зарада од 10%, то у току једног тромесечја повећава 
међугодишњу инфлацију за око 1,7%. 

Симулација шока претпоставља повећање номиналних зарада у приватном сектору 
(без информационих технологија) за 1% у току једног тромесечја.2 Раст у номиналним 
зарадама бржи од инфлације повећава реалне зараде, а самим тим и јаз у реалним 
зарадама услед виших трошкова послодаваца од раста продуктивности. Виши трошкови 
фирми (позитиван јаз у реалним зарадама) врше инфлаторне притиске код прехрамбене 
и непрехрамбене компоненте инфлације. Централна банка реагује подизањем 
референтне каматне стопе, заснивајући ту одлуку на пројектованој међугодишњој 
укупној инфлацији четири периода унапред. Стога она не реагује директно на поменути 

 
 
2 Стопе раста у моделу су ануализоване, тј. помножене с четири, па због тога на Графикону 1 базна 
инфлација износи 4% у првом тромесечју, иако је шок 1%. 
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Производни јаз Јаз реалних зарада

Графикон 9. Утицај реалних зарада на раст НДВ-а

Извор: прерачун НБС.  
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шок (који је изашао из инфлације након годину дана), већ само на његове секундарне 
ефекте, који су последица пре свега инерције и раста инфлационих очекивања, која 
утичу на раст неутралне камате.  

Раст номиналне камате доводи до раста реалне камате и отварања позитивног јаза у 
реалној камати. Рестриктивна монетарна политика, уз смањење реалних маргиналних 
трошкова нето увозника, врши дезинфлаторне притиске. Позитиван производни јаз је 
на почетку отворен услед виших реалних плата, које утичу на вишу потрошњу. Цене 
још неко време расту као последица инерције и врше притисак на смањење реалних 
зарада, док реакција централне банке враћа инфлацију ка циљу и смањује трошковне 
притиске. Смањење трошковних притисака доприноси постепеном отварању 
негативног производног јаза у наредном периоду. 

Графикон 10. Функција одговора на шок у номиналним зарадама  

 

Подаци и оцена Калмановим филтером 

При моделирању зарада коришћене су серије о кретању просечних зарада приватног 
(ван јавног) сектора Републичког завода за статистику, при чему су из укупних зарада 
приватног сектора искључене зараде запослених у ИКТ сектору. 

Основни разлог за искључивање ових зарада су: 

1. Веома високе стопе раста зарада у овом сектору које бележи статистика, а чија 
динамика од 2020. знатно одступа од остатка приватног сектора;  

2. Мере које су предузете с циљем сузбијања сиве економије – измене Закона о 
порезу на доходак, увођење контроле за ИТ фриленсере и пореске олакшице за 
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њихово запошљавање – утицале су на повећање регистроване запослености и 
зарада у овом сектору, а претпоставка је да се делом ради и о запосленима који 
су и раније обављали ове послове. Ове мере су уведене 2019. године, а ступиле 
су на снагу почетком 2020. (од када и почиње највеће одступање у расту зарада 
у односу на просечне); 

3. Ниско учешће ИКТ услуга у потрошачкој корпи (будући да ова грана углавном 
пружа услуге у иностранству) имплицира слабу везу између трошкова 
послодаваца по основу зарада у овом сектору и укупне инфлације. 

За оцену немерљивих компонената у процесу пројекције битан корак је оцена јазова 
и трендова. Њихова оцена се врши употребом Калмановог филтера на историјским 
подацима. Коефицијенти у моделу који се користи за оцену ових компонената јесу 
калибрисани. Оцена трендова и јазова на периоду од 2009. до данас показује да су 
одређене коинтеграционе везе какве су описане у раду Младеновић (2020) потврђене и 
у нашем моделу. Према том раду, реална апрецијација курса вођена реалним падом 
камата у последњих десет година утицала је на реални раст зарада, док је реални раст 
зарада у дугом року везан за раст потенцијалног бруто домаћег производа.  
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Графикон 12. Оцењени трендови  

 

4. Фискални импулс 

Као што је већ речено, избијање пандемије вируса корона створило је потребу за 
снажном реакцијом фискалне политике ради сузбијања негативних ефеката на 
привредни раст, као и подршке функционисању здравственог система и на глобалном 
нивоу, и у Србији. У периоду од фискалне консолидације (2015–2017), фискална 
позиција Србије била је стабилна, без значајнијих ефеката на агрегатну тражњу и 
инфлацију. Како је у 2020. дошло до нагле експанзије фискалне политике, дејство 
фискалне политике кроз канал агрегатне тражње снажно добија на значају, па смо га 
тада и укључили у модел за средњорочне пројекције.  

Већина држава је одмах по избијању пандемије донела снажне фискалне мере како 
би спречила да мере затварање смање тражњу и прелију се на тржиште рада. Међутим, 
величина реакције разликовала се од земље до земље. Према подацима из Fiscal 
Monitor, October 2021: Strengthening the Credibility of Public Finances, у развијеним 
земљама та подршка износила је чак 15.884,7 милијарди долара (у просеку око 10% 
бруто домаћег производа), од чега се 60% односи на директне фискалне расходе, а 40% 
на мере „испод црте”3. Одговор у земљама у развоју био је у просеку умеренији (2.326 
милијарди долара, око 4,4% бруто домаћег производа) због мањег расположивог 
фискалног простора, у просеку, у односу на развијене земље. На глобалном нивоу, не 
постоји значајна веза између броја фискалних мера и нивоа јавног дуга пре пандемије, 

 
 
3 Државне позајмице, гаранције, одложене пореске обавезе и слично. 



Ана Живковић, Јелена Момчиловић, Зорица Рољић Михановић, Данило Церовић   

27 

према Lacey и др. (2021). Међутим, наша економетријска оцена везе између нивоа дуга 
у процентима бруто домаћег производа у 2019. и укупних фискалних 
противпандемијских мера „изнад црте” за земље у развоју даје значајнију негативну 
везу – виши ниво дуга за 1 процентни поен доводи се у везу с мањим фискалним мерама 
за око 0,07 процентних поена (оцењени коефицијенти су приказани у Табели 3). Такав 
закључак указује на чињеницу да су земље у развоју с нижим нивоом јавног дуга пре 
избијања пандемије имале више простора за спровођење мера.  

Табела 3. Оцена везе између нивоа дуга (у % БДП-а) и 
фискалних противпандемисјких мера  

  Oцена p-вредност  

Константа 9,13 0,000 

Дуг –0,07 0,004 

Извор: прерачун аутора.  

На Графикону 13 приказана је ова веза и приметно је да је Србија међу земљама које 
су у значајнијој мери биле у могућности да одговоре на пандемију. Величина фискалног 
пакета подршке након избијања пандемије један је од разлога за укључење фискалног 
импулса, као оцену карактера фискалне политике, у модел за средњорочне пројекције.  

Стабилизација фискалне позиције Србије у периоду пре пандемије отворила је 
простор за релативно снажну реакцију фискалне политике на избијање пандемије. У 
Србији је укупни пакет мера за подршку привреди и становништву у вези с вирусом 
корона током 2020 и 2021. износио 880,1 милијарду динара, односно 15,6% бруто 
домаћег производа4.  

Ефекат фискалне политике на агрегатну тражњу уобичајено се апроксимира 
фискалним импулсом, што је изведена варијабла која треба да обухвати структурне 

 
 
4 Према подацима из „Фискалне стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину”, 
Министарство финансија Републике Србије. 
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промене фискалне политике. Потреба за извођењем ове варијабле произлази из 
чињенице да на јавни дуг (којим се најчешће описује карактер фискалне политике) 
утичу, осим дискреционих промена фискалне политике, и циклични фактори. Да бисмо 
обрачунали само промене фискалне политике које нису последица краткорочних 
кретања пословног циклуса, применили смо следећу методологију за извођење 
фискалног импулса на годишњем нивоу: 

1. Из укупних јавних прихода искључују се донације, док се из расхода искључују 
камате и операције дугом (буџетске позајмице и активиране гаранције); 

2. Овако прилагођени приходи и расходи се десeзонирају, а њихова разлика 
представља примарни фискални биланс; 

3. Циклични фискални биланс представља компоненту фискалног биланса која 
аутоматски реагује на цикличне флуктуације аутпута и израчунава се помоћу 
следеће формуле: 

𝑃𝐵 ,  𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑡𝑦 ∗ 𝑦𝑔𝑎𝑝   

Где: 

 elasticity представља коефицијент еластичности прихода у односу на 
укупни бруто домаћи производ и, према економетријској оцени 
добијеној методом најмањих квадрата (у периоду од 2008. до 2021), 
износи 0,45; 

 ygap представља оцену производног јаза добијену применом  
Ходрик–Прескотовог (Hodrick-Prescott) филтера. 

4. Разлика примарног фискалног биланса и цикличног фискалног биланса 
представља структурни фискални биланс: 

𝑃𝐵 ,  𝑃𝐵 ,  𝑃𝐵 ,   

5. Разлика два структурна биланса представља фискални импулс, односно 
структурну промену фискалне политике: 

𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒   ∆𝑃𝐵 ,   

 Када је структурни биланс у текућем периоду нижи него претходне године (већи 
структурни дефицит), фискални импулс је позитиван, и обратно. 

У Tабели 4. приказане су компоненте које се користе за израчунавање фискалног 
импулса: 

На Графикону 14 илустрована је разлика између фискалног импулса и фискалног 
дефицита:  

 Као што се види из представљених једначина, постоји неколико извора разлика 
између ова два показатеља: (1) из структурног дефицита искључени су приходи и 
расходи који немају ефекта на агрегатну тражњу (камате, операције дуга), (2) из 
структурног дефицита искључени су ефекти пословног циклуса, (3) фискални импулс 
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приказује међугодишњу промену структурног биланса (који је значајан за агрегатну 
тражњу), док фискални дефицит показује разлику јавних прихода и расхода у нивоу.  

Постоје периоди у којима су ова два показатеља фискалне политике различитог 
знака, због тога што може доћи до промене у дефициту и без промене карактера 
фискалне политике. На пример, раст економске активности може проузроковати пад 
дефицита, а да то не буде последица промена карактера фискалне политике, већ 
цикличних кретања, што илуструје значај искључивања цикличне компоненте фискалне 
политике за анализу њеног утицаја на економију. На знак фискалног импулса утичу и 
знак производног јаза и динамика дефицита. Стога може настати ситуација (као на 
пример у 2017) да је фискални импулс негативан, док дефицит расте.  

 Из свих наведених разлога, за анализу утицаја фискалне политике на економију 
није довољно користити искључиво фискални дефицит као показатељ, већ је неопходан 

Табела 4. Израчунавање фискалног импулса 

Као % БДП-а: 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.* 

Јавни приходи 41,30 41,21 41,80 40,65 43,00 42,15 

Јавни расходи 36,83 38,11 39,71 46,20 44,45 43,22 

 од тога камате 2,42 2,24 2,03 2,00 1,80 1,70 

Консолидовани биланс 4,48 3,10 2,09 –5,55 –1,45 –1,07 

 од тога: примарни биланс 6,90 5,33 4,12 –3,55 0,35 0,63 

                   једнократне мере 0,88 0,52 0,40 0,94 0,94 0,80 

Прилагођени десезонирани 
биланс 

4,51 3,12 2,12 –5,62 –1,36 –1,10 

Циклична компонента –0,04 –0,16 –0,71 1,27 -0,34 –0,17 

Структурна компонента –4,47 –2,93 –1,33 4,21 1,73 1,28 

Фискални импулс –1,66 1,53 1,60 5,54 –2,48 –0,45 

* Према пројекцији из Фискалне стратегије.   
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фискални импулс који илуструје утицај фискалне политике на агрегатну тражњу, а 
последично и на инфлацију. 

Поређењем знака фискалног импулса и производног јаза можемо утврдити 
дискрециони карактер фискалне политике. Ако су ова два показатеља истог знака, 
фискална политика је проциклична, а ако су различитих знакова, фискална политика је 
контрациклична. С графикона 14 можемо утврдити да је у годинама пре пандемије 
(изузев 2017) фискална политика била проциклична, док је од избијања пандемије 
контрациклична ради ублажавања ефеката пандемије на економску активност и 
запосленост. 

  Фискални импулс се уводи у једначину агрегатне тражње егзогено, дакле, на 
инфлацију утиче преко производног јаза. Увођење фискалног импулса у модел за 
средњорочне пројекције захтева додатно његову дезагрегацију с годишњих на 
тромесечне податке, што смо извршили употребом Чоу–Линове (Chow-Lin) статистичке 
процедуре, као и избор коефицијента испред фискалног импулса у једначини агрегатне 
тражње. На графикону 15 приказан је фискални импулс на тромесечном нивоу добијен 
Чоу–Линовом статистичком процедуром: 

Коефицијент уз фискални импулс може да се економетријски оцени или да се 
калибрира (тј. да се узму теоријске вредности или вредности добијене на бази 
емпиријских студија за друге земље). Економетријска оцена утицаја фискалног импулса 
на агрегатну тражњу даје коефицијент 0,1, који је статистички значајан. Што се тиче 
оцена добијених за друге земље које би могле да се користе и у нашем моделу, 
релевантним сматрамо оцене у раду Salas (2010) добијене на основу Бајесовог метода 
за малу отворену економију, где добијени коефицијент износи 0,25 (90% интервал 
поверења 0,13–0,37). 

Како су оба метода за избор коефицијената прихватљива код модела овог типа, а 
имајући у виду интервал поверења Бајесове оцене, одлучили смо се за коефицијент од 
0,15, што приближно одговара просеку граничних вредности. На тај начин добијамо 
модификовану једначину за агрегатну тражњу (производни јаз): 
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Извор: прерачун НБС.  
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𝑦𝑔𝑎𝑝 0,5 ⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 0,2 ⋅ 𝑟𝑚𝑐𝑖 0,6 ⋅ 𝑦𝑔𝑎𝑝 𝟎, 𝟏𝟓 ⋅ 𝒇𝒊𝒕 0,1 ⋅ 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 𝜀  

ознаке: 

𝑦𝑔𝑎𝑝  – домаћи производни јаз у текућем периоду, 

𝑦𝑔𝑎𝑝  – домаћи производни јаз (из претходног периода),  

𝑦𝑔𝑎𝑝  – јаз зоне евра, 

𝑟𝑚𝑐𝑖  – индекс монетарних услова, тј. линеарна комбинација јаза реалног курса и 
јаза реалне камате, 

𝑓𝑖 – фискални импулс (позитивне вредности означавају експанзију), и 

𝑤𝑎𝑔𝑒𝑔𝑎𝑝 – јаз у реалним зарадама из претходног периода. 

Декомпозиција ове једначине на историјском периоду у складу је с карактером који 
је фискална политика имала у посматраном периоду. За потребе израде пројекције, 
вредности фискалног импулса су израчунате на основу планираних прихода и расхода 
(Фискална стратегија), тако да прецизна оцена (дез)инфлаторног ефекта фискалне 
политике у периоду пројекције зависи од остварења тих претпоставки. 

На Графикону 16 правимо разлику између неколико различитих периода деловања 
фискалне политике на агрегатну тражњу: 

1. Рестриктивна фискална политика у периоду фискалне консолидације; 

2. Благо експанзивна политика у току 2018. и 2019. године; 

3. Снажна фискална експанзија у току пандемијске 2020. године, која у значајној 
мери спречава још снажнији пад агрегатне тражње; 

4. Рестриктивна фискална политика по истеку ванредних мера помоћи из периода 
пандемије. 
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Графикон 16. Учешће фискалног импулса у прозводном јазу
(у %)

Фискални импулс Остало Производни јаз
Извор: прерачун НБС.  
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Шок у фискалној политици 

Претпоставимо да је дошло до аутономног раста потрошње државе од 10%, што се 
директно преноси на агрегатну тражњу (тј. на производни јаз) од 1,5%. Ако имамо у 
виду да тражња на инфлацију делује с доцњом, раст тражње ће изазвати значајније 
инфлаторне притиске у наредном тромесечју. Централна банка делује на међугодишњу 
укупну инфлацију четири периода унапред подизањем референтне стопе, која због своје 
ригидности (перзистентности) у кретању максимум постиже после пет тромесечја.  

Раст референтне каматне стопе и бржи раст домаћих цена доводе до раста реалне 
камате, као и реалне апрецијације девизног курса. Реални апрецијацијски јаз значи да 
су реални маргинални трошкови нето увозника релативно ниски, што делује 
дезинфлаторно у наредном периоду. Затварањем производног јаза, делом и због 
рестриктивности централне банке, инфлација се постепено враћа на циљ.  

Графикон 17. Функција одговора на шок у фискалној политици  
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5. Резултати симулације 

У овом делу представљамо поређење резултата симулација тренутне верзије модела 
(М1) с верзијом без измена описаним у претходним поглављима (М2). Симулирали смо 
пројекције међугодишње инфлације годину дана унапред, на историјском периоду од 
првог тромесечја 2012. до првог тромесечја 2022.  

На Графикону 18 црвене линије приказују пројекције инфлације применом модела 
М1 (лево) и пројекције добијене применом модела М2 (десно), а плава линија 
представља реализоване вредности. Можемо приметити да су већа одступања 
пројекције од реализованих вредности применом модела М2. То потврђују и подаци у 
Табели 5, где су приказане статистичке мере грешке пројекције (корен из средње 
квадратног одступања), за два, три и четири периода пројектовања унапред. Вредности 
RMSE (енгл. Root Mean Square Error) мање су код модела М1 него код модела М2 за сва 
три периода пројектовања, што показује да су спроведене измене повећале тачност 
пројекције. Одступање у првом периоду пројекције нисмо разматрали с обзиром на то 
да за први период прогнозирања користимо пројекције добијене применом модела за 
краткорочну пројекцију инфлације.  
 
Графикон 18. Симулација пројекције инфлације применом модела М1 (лево) и модела М2 (десно) 

 
Табела 5. Статистика одступања пројекције 

Тромесечја 2 3 4 

RMSE   

       М1 0,58 0,65 0,68 

       М2 0,59 0,77 0,90 
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6. Закључак 

Циљ овог рада је боље упознавање јавности са структуром макроекономског модела 
који се у Народној банци Србије користи за пројектовање инфлације и разумевање 
њених фактора. Поред континуираног рада на унапређењима у моделу, који се може 
односити на периодичну рекалибрацију коефицијената у једначинама, промену извора 
података или употребу сателитских модела, у периоду од развоја модела вршене су и 
одређене промене у његовој структури. Имајући у виду дуг период од објављивања 
првобитног модела (Ђукић и др., 2010), у овом раду представили смо најзначајније 
промене које се односе на факторе који утичу на пројекцију инфлације.  

У првом одељку приказана је промена у компонентама инфлације, односно 
дезагрегација индекса потрошачких цена, с циљем да подела на групе производа чије се 
цене пројектују приближније одражава факторе који на њих утичу, без губитка основне 
економске логике модела. Из тог разлога извршена је подела базне инфлације на 
прехрамбену и непрехрамбену, као и небазне инфлације на цене воћа и поврћа и 
регулисане цене. Поред смањења грешке предвиђања, које смо потврдили симулацијом, 
такво посматрање инфлације има и аналитички значај зато што олакшава раздвајање 
ефеката трошковних фактора од ефеката на страни тражње и ефеката мера монетарне 
политике.  

У литератури која прати развој новокејнзијанских модела (што је основни 
аналитички инструмент централних банака у режиму циљања инфлације) централно 
место заузима претпоставка о номиналној ригидности цена и зарада. Само због те 
ригидности, монетарна политика утиче на реалне променљиве у кратком року и 
могућност да делује на стабилизацију пословног циклуса. Зараде су у модел укључене 
кроз њихов реални јаз, са ефектима и на страни трошкова, и на страни агрегатне тражње. 
Како бисмо потврдили оправданост увођења цикличне компоненте реалних зарада (јаз) 
у једначину агрегатне тражње, оценили смо коинтеграциону везу између реалних зарада 
и реалног бруто домаћег производа, чиме је потврђена њихова дугорочна веза. Поред 
доприноса смањењу грешке пројекције, експлицитно укључивање зарада у модел 
омогућава нам да прецизније сагледамо ефекте евентуалног прегревања тржишта рада, 
што има кључну улогу у формирању дугорочнијих инфлаторних притисака. Ефекат 
аутономног повећања зарада на кључне варијабле модела (пре свега инфлацију) и на 
реакцију монетарне политике детаљно је описан функцијама импулсног одзива на крају 
другог одељка.  

Укључење ефеката фискалне политике на агрегатну тражњу добило је на значају у 
периоду након избијања пандемије вируса корона у 2020. години. Укључивање ефеката 
фискалне политике у модел кроз нову варијаблу – фискални импулс – омогућава нам да 
направимо претпоставке о будућем кретању агрегатне тражње на основу најава о 
променама фискалне политике. Поред тога, омогућава нам да анализирамо доприносе 
фискалне политике тражњи на историјском периоду. Након рестриктивне фискалне 
политике за време фискалне консолидације и неколико година благо експанзивне 
политике након тога, њен ефекат на агрегатну тражњу снажно добија на значају са 
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избијањем пандемије (у смеру експанзије), да би након тога постепено укидање 
подстицајних мера имало рестриктиван ефекат. 

У петом поглављу представљамо резултате симулације пројекције на историјском 
периоду, за првобитну и актуелну верзију модела. Симулације пројекција инфлације и 
производног јаза извршене су на периоду од 2012. до првог тромесечја 2022. за дужину 
пројекције два до четири тромесечја. Резултати указују на смањену грешку пројекције 
нове верзије модела за обе промењиве на свим хоризонтима пројекције.  

И у наредном периоду наставићемо да пратимо перформансе модела и у складу с 
тим, по потреби, коригујемо модел променом коефицијената, као и променом структуре 
у складу с текућим дешавањима. 
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Прилог  

Веза између зарада и бруто домаћег производа у дугом року 

На основу добијених резултата укључили смо јаз зарада у једначину за агрегатну 
тражњу (јаз бруто домаћег производа). 

Оцена коинтеграционе везе БДП-а и реалних зарада 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.*
L_GDP -3.435022  0.0512 -19.27583  0.0420

L_REAL_WAGE -3.484820  0.0457 -18.93592  0.0457

*MacKinnon (1996) p-values.

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: L_GDP L_REAL_WAGE 
Exogenous variables: C 
Date: 07/19/22   Time: 10:12
Sample: 2008Q1 2022Q2
Included observations: 53

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -324.8234 NA  778.3785  12.33296  12.40731  12.36155
1 -203.8651   228.2232*   9.430275*   7.919437*   8.142489*   8.005212*
2 -203.4840  0.690210  10.81974  8.056001  8.427754  8.198960
3 -200.9625  4.376988  11.46321  8.111793  8.632247  8.311934
4 -199.5412  2.359970  12.67955  8.209100  8.878256  8.466425
5 -198.1058  2.274935  14.04635  8.305879  9.123736  8.620387

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Оцена модела с корекцијом равнотежне грешке 

 Vector Error Correction Estimates
Date: 07/19/22   Time: 10:15
Sample (adjusted): 2008Q3 2022Q2
Included observations: 56 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

L_GDP(-1)  1.000000

L_REAL_WAGE(-1) -0.804506
 (0.06684)
[-12.0368]

C -969.4111

Error Correction: D(L_GDP) D(L_REAL...

CointEq1 -0.293384  0.095245
 (0.11048)  (0.09091)
[-2.65548] [ 1.04765]

D(L_GDP(-1)) -0.024760 -0.049097
 (0.14296)  (0.11764)
[-0.17319] [-0.41735]

D(L_REAL_WAGE(-1)) -0.012644  0.022926
 (0.17915)  (0.14742)
[-0.07058] [ 0.15552]

C  0.509891  0.712936
 (0.28590)  (0.23526)
[ 1.78346] [ 3.03041]
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Коефицијенти у моделу су калибрисани коришћењем коефицијената из модела 

Белорусије (Musil и др., 2018). 

Табела 1. Калибрисани коефицијенти у моделу за средњорочне пројекције 

Коефицијенти Вредности 

Номиналне зараде 

𝑎  0,5 
𝑎  0,5 
𝑎  0,5 

Разлика раста тренда у реалним зарадама у односу на потенцијал 

𝑎  0,9 

Базна инфлација (непрехрамбена) 

𝑎  0,1 

Небазна инфлација (храна) 

𝑎  0,1 

Јаз у БДП-у 

𝑎  0,1 

   

 Response of L_GDP:
 Period L_GDP L_REAL_WAGE

 1  1.000000  0.000000
 2  0.681857  0.223385
 3  0.499997  0.376350
 4  0.386144  0.471332
 5  0.315904  0.529974
 6  0.272560  0.566160
 7  0.245816  0.588487
 8  0.229314  0.602264
 9  0.219132  0.610765
 10  0.212850  0.616010

 Response of L_REAL_WAGE:
 Period L_GDP L_REAL_WAGE

 1  0.000000  1.000000
 2  0.046148  0.946301
 3  0.124233  0.882868
 4  0.173055  0.842099
 5  0.203282  0.816867
 6  0.221936  0.801294
 7  0.233446  0.791685
 8  0.240547  0.785756
 9  0.244929  0.782098
 10  0.247633  0.779840

Nonfactorized One Unit
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Процена инфлаторних притисака путем анализе новинских текстова  
Мирко Ђукић   
 
Апстракт: У овом раду представљамо резултате речничке текстуалне анализе новинских чланака из економских 
рубрика четири српске дневне новине, како бисмо оценили да ли ти чланци садрже корисне информације за 
процену инфлаторних притисака. Укупно смо анализирали 117.113 економских чланака за период 2007–2022. 
године, пребројавајући изразе у вези с растом и падом цена, односно текстове који садрже те изразе. Мере 
новинског инфлационог сентимента, које смо добили на овај начин, показале су се високо корелисаним са 
инфлацијом, с тим да је то вођено периодима с високим осцилацијама инфлације. Током периода са стабилном 
инфлацијом корелисаност је знатно нижа. Узрочна веза иде од сентимента ка инфлацији, а модели инфлације с 
новинским инфлационим сентиментом показују боље резултате у прогнозирању изван узорка него реперни 
ауторегресиони модели инфлације. На основу анализе закључује се да се новински инфлациони сентимент може 
користити као показатељ инфлаторних притисака, пре свега у периодима високих осцилација инфлације.  

Кључне речи: прогнозирање инфлације, текстуална анализа  
[JEL Code]: C13, C55, Е31, Е37, Е52 
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Нетехнички резиме 

Новине у Србији често пишу о ценама и инфлацији. У овом раду користимо ове текстуалне податке ради мерења 
новинског инфлационог сентимента, а све како бисмо оценили да ли се он може користити као показатељ 
инфлаторних притисака.  

Анализирали смо текстове из економских рубрика четири српске дневне новине за период од почетка 2007. до јуна 
2022. године. Узорак се састоји од 117.113 чланака, или 650 месечно у просеку. 

Текстове смо квантификовали тзв. речничким методом да бисмо добили мере инфлационог сентимента. Најпре 
смо дефинисали листе израза, једну која се односи на изразе у вези с растом цена и другу која се односи на изразе 
у вези с падом цена. Затим смо пребројали те изразе по месецима, а потом те бројке ставили у однос са укупним 
бројем речи у одговарајућим месецима. Користили смо и тзв. Булову претрагу, у којој смо по месецима 
пребројавали текстове који садрже бар један од израза с поменутих листа (у односу на укупан број текстова). Док 
број израза мери интензитет, број текстова мери учесталост помињања промена цена.     

Резултати анализе показују да су мере инфлационог сентимента на целом узорку високо корелисане са самом 
инфлацијом. To је вођено пре свега заједничким кретањем серија у епизодама раста инфлације на двоцифрене 
нивое, коме су претходили порасти мера новинског инфлационог сентимента. Тако је у сва четири таква циклуса 
број израза у вези с растом инфлације на посматраном узорку растао изнад 2,5‰ укупног броја речи, док би се 
током периода ниске инфлације он углавном кретао испод 1‰. Међутим, током периода ниске и стабилне 
инфлације (средина 2013. до средине 2021) корелација између инфлације и инфлационог сентимента знатно је 
нижа.  

Узрочност између инфлације и новинског инфлационог сентимента, у принципу, може ићи у оба смера, с обзиром 
на то да новине могу писати и о претходној инфлацији, и о променама цена које ће тек бити укључене у инфлацију. 
Грејнџеров тест узрочности показује да у нашем случају, у свим комбинацијама сентимента и инфлације, 
узрочност иде од првог ка последњем, с тим да у неким случајевима узрочност иде у оба правца. 

Поред тога, утврдили смо да модели с новинским инфлационим сентиментом показују боље перформансе него 
прост ауторегресиони модел инфлације када је у питању прогнозирање изван узорка.  

Узимајући све у обзир, закључили смо да се новински инфлациони сентимент може користити као показатељ 
инфлаторних притисака, пре свега у периодима високих осцилација инфлације, док у периодима стабилне 
инфлације овај показатељ треба узети с резервом 

.
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1. Увод  

У тренутку писања овог рада, глобална инфлација достиже нивое какви нису виђени 
деценијама, изненађујући креаторе монетарне политике широм света из месеца у месец. 
Да ли би централне банке спремније дочекале шокове да су већи значај придавале 
писању новина? Према налазима представљеним у овом раду, у случају Србије, 
новински текстови заиста садрже информације које се могу искористити за процену 
инфлаторних притисака, нарочито у нестабилним временима. 

Велики број текстова расположивих на интернету, попут новинских чланака, изјава, 
блогова, објава на друштвеним медијима итд., разматрају економска кретања у некој 
форми. Економски истраживачи све више су заинтересовани да ово обиље текстуалних 
података употребе за разне врсте анализа, као што је прогнозирање или креирање мера 
појединих економских концепата који се иначе не мере на адекватан начин.  

Текстуална анализа углавном укључује трансформацију текстова као квалитативних 
података у нумеричку меру употребом неког метода – од једноставног бројања речи до 
софистицираних модела машинског учења, као и оцену њихове везе са економским 
варијаблама. Пошто су текстови високофреквентни подаци, корелација са економским 
варијаблама може се користити за процену економских трендова пре него што је 
податак за ту варијаблу објављен.  

Најранији пример употребе текстуалне анализе потиче из 1933. године, када је 
Cowles класификовао едиторијале „Волстрит журнала” као оптимистичне, 
песимистичне или недефинисане, да би закључио да они не садрже корисне 
информације за прогнозу цена акција. С друге стране, Tetlock у свом познатом раду из 
2007. користи Харвардски психолошки речник да би чланцима „Волстрит журнала” дао 
оцене сентимента, за које је установио да добро предвиђају кретања на финансијским 
тржиштима за следећи дан. Поједини истраживачи (Lucca and Trebbi (2009), Born et. al. 
(2014), Hansen et. al. (2018)) на разне начине анализирали су комуникацију централних 
банака и установили да њен сентимент утиче на финансијска тржишта. Још један познат 
пример текстуалне анализе дали су Baker et. al. (2016), који су бројали чланке који 
садрже барем по једну реч из три категорије („економија”, „политика”, „неизвесност”) 
и установили да таква мера економске неизвесности добро предвиђа инвестиције, 
запосленост и производњу. 

Ближе нашој теми су бројни радови који истражују везу између текстова и 
инфлационих очекивања. Carroll (2003) је употребом простог епидемиолошког модела 
утврдио да се током периода у коме је тема инфлације била интензивно покривена у 
вестима очекивања становништва брже прилагођавају очекивањима стручњака него 
током периода слабе покривености. Поједини радови баве се асиметријом у овом 
сегменту. Lamla et. al. (2012) установили су да садржај вести понекад изазива 
пристрасност пренаглашавањем негативних вести, што резултира претераном 
реакцијом инфлационих очекивања, док Drager (2015) налази да само медијски 
извештаји с негативним вестима утичу на инфлациона очекивања. Према Larsen et. al. 
(2021), медијска покривеност појединих тема, од којих су неке на први поглед 
неповезане са инфлацијом, може у знатној мери предвидети инфлациона очекивања 
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потрошача. Поједини истраживачи, као Angelico et. al. (2021), анализирају објаве с 
друштвених мрежа. Они су креирали меру инфлационих очекивања на основу Твитера 
(комбинујући Latent Dirichlet Allocation (LDA) с речничким приступом) и установили 
њену високу корелисаност са уобичајеним мерама инфлационих очекивања.  

Изненађујуће мали број истраживача покушао је да установи директну везу између 
текстова и инфлације, што је тема нашег рада. Један од примера је Rambaccussing et. al. 
(2020), који нису нашли доказе да економске теме у медијима у Уједињеном Краљевству 
побољшавају краткорочну прогнозу инфлације (супротно прогнозама незапослености и 
производње). Насупрот томе, Kalamara et. al. (2021), комбинујући бројање израза с 
надгледаним машинским учењем, налазе да новински чланци побољшавају прогнозу 
инфлације у Уједињеном Краљевству, уз прогнозе производње и незапослености. 

У нашем раду усредсредили смо се на оцену везе између новинских текстова и 
инфлације у Србији. При томе, не анализирамо везу са инфлационим очекивањима, зато 
што се у Србији она процењују на основу анкета, чији су резултати најчешће под 
утицајем текуће инфлације, а не обратно, о чему ће бити речи у раду. Поред тога, 
сматрамо да је из практичних разлога подршке монетарној политици корисније имати 
модел који директно прогнозира инфлацију, уместо индиректно, преко очекивања.  

Веза између новинских текстова и инфлације проистиче из једноставне чињенице 
да у периодима већих и учесталијих промена цена новине више пишу о томе, тј. што је 
битно за нашу анализу, више користе речи које се односе на промене цена. То може 
бити помињање промена цена које су се већ десиле, али и оних које тек треба да се десе. 
Цене су честа тема у српским новинама. У нашем узорку, 22% чланака из економских 
рубрика помиње инфлацију или промене цена барем једном, а као што ћемо видети 
касније, учесталост писања о овој теми расте у периодима високе инфлације.  

Ми смо анализирали чланке из четири српске дневне новине за период од почетка 
2007. до јуна 2022. године, употребом речничког приступа и Булове претраге. 
Конкретно, најпре смо дефинисали листе израза, једну која се односи на изразе у вези с 
растом цена, а другу у вези с падом цена. Затим смо пребројали те изразе по месецима 
и ставили те бројке у однос са укупним бројем речи у одговарајућим месецима. Булова 
претрага се у нашем случају састоји из бројања чланака који садрже барем један израз 
с поменутих листа (према укупном броју чланака у одговарајућем месецу). Док се 
бројањем чланака мери колико новине често пишу о ценама, бројање израза мери 
интензитет писања о истој теми. 

На тај начин смо креирали месечне серије разних мера новинског инфлационог 
сентимента: изрази о расту цена, разлика израза о расту и паду цена, чланци о расту 
цена, разлика чланака о расту и паду цена, као и филтриране варијанте прве две серије. 

То што речнички приступ и Булова претрага узимају унапред дефинисану листу 
израза за претрагу чини их једноставним за употребу, али се то понекад узима и као 
њихова мана, јер у потпуности игноришу друге речи1 (за разлику од сложенијих метода 

 
 
1 Bholat et. al. (2015). 
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машинског учења). Међутим, сматрамо да се изрази који се односе на промене цена у 
оба смера лако могу препознати, нарочито у српском језику, што чини речнички 
приступ погодним за ову врсту анализе. Поред тога, речнички приступ је погоднији када 
хоћемо да измеримо интензитет сентимента, а не само да тематски класификујемо 
текстове, за шта су погоднији методи машинског учења. Тако, на пример, Angelico et. 
al. (2021) најпре користе LDA да смање шумове, тј. да издвоје твитове о инфлацији, а 
потом користе речнички приступ да изброје изразе у вези с растом, односно падом цена. 
У нашем случају, шумове смо смањили тако што смо у анализу укључили само 
економске текстове, па није било потребе за машинским учењем у ту сврху.  

У последњој фази анализирали смо везу између шест различитих мера новинског 
инфлационог сентимента и инфлације (међугодишња и месечна). Ове две класе серија 
показале су се високо корелисаним на целом узорку (2007–2022), али не и на периоду 
стабилне инфлације (средина 2013 – средина 2021). Висока корелација на целом узорку 
одређена је периодима снажних пораста инфлације, који су били праћени или су им 
претходили порасти инфлационог сентимента у новинама. 

Према Грејнџеровом тесту узрочности, у свим комбинацијама мера сентимента и 
инфлације узрочност иде од првог ка последњем, с тим да у неким случајевима иде у 
оба смера. Ово је било важно испитати, с обзиром на то да новине некад пишу о прошлој 
инфлацији, а некад о текућим и будућим променама цена које ће тек бити укључене у 
инфлацију. 

Када је у питању прогнозирање изван узорка, већина модела с новинским 
инфлационим сентиментом има боље перформансе од реперног ауторегресионог 
модела инфлације. Најмању грешку прогнозе у веома кратком року показали су модел 
с месечном инфлацијом и разликом броја израза о поскупљењима и појефтињењима, за 
текући месец, односно модел с филтрираном верзијом исте серије, за један месец 
унапред. Поред тога, укључивање сентимента у постојећи модел за инфлацију даје 
статистички значајан коефицијент уз ту варијаблу, што показује да сентимент пружа 
додатне информације чак и када се узму у обзир релевантни фактори инфлације.  

Треба нагласити да број израза у највећем броју случајева показује боље резултате 
и у корелисаности са инфлацијом, и у њеном прогнозирању, што сугерише на то да је 
интензитет помињања цена релевантнији од његове учесталости.  

Узимајући све у обзир, закључили смо да се новински инфлациони сентимент може 
користити као показатељ инфлаторних притисака, али пре свега у периодима високих 
осцилација инфлације, док у периодима стабилне инфлације овај показатељ треба узети 
с резервом. 

Рад је структуриран на следећи начин. Најпре, представљамо базу новинских 
текстова која је анализирана у раду. Након тога, објашњавамо методе текстуалне 
анализе које смо користили да креирамо серије новинског инфлационог сентимента. На 
крају, представљамо резултате оцене веза између мера сентимента и инфлације. 
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2. База новинских текстова  

Први, најзахтевнији и временски најдужи корак у нашој анализи био је формирање 
базе економских текстова за анализу. У базу смо укључили четири српске дневне 
новине с довољно дугом историјом за ову врсту анализе (за детаље видети Додатак). 
Чланци су преузети употребом пакета Rvest у оквиру софтвера R, који смо користили и 
у каснијој фази за текстуалну анализу. Узорак почиње од јануара 2007. године, са 
изузетком једне новине, која има расположиве чланке од марта 2008. Чланке смо 
преузимали с веб-страница самих новина, или посредно с веб-страница које прикупљају 
и објављују вести из разних извора. Коначна база коју смо анализирали састојала се од 
117.113 чланака (650 месечно у просеку) из економских рубрика поменутих новина.  

          Графикон 1. Број економских чланака у узорку, по месецима 

Анализу смо ограничили на чланке из економских рубрика како су их саме новине 
класификовале из неколико разлога. Анализа на свим чланцима могла би створити 
велике шумове у серији, с обзиром на то да би поједини велики догађаји, као што је 
пандемија вируса корона, могли засенити друге теме, укључујући оне о инфлацији. 
Поред тога, поједине речи, као што су, на пример, криза или депресија, могу имати 
економско и неекономско значење. У том смислу, ограничавање анализе само на 
економске текстове смањило би могуће грешке у том погледу, мада са изразима које 
користимо у нашој конкретној анализи то не би био толики проблем. 

У целом узорку има преко 600.000 различитих речи, од којих смо заинтересовани за 
веома мали део. Такозвани „облак речи” (word cloud), на Слици 1, често је коришћен 
начин да се графички представе најчешће речи у тексту (већа фреквентност, већи фонт). 
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Слика 1. „Oблак речи” економских чланака четири српске дневне новине 

Пре анализе, текстови су обрађени на начин који је подразумевао изостављање речи 
које нису директно део чланка (као нпр. „ауторска права”, „БОНУС видео” и сл.). Након 
овог „чишћења”, чланци су били спремни за анализу. 

3. Анализа текста – мерење новинског инфлационог сентимента  

Анализа текста спроведена је речничким приступом, што значи да смо у чланцима 
тражили изразе које смо унапред дефинисали, а који се односе на поскупљења односно 
појефтињења. Израз у нашем случају може бити део речи  („поскуп”) или скраћена 
синтагма („раст цен”). Алгоритам ће избројати речи или групе речи које садржe тражене 
изразе.  

Израз за претрагу пожељно је дефинисати тако да буде део разних врста и облика 
жељене речи, а да притом не може бити део неке речи за коју нисмо заинтересовани. 
Тако ће израз „поскуп” покупити именице у множини и једнини у разним падежним 
облицима („поскупљење”, „поскупљења”, „поскупљењу”…) и глаголе у разним 
временима и родним облицима („поскупети”, „поскупео”, „поскупела”, 
„поскупљује”…). При томе, што је битно, овај израз не може бити део речи или 
синтагме која се односи на појам који није у вези с ценом. Код синтагма ситуација је 
сложенија зато што је само последњу реч могуће дефинисати у скраћеном облику, док 
је за прву реч неопходно унапред дефинисати разне врсте и облике 
(„раст/растa/расту/растом цен”).  

У Табели 1 приказане су листе израза које смо укључили у пребројавање.  
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Табела 1.  Листа израза у вези с поскупљењем и појефтињењем за претрагу 

      Изрази о поскупљењима Изрази о појефтињењима 

поскуп 

скупљ 

раст/ растa/ расту /растом цен 

повећањ/ повећањe/ повећању цен 

виша/више/вишој цен 

висока/високe/високим/високoj цен 

скок/ скока/ скоку/ скокови цен 

дигао/дигли/дижу/диже цен 

инфлаци 

појефт 

јефтини 

пад /пада /паду цен 

снижење /снижења /снижењу цен 

нижа /ниже /нижој /нижу цен   

ниска /ниске /ниским /ниској цен 

дефлаци 

пад инфлаци 

Напоменимо да претрага коју смо спровели не прави разлику између малих и 
великих слова, тако да у претходној фази није било неопходно велика слова 
трансформисати у мала, што је чест поступак у оваквој врсти анализе. 

Као пример, у кратком чланку из 2008. године, на основу унапред дефинисаних 
израза из Табеле 1, избројано је десет израза који се односе на поскупљења (жуто) и два 
која се односе на појефтињења (плаво): 

 

Литар бензина 101,6 динара  

Уколико у наредна два дана не дође до пада цене сирове нафте у свету, гориво у Србији би 

већ од петка могло да поскупи у просеку за око четири динара за литар, сазнаје „Блиц”. Према 

овим проценама, литар безоловног бензина продавао би се за 101,6 динара. 

Прогнозе да ће цена нафте расти уколико пређе магичну цифру од 100 долара за барел све 

више се остварују. Наиме, ових дана цена сирове нафте котирала се нешто мање од 

историјског максимума од 103,05 долара за барел (159 литара). Тако висока цена главне 

енергетске сировине највише је последица слабости долара, али и очекивања да чланице 

Организације земаља извозница нафте (ОПЕК) неће повећати ниво дневне производње. Сходно 

томе, и у Србији се већ крајем недеље може очекивати ново повећање цене деривата. Како 

„Блиц" сазнаје, гориво би могло да поскупи око четири динара, али постоји опасност да, уколико 

се настави раст цене нафте, ова сума буде и већа. Последње поскупљење десило се 20. 

фебруара, а Министарству енергетике су нам потврдили да ће се пресек цена радити у 

четвртак, тако да би возаче већ у петак ујутру могле да сачекају нови ценовници.  

„Након овога поскупљења, мислим да се у наредних месец дана неће дешавати већи скокови 

цене горива код нас. С обзиром на то да је цена сирове нафте близу свог историјског рекорда, 

реално је очекивати да би у неком наредном периоду могла да падне. Међутим , извесно је да ће 

нафта током године поскупљивати – каже Небојша Атанацковић из „Нафте” а.д.  

На нижу цену горива утицало би смањење акцизе на деривате, које су повећане приликом 

последњег поскупљења. Ове акцизе усклађује Министарство финансија – али, према ранијим 

изјава, тренутно се само посматрају дешавања на тржишту Србије и нема најава њиховог 

смањења.  
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Свесни смо да овакво пребројавање није савршен одраз инфлационог сентимента. У 
нашем примеру укључена су два израза која се односе на пад цена, иако су у потенцијалу 
(„Уколико у наредна два дана не дође до пада цене сирове нафте у свету…”), док у исто 
време није укључен израз који се односи на раст цена у трећој реченици („Прогнозе да 
ће цена нафте расти….”). Упркос томе, може се рећи да пребројани изрази у доброј 
мери одражавају инфлациони сентимент овог чланка, те да, с обзиром на велики број 
текстова у узорку (650 месечно у просеку), овакви повремени пропусти не могу 
искривити слику о тренду овог показатеља.  

Још један приступ који смо користили јесте Булова претрага, која се састоји из 
пребројавања чланака који задовољавају одређени логички услов, у нашем случају који 
садрже било који израз из Табеле 1. Овај приступ је мање подложан екстремним 
вредностима, али му је мана што не узима у обзир интензитет употребе израза. 
Примећујемо да би применом овог метода поједини чланци могли истовремено бити 
категорисани тако и да се односе на поскупљења и на појефтињења, као што је случај с 
чланком у нашем примеру. 

На крају, с обзиром на то да су овако добијене серије прилично волатилне, 
користили смо и њихове филтриране верзије, употребом Ходрик–Прескотовог (HP) 
филтера с најмањим коефицијентом углачаности (lambda = 1), са идејом да 
елиминишемо најволатилнији део серија, задржавајући истовремено краткорочне 
флуктуације у тренду.   

Укупно смо дефинисали шест мера новинског инфлационог сентимента: 

 Изрази о поскупљењима (PRT),2 као однос броја израза о поскупљењима и 
укупног броја речи у одговарајућем месецу (m), у промилима: 

𝑃𝑅𝑇
𝑃𝑅𝑇𝐶

𝑤
⋅ 1000 

 Изрази о променама цена (PCT), као разлика између броја израза о 
поскупљењима и појефтињењима (PFTC) у односу на укупан број речи у 
одговарајућем месецу (m), у промилима: 

𝑃𝐶𝑇
𝑃𝑅𝑇𝐶  𝑃𝐹𝑇𝐶

𝑤
⋅ 1000 

 Текстови о поскупљењима (PRA), као однос броја чланака о поскупљењима 
(PRAC) и укупног броја чланака (а) у одговарајућем месецу (m), у процентима: 

𝑃𝑅𝐴
𝑃𝑅𝐴𝐶

𝑎
⋅ 100 

 

 
 
2 У раду користимо скраћенице на основу енглеских назива: Price-rise terms (count) – PRT(C), price-change 
articles – PCA, newspaper inflationary sentiment – NIS. 
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 Текстови о променама цена (PCA), као разлика између броја текстова о 
поскупљењима (PRAC) и појефтињењима (PFAC) у односу на укупан број текстова 
у одговарајућем месецу (m), у процентима: 

𝑃𝐶𝐴
𝑃𝑅𝐴𝐶  𝑃𝐹𝐴𝐶

𝑎
⋅ 100 

 Изрази о поскупљењима – филтрирано (PRT-HP), као HP филтер од PRT-а, с 
параметром lambda = 1 

 Изрази о променама цена – филтрирано (PCT-HP), као HP филтер од PCT-а, 
с параметром lambda = 1. 

Графикон 2 показује инфлациони сентимент мерен бројем одговарајућих израза у 
укупном броју речи, PRT и PCT. Уколико број израза о појефтињењима премашује број 
израза о поскупљењима, PCT може узети негативне вредности. 

Графикон 2. Мере новинског инфлационог сентимента на основу бројања израза    
(учешће у укупном броју речи, у ‰) 

 

Мада су ове серије веома волатилне, на анализираном периоду могу се јасно уочити 
четири велика циклуса у инфлационом сентименту. Тако обе серије достижу максимуме 
2008, 2010, 2012. и 2022. године, на преко 2,5‰ у случају PRT-а, односно 2‰ у случају 
PCT-а. У периоду 2013–2021. серије су биле релативно стабилне, углавном у интервалу 
од 0‰ до 1‰. 

Када је у питању број чланака, такође се могу запазити четири велика циклуса, мада 
мање изражена него у случају броја израза. Учешће чланака с барем једним поменом 
поскупљења (PRA) варира између 10% у стабилним временима (2013–2021), до преко 
30% у одређеним периодима. Разлика између броја текстова о поскупљењима и 
појефтињењима (PCA) варира између 0–5% у стабилним временима, па до око 20%. 
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Графикон 3. Мере новинског инфлационог сентимента на основу бројања текстова  
(учешће у укупном броју текстова, у %) 

 

4. Веза између новинског инфлационог сентимента и инфлације 

Више је начина на који изрази и текстови о ценама могу бити повезани са самом 
инфлацијом. На пример, након што се објави податак о порасту инфлације, он може 
изазвати пораст интересовања медија за ту тему, као и за појединачне промене цена које 
су довеле до тог раста. С друге стране, новине могу писати о текућим и будућим 
променама цена које ће тек бити укључене у инфлацију. Још једна могућност је да jе 
инфлациони сентимент у новинама одраз кретања инфлационих очекивања, што је један 
од фактора који утичу на саму инфлацију.  

Графикон 4 показује да је серија израза о поскупљењима, иако веома волатилна, 
очигледно повезана са инфлацијом. (За графички приказ веза осталих мера сентимента 
с мерама инфлације видети Додатак.)  

Графикон 4. Инфлација и новински инфлациони сентимент  

 Извор: РЗС и аутор. 
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Инфлација у посматраном периоду бележи четири значајна скока, с двоцифреним 
максимумима у 2008, 2011, 2012. и 2022. години. Свим овим циклусима претходио је 
или их је пратио снажан раст употребе израза о поскупљењима у новинама, на преко 
2,5‰ укупног броја речи. 

Може се приметити и да је током осмогодишњег периода стабилности инфлације 
(средина 2013 – средина 2021) PRT остао релативно низак, никад не премашивши 1,5‰. 
Кретање серија сентимента и инфлације у овом периоду често није било 
синхронизовано, као, на пример, у 2015, када повећано коришћење израза о 
поскупљењима није било праћено растом инфлације, или почетком 2017, када новине 
нису предвиделе привремени пораст инфлације на 4%.   

Поред међугодишње, проверавали смо повезаност мера сентимента и са 
десезонираним месечним стопама инфлације. У овом случају анализиране серије су 
конзистентније – месечни пораст цена и месечни број израза/текстова. 

Овде је битно нагласити и да ниједна од серијa сентимента нема сезонско кретање, 
па стога није било неопходно њихово десезонирање. Поред тога, oве серије, као и две 
серије инфлације (месечна и међугодишња), стационарне су према Дики–Фулеровом 
тесту. 

Табела 2 показује високу корелисаност између две групе серија на целом узорку. 
Корелација је најјача између међугодишње инфлације и филтриране серије израза о 
поскупљењима (PRT–HP). Корелисаност мера новинског инфлационог сентимента са 
месечном инфлацијом нешто су слабије.  

Табела 2. Максималне корелације мера сентимента и инфлације за период 2007–2022.  
(доцње у заградама) 

  

Изрази Изрази филтрирано Чланци 

PRT PCT PRT-HP PCT-HP PRA PCA 

Мг. инфлација 0,75 (2) 0,71 (3) 0,86 (4) 0,83 (4) 0,76 (3) 0,72 (4) 

Мес. инфлација, дсз. 0,64 (0) 0,62 (0) 0,62 (0) 0,62 (0) 0,58 (0) 0,55 (0) 

У складу с нашим ранијим опажањима, на периоду стабилне инфлације (средина 
2013 – средина 2021) корелације су знатно слабије (Табела 3). У овом случају, месечне 
стопе инфлације показују нешто јачу корелацију с мерама сентимента од међугодишње 
стопе. 
 
Табела 3. Максималне корелације мера сентимента и инфлације за период јун 2013 – јун 2021. 
(доцње у заградама) 

  

Изрази Изрази филтрирано Чланци 

PRT PCT PRT-HP PCT-HP PRA PCA 

Мг. инфлација 0,22 (0) 0,26 (0) 0,23 (0) 0,26 (0) 0,14 (0) 0,23 (3) 

Мес. инфлација, дсз. 0,30 (0) 0,37 (0) 0,25 (0) 0,31 (0) 0,22 (5) 0,17 (0) 

Овде је важно нагласити да се подаци о инфлацији у Србији објављују 12. у месецу 
за претходни месец, тако да, и ако су корелације истовремене (без доцњи), може се рећи 
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да мере инфлационог сентимента претходе званичном податку о инфлацији, што је 
битно у контексту могућности коришћења овог показатеља у прогнозама инфлације. 

Из истог разлога битно је утврдити правац узрочности. На основу Грејнџеровог 
теста узрочности, мере сентимента узрокују инфлацију у свим комбинацијама, при чему 
узрочност у неким случајевима иде у оба смера (Табела 4). Видети Додатак за детаљне 
резултате.  

Табела 4. Смер Грејнџерове узрочности између мера сентимента и инфлације*  
(цео узорак) 

  

Изрази Изрази филтрирано Чланци 

PRT PCT PRT-HP PCT-HP PRA PCA 

Мг. инфлација ↙↗  ↙  ↙↗  ↙↗  ↙  ↙↗ 

Мес. инфлација, дсз. ↙  ↙  ↙↗  ↙↗  ↙  ↙ 

* ↙ значи да узрочност иде од сентимента ка инфлацији, а ↗ у супротном смеру. 

Функција одговора на импулсе из VAR(7) модела са инфлацијом и PCT-ом добра је 
илустрација ове везе. На графикону 5 јасно се може видети да инфлација реагује на 
инфлациони сентимент у новинама. Најјачи одговор инфлације на раст PCT-а за један 
промил је 4%, што је приближно у складу с нашим запажањима с Графикона 3, где се 
може видети да је раст PCT-а са 0–0,5‰ на 2–3‰ уобичајено био праћен растом 
инфлације од 8% до 10%. 

Графикон 5. Функције одговора на имплусе из VAR модела с мг. инфлацијом и PCT 
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На бази претходно реченог, могли бисмо закључити да је инфлациони сентимент 
водећи показатељ инфлације. Шта би могао бити узрок те повезаности? Да ли то што 
новине пишу о текућим и будућим променама цена које тек треба да буду регистроване 
у инфлацији или су ти текстови одраз инфлационих очекивања, која су један од фактора 
инфлације?  

Ако је ово последње случај, требало би да инфлациона очекивања узрокују 
инфлацију. Међутим, Грејнџеров тест узрочности говори управо супротно, показујући 
да су инфлациона очекивања узрокована инфлацијом, а не обратно (видети Додатак). 

Функције одговоре на импулсе из VAR(2) модела са инфлацијом, PCT-ом и 
инфлационим очекивањима (Exp) показују да инфлациона очекивања реагују и на PCT, 
и на саму инфлацију. Такође, видимо да и по укључивању очекивања у модел стоји 
закључак да PCT утиче на инфлацију, а да обратно не важи (Графикон 6).   

Графикон 6. Функције одговора на импулсе из VAR модела с међугодишњом инфлацијом, PCT-ом и 
инфлационим очекивањима 

 
Да бисмо установили употребљивост овог односа за прогнозирање, спровели смо 

уобичајени приступ поређења ванузорачких грешака прогнозе модела инфлације с 
мерама сентимента с реперним моделом, у нашем случају ауторегресионим моделом 
инфлације, међугодишње и месечне. У анализу смо укључили VAR(2) са инфлацијом и 
сентиментом, као и моделе с две једначине, од којих једна повезује сентимент и 
инфлацију, а друга је АR(2) jeдначина за новински инфлациони сентимент (NIS): 
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Infm = α1ꞏInfm-1 + α2ꞏNIS m-1 + εm 

NIS m = β1ꞏNIS m-1 + β2ꞏNIS m-2 + γm 

Упоредивости ради, у случају међугодишње инфлације посматрамо грешку 
прогнозе l периода унапред, док у случају месечне инфлације посматрамо кумулативну 
грешку од првог до l-тог периода унапред (видети Додатак за детаље). 

Мере грешке прогнозе, RMSE, различитих модела приказане су у Табели 5. 

Табела 5. Ванузорачки RMSE за различите моделе инфлације са мерама NIS-а  
(временски помаци у колонама) 

 

Можемо видети да модели са NIS-ом у готово свим случајевима смањују грешку 
прогнозе у односу на реперни модел у моделима с међугодишњом инфлацијом, а у свим 
случајевима у моделима с месечном инфлацијом. Иако је месечна инфлација показала 
мању корелисаност са NIS-ом у односу на међугодишњу (Табела 2), модели с месечном 
инфлацијом имају боље перформансе када је у питању прогнозирање од модела с 
међугодишњом. Најнижу RMSE постигли су модели с месечном инфлацијом и неком од 
мера базираних на бројању израза: PCT за текући месец, PCT–HP за један месец 
унапред, модел са PRT–HP од два месеца унапред, па надаље. 

Разлог што смо ауторегресионе моделе користили као реперне јесте тај што се 
краткорочне прогнозе инфлације у Народној банци Србије раде на дезагрегираним 

  0 1 2 3 4 5 6 

Модели с међугодишњом инфлацијом 

AR(1) – репер  0,613  0,613  0,929  1,172  1,384  1,556  1,739 

PRT модел  0,567  0,549  0,770  0,958  1,145  1,307  1,516 

PCT модел  0,558  0,548  0,770  0,968  1,160  1,303  1,499 

PRA модел  0,582  0,569  0,843  1,062  1,253  1,411  1,574 

PCA модел  0,601  0,563  0,824  1,054  1,249  1,414  1,609 

PRT VAR  NA  0,662  1,007  1,286  1,583  1,893  2,194 

PCT VAR   NA  0,658  0,994  1,275  1,576  1,880  2,189 

PRT-HP модел  0,598  0,654  0,963  1,204  1,447  1,583  1,742 

PCT-HP модел  0,587  0,641  0,956  1,240  1,520  1,652  1,804 

Модели с месечном инфлацијом 

AR(1) – репер  0,396  0,396  0,699  1,016  1,345  1,649  1,969 

PRT модел  0,324  0,338  0,522  0,704  0,890  1,048  1,258 

PCT модел  0,322  0,342  0,540  0,748  0,960  1,141  1,372 

PRA модел  0,334  0,338  0,527  0,712  0,879  1,004  1,188 

PCA модел  0,347  0,342  0,546  0,766  0,974  1,156  1,400 

PRT VAR  NA  0,350  0,552  0,764  0,986  1,176  1,413 

PCT VAR   NA  0,346  0,536  0,728  0,932  1,111  1,336 

PRT-HP модел  0,329  0,262  0,413  0,582  0,763  0,891  1,057 

PCT-HP модел  0,326  0,256  0,422  0,629  0,830  0,969  1,153 
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подацима, као комбинација моделског приступа (за неке компоненте), стручне процене 
и екстерних информација о променама појединих цена. Структурни модел с факторима 
инфлације у Народној банци Србије користи се за средњорочну пројекцију инфлације 
(Ђукић, Момчиловић и Трајчев (2010)), али како сентимент има сврхе користити само 
у кратком року, овај модел нисмо користили као реперни. 

Последње што смо проверили јесте да ли новински инфлациони сентимент може 
побољшати објашњеност модела у који су укључени релевантни фактори инфлације. У 
ту сврху смо користи ARDL модел укупне инфлације из рада Ивковић, Јаковљевић и 
Милетић (2022), који као објашњавајуће варијабле укључује инфлацију у зони евра, 
цене пољопривредних производа, плате и девизни курс. У овај модел смо укључили 
PCT као додатну варијаблу и добили да је оцењен коефицијент уз њу статистички 
значајан и у кратком, и у дугом року (Табела 6). Из тога се може закључити да сентимент 
може побољшати објашњеност инфлације чак и када су у модел укључене најважније 
варијабле. Како је ово модел с једном једначином, не може се користити за прогнозу, 
због чега га нисмо користили у поређењу грешака прогнозе. 

 
Табела 6. Оцењени резултати из ARDL модела инфлације  
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5. Закључак 

Сврха анализе коју смо представили у овом раду била је да се испита да ли новински 
текстови у Србији садрже корисне информације које би могле бити коришћене као 
показатељ инфлаторних притисака. Резултати показују да то јесте случај. 

Текстуалну анализу смо спровели применом речничког приступа и Булове претраге 
на четири српске дневне новине, за период од почетка 2007. до јуна 2022. године. Најпре 
смо дефинисали листе израза за претрагу – једну у вези с поскупљењем и другу у вези 
с појефтињењем, а затим смо по месецима пребројали те изразе, као и чланке који 
садрже барем један од израза. Користећи те податке, креирали смо неколико временских 
серија мера новинског инфлационог сентимента: изрази о поскупљењима, изрази о 
променама цена, чланци о поскупљењима, чланци о променама цена, HP-филтер израза 
о поскупљењима и HP-филтер израза о променама цена. 

Ове мере показале су се високо корелисаним с мерама инфлације на целом узорку. 
Корелација је снажнија с међугодишњом инфлацијом са одређеним временским 
помаком (око 0,8) него са месечном инфлацијом (око 0,6). Веза је нарочито упадљива у 
периодима већих осцилација инфлације. Тако су у сва четири циклуса када је инфлација 
премашивала 10% изрази о поскупљењима расли преко 2,5‰ укупног броја речи, док у 
периодима ниске инфлације овај показатељ углавном није прелазио 1‰. С друге стране, 
у периодима релативно стабилне инфлације ова веза је знатно слабија. Ако се посматра 
само период ниске и стабилне инфлације (средина 2013 – средина 2021), веза између 
сентимента и инфлације пада на 0,2–0,3, што је знатно ниже него за цео узорак. 

Овде је било битно установити правац узрочности, који би у принципу могао ићи у 
оба смера, с обзиром на то да новине пишу и о прошлој инфлацији, и о променама цена 
које ће тек бити укључене у инфлацију. Грејнџеров тест узрочности показао је да у свим 
комбинацијама узрочност иде од сентимента ка инфлацији, с тим да у понеким 
случајевима иде у оба смера. Функција одговоре на импулсе из VAR модела са изразима 
о променама цена и инфлацијом сугерише да постоји једносмерна веза између ове две 
варијабле, где једнопромилни раст сентимента води расту инфлације од 4%.  

Бројни радови третирају текстуалне информације као одраз инфлационих 
очекивања, која су даље битан фактор саме инфлације. Стога смо испитали могућност 
да веза између сентимента и инфлације иде преко инфлационих очекивања. Грејнџеров 
тест узрочности, те анализе функције одговора на импулсе из VAR модела са 
сентиментом, инфлацијом и очекивањима показали су да то у Србији није случај. За 
инфлациона очекивања становништва показало се да следе инфлацију (а да јој не 
претходе), при чему се веза између сентимента и инфлације не мења значајно 
укључивањем очекивања у модел. Закључили смо да је главни канал узрочности 
сентимента на инфлацију информациони садржај у новинама о променама цена које ће 
бити укључене у инфлацију. 

 Следеће смо утврдили да разне комбинације мера сентимента и инфлације у већини 
случајева имају боље перформансе када је у питању прогнозирање изван узорка у 
односу на реперни ауторегресиони модел инфлације. Мада су везе биле јаче код 
међугодишње инфлације, модели с месечном инфлацијом показали су се бољим за 
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прогнозирање. У веома кратком року најбоље су се показали модел с месечном 
инфлацијом и разликом броја израза о поскупљењима и појефтињењима (за текући 
месец), и модел с филтрираном верзијом исте серије (за један месец унапред).  

Важно је нагласити и да су, по поменутим критеријумима у анализи, мере 
сентимента базиране на броју израза показале боље резултате од оних базираних на 
броју текстова, што значи да је интензитет помињања цена релевантнији од његове 
учесталости.  

На крају смо у модел укупне инфлације из рада Ивковић, Јаковљевић и Милетић 
(2022) укључили изразе о поскупљењима и добили статистички значајан коефицијент 
уз ту варијаблу, чак и када су најрелевантнији фактори инфлације укључени. 

 Узимајући све у обзир, закључили смо да су мере новинског инфлационог 
сентимента добар показатељ инфлаторних притисака, уз ограду да то не мора бити 
случај у стабилним временима. Овај показатељ се стога пре свега може користити као 
својеврстан аларм упозорења на потенцијални снажан раст инфлације, као онај коме 
смо сведочили од краја 2021. године. 
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Додатак 

Прогнозе изван узорка 

Овај метод се користи да би се проверило како се модели прогнозирају на основу 
историјских података. У нашем раду смо пуштали прогнозе с малим моделима 
инфлације с различитим мерама сентимента (PRT, PCT, PRA, PCA, PRT-HP и PCT-HP) 
и ауторегресионим једначинама за NIS:  

Infm  α1 Infm-1  α2 NIS m-1  εm 

NIS m  β1 NIS m-1  β2 NIS m-2  γm 

У ову „трку” смо укључили и VAR(2) моделе са инфлацијом и NIS-ом, док смо као 
реперни модел користили AR(2) модел за инфлацију. 

Цео процес смо спровели на уобичајени начин: прво смо оценили моделе на узорку 
који завршава у одређеном тренутку у прошлости (почињемо с јуном 2014), затим смо 
прогнозирали инфлацију за нула до шест периода унапред, а потом смо рачунали 
одступање прогнозиране од остварене инфлације за сваки временски помак. На крају 
смо рачунали грешку прогнозе (RMSE – root-mean-squared error) као корен просечне 
суме квадрата одступања за све узорке, од нула до шест месеци унапред. RMSE за све 
временске помаке l рачунали смо на следећи начин: 

𝑅𝑀𝑆𝐸
∑ 𝐼𝑛𝑓 𝐼𝑛𝑓

𝑒𝑛𝑑ℎ𝑖𝑠𝑡 𝑚
 

где је t последњи месец узорка за оцену, а endhist последњи месец целог узорка (јун 
2022.). 

Када су у питању модели с месечном инфлацијом, грешке смо кумулирали (од 1 до 
l периода унапред) и на тај начин их учинили упоредивим с грешкама прогнозе 
међугодишње инфлације: 

𝑅𝑀𝑆𝐸
∑ ∑ 𝐼𝑛𝑓 𝐼𝑛𝑓

𝑒𝑛𝑑ℎ𝑖𝑠𝑡 𝑚
 

Овде је важно објаснити на који начин смо рачунали грешку прогнозе за текући 
месец (0 помака), с обзиром на то да, дословно речено, то не би била ванузорачка 
грешка. То смо урадили тако што смо прогнозирали инфлацију за један период унапред, 
али са оствареним NIS-ом за t + 1 (што ову прогнозу чини ванузорачком). Идеја овог 
приступа је да симулира ситуацију на крају месеца када имамо расположиву остварену 
меру сентимента, али још увек немамо податак за инфлацију за тај месец. Ово се 
разликује од ванузорачке прогнозе за један месец унапред, где пуштамо прогнозу не са 
оствареним сентиментом, већ с његовом моделском прогнозом.  
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Графикон A1. Инфлација и показатељи новинског инфлационог сентимента 

Извор: РЗС и аутор. 
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Графикон A2. Месечна инфлација и показатељи новинског инфлационог сентимента 

Извор: РЗС и аутор. 
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Табела A1.  Грејнџерова узрочност између мера НИС и инфлације** (цео узорак) 

  
Изрази Изрази филтрирано Чланци 

PRT PCT PRT-HP PCT-HP PRA PCA 

Мг. инфлација 
 5.95017* 11.4523*  18.5593* 19.2880* 5.10133* 6.73472* 

3.04455* 0.98914 5.84182* 4.70734* 1.73623 2.56426* 

Мес. инфлација, 
дсз. 

10.8278* 2.31504* 11.8014*  12.1729* 10.2410* 11.2649* 

2.31504 0.80398  5.08440* 3.90030* 2.36838 1.95995 

* Означава статистичку значајност на нивоу од 5%, тј. постоји узрочност 
** Први број у пољу је F-статистика за узрочност од NIS ка инфлацији, а доњи број у супротном смеру 

 
 

Табела A2.  Грејнџерова узрочност између инфлације и 
инфлационих очекивања 

 
Од очекивања ка инфлацији:  
                            F = 0.35442  (p=0.7023) 
 
 
Од инфлације ка очекивањима: 
                            F = 15.1907* (p=0.0000) 
 

 
 

База економских текстова 

У базу су укључени економски текстови из четири српске дневне новине: 
„Политика”, „Вечерње новости”, „Данас” и „Блиц”. Три новине („Политика”, „Данас” и 
„Блиц”) имају расположиве текстове од почетка 2007, док за Вечерње новости узорак 
почиње од марта 2008. године. Док неке новине („Политика” и „Данас”) имају јавно 
расположиве архиве на својим веб-страницама, друге немају („Вечерње новости” и 
„Блиц”), па смо њихове чланке преузимали с других веб-сајтова који прикупљају и 
објављују вести из разних извора. Коришћени су само текстови из економских рубрика.  
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Европске државне зелене обвезнице: анализа детерминанти кретања приноса  
Јелена Басарић   
 
Апстракт: Предмет овог рада су зелене обвезнице у еврима које су емитовале европске државе. Циљ је да се 
утврди какав утицај на приносе зелених обвезница имају: (1) индекс волатилности индекса S&P 500 – VIX, (2) 
шестомесечни EURIBOR, (3) преостала рочност обвезнице, (4) кредитни рејтинг издаваоца и (5) непостојање 
независног екстерног мишљења о усклађености оквира зелених обвезница с Принципима зелених обвезница, као и 
да ли приноси на ове обвезнице обезбеђују тзв. зелену премију. Резултати панел-регресије показују да више 
вредности VIX-а, шестомесечног EURIBOR-а, дужа преостала рочност и изостанак независног екстерног мишљења 
захтевају вишу стопу приноса зелених обвезница, док виши кредитни рејтинг омогућава нижи захтевани принос. 
Поред тога, поређење зелених и конвенционалних обвезница у већини случајева није показало постојање зелене 
премије. 

Кључне речи: зелене обвезнице, зелена премија, одрживост.  
[JEL Code]: G10, C10, C21, C22, C23 
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Нетехнички резиме 

Последњих година све више на значају добијају заштита животне средине и тежња да се умање или прекину 
активности које загађују и нарушавају биодиверзитет и здравље људи. Споразуми као што су Агенда 2030 
Уједињених нација, Париски споразум и Европски зелени споразум донети су управо с циљем да се ограничи 
повећање загревања наше планете и омогући здравији и квалитетнији живот. Да би се испунили циљеви ових 
споразума, потребан је значајан износ новца за инвестиције које би допринеле успоравању еколошких претњи. 
Зато се у борбу за очување планете у великој мери укључио финансијски сектор, јер, уколико се не би реаговало, 
била би потребна још већа улагања за санирање негативних еколошких последица у будућности.  

Финансијска тржишта су препознала проблем и настоје да га реше на различите начине, делом и развојем тржишта 
зелених дужничких инструмената, попут зелених обвезница. Ово тржиште је још увек у настајању, мада се од 
објављивања Принципа зелених обвезница 2014. године бележи експоненцијални раст вредности емисија ових 
инструмената. Ипак, оно и даље представља мали део укупног тржишта обвезница. Фокус овог рада је на државним 
зеленим обвезницама у еврима које су издале европске земље, тржишном сегменту који још увек није значајније 
изучаван.  

У раду је тестиран утицај који индекс волатилности индекса S&P 500 – VIX, шестомесечни EURIBOR, непостојање 
независног екстерног мишљења о усклађености оквира зелених обвезница с Принципима зелених обвезница, 
кредитни рејтинг и преостала рочност обвезнице имају на приносе зелених обвезница. Резултати сугеришу на то 
да више вредности VIX-а, шестомесечног EURIBOR-а, дужа преостала рочност и изостанак независног екстерног 
мишљења захтевају вишу стопу приноса зелених обвезница, док виши кредитни рејтинг омогућава нижи захтевани 
принос. 

Поред тога, део рада је посвећен и испитивању постојања тзв. зелене премије на ове обвезнице. Зелена премија 
представља негативну разлику у приносима између зелене и упоредиве конвенционалне обвезнице. У већини 
случајева постојање зелене премије није пронађено. Ипак, такви резултати су добијени у условима у којима не 
постоје савршене упоредиве конвенционалне обвезнице (осим у случају Немачке) и у којима поједине државе 
немају формирану релевантну криву приноса с којом би се поредили приноси на зелене обвезнице.  
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1. Увод 

Човечанство се сусреће с бројним еколошким изазовима, али и са екстремима. С 
једне стране су поплаве, топљење глечера, повећање нивоа мора, а с друге – топлотни 
таласи, суше, опадање нивоа река, снажне олује, што су све последице климатских 
промена. Земља је током 2021. била око 1,1°C ± 0,1°C топлија него крајем XIX века. 
Претходна деценија је забележена као најтоплија и вероватно је да ће у наредне две 
деценије температурна разлика у односу на прединдустријски период достићи 1,5°C 
(World Meteorological Organisation, 2022). Ово може за последицу имати екстремније 
временске услове, а самим тим и мање приносе усева, повећање глади и сиромаштва у 
свету, нестајање или промену станишта за бројне биљне и животињске врсте и др. Поред 
разарања света у коме живимо, последице глобалног загревања проузрокују и велике 
природне и економске губитке и трошкове. Тежња ка заштити животне средине и 
здравијем животу променила је навике и понашање људи у настојању да се планета 
спаси, у складу са упозорењем бившег генералног секретара Уједињених нација Бан Ки 
Муна 2016. године: „Немамо план Б, јер не постоји планета Б” (Ki-moon, B., 2016). 

Током деведесетих година прошлог века донети су први оквири и протоколи с 
циљем смањења емисије штетних гасова: Оквирна конвенција Уједињених нација о 
климатским променама и протокол Кјото. У Паризу је на Конференцији Уједињених 
нација о климатским променама 2015. усвојен Париски споразум, чији је циљ да се 
пораст глобалног загревања у односу на прединдустријски ниво спусти знатно испод 
2°C, уз напоре да се тај пораст ограничи на ниво до 1,5°C. Овај споразум су потписале 
готово све земље света, с тим да су обавезне да од 2024. године извештавају о уложеним 
напорима ради остваривања овог циља. Исте године, усвојена је и Агенда 2030 
Уједињених нација, чији се циљеви односе на заштиту животне средине, искорењивање 
екстремног сиромаштва и смањење неједнакости до 2030. године. Европска комисија је 
2019. године представила Европски зелени споразум, чији  је циљ да Европа до 2050.  
године постане први континент без емисије штетних гасова. 

С обзиром на то да овакве промене захтевају изузетно велика улагања, развија се 
тржиште зелених обвезница. Зелене обвезнице су дужничке хартије од вредности чијим 
се прикупљеним средствима од продаје (ре)финансирају еколошки одрживе активности 
и пројекти. Прву зелену обвезницу емитовала је Европска инвестициона банка 2007. 
године (European Investment Bank, 2021). Међутим, ово тржиште представља само мали 
сегмент тржишта обвезница, који и даље није регулисан јединственим оквиром. 
Обимније емитовање зелених обвезница почиње 2014. године, када је Међународна 
асоцијација тржишта капитала (International Capital Markets Association – ICMA) 
усвојила сада већ познате ICMA Принципе зелених обвезница, који представљају скуп 
смерница и препорука за постизање максималне ефикасности и даљи развој тржишта 
ових обвезница. Ови принципи требало би да ублаже забринутост инвеститора да 
средства заправо неће бити искоришћена за финансирање одговарајућих пројеката, 
односно настоје да умање могућност и ризик од „зеленог прања” (greenwashing). 

Према Cevik и Jalles (2020), глобално загревање знатно утиче на приносе државних 
обвезница. Ово посебно важи за земље у развоју, у којима „повећање рањивости на 
климатске промене од 1% повећава за 3,11% разлику између приноса на дугорочне 
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државне обвезнице и реперне америчке обвезнице, док побољшање отпорности на 
климатске промене од 1% смањује ту разлику за 0,75%” (Cevik & Jalles, 2020). 

Предмет овог рада су зелене обвезнице у еврима које су издале европске земље. Циљ 
је да се испита да ли постоји разлика у цени између зелених и конвенционалних 
обвезница, као и то који утицај на приносе ових обвезница имају индекс волатилности 
VIX, преостала рочност обвезнице, шестомесечни EURIBOR, кредитни рејтинг и 
непостојање независног екстерног мишљења о усклађености оквира зелених обвезница 
с Принципима зелених обвезница. За испитивање постојања зелене премије, као и 
утицаја који наведене варијабле имају на приносе зелених обвезница, коришћени су 
дневни подаци с Bloomberg Professional Software Service.  

Инвеститори би могли бити вољни да плате више за зелену обвезницу него за 
конвенционалну, те би на тај начин прихватили и нижи принос, а све зарад 
финансирања пројеката који би имали позитиван утицај на животну средину. Негативна 
разлика између приноса на зелене и упоредиве конвенционалне обвезнице која се јавља 
у том случају назива се зелена премија (UNDP, 2022). У литератури су подељени налази 
о постојању зелене премије: неки аутори проналазе премију, други пак не. Да бисмо 
тестирали (не)постојање зелене премије, користићемо два метода: прво, направићемо 
поређење приноса на зелене обвезнице првог дана трговања и референтне криве 
приноса и друго, упоредићемо просечне приносе зелених обвезница с реперним 
конвенционалним хартијама од вредности у еврима (у случају Србије, с обзиром на то 
да постоје два релевантна репера који доспевају у години пре, односно након доспећа 
зелене обвезнице, одрађена је линеарна интерполација ради процене приноса 
хипотетичке обвезнице). Узорак ће се односити на државне зелене обвезнице у еврима 
издате до краја јуна 2022. године.  

За тестирање утицаја који шестомесечни EURIBOR, VIX, преостала рочност, 
одсуство екстерног мишљења и кредитни рејтинг имају на приносе зелених обвезница 
користићемо панел-регресију. Као узорак ће бити узето 13 недоспелих европских 
државних обвезница током шестомесечног периода (31. март 2021 – 30. септембар 
2021). У потрази за најбољим моделом, представићемо резултате двају модела – модела 
с фиксним ефектима и модела оцењеног методом уопштених најмањих квадрата. 

Структуру овог рада чине четири поглавља. Први део рада описује основне 
карактеристике тржишта зелених обвезница и његов раст. Други део ће бити посвећен 
анализи разлике између приноса на зелене и обичне обвезнице. Биће описани резултати 
и закључци истраживања из релевантне литературе, али и анализиране разлике између 
државних зелених и конвенционалних обвезница европских држава емитованих у 
еврима. У трећем делу рада, хипотезе о ефектима које VIX, шестомесечни EURIBOR, 
преостала рочност, кредитни рејтинг и непостојање независног екстерног мишљења 
имају на приносе зелених обвезница биће тестиране коришћењем панел-регресије. 
Последње поглавље чине закључна разматрања. 
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2. Раст и развој тржишта зелених обвезница 

Наднационалне институције су одиграле кључну улогу у развоју овог тржишта. 
Прву зелену обвезницу емитовала је Европска инвестициона банка 2007. године у 
износу од 807 милиона америчких долара (Climate Bonds Initiative, n.d.a). У наредних 
неколико година вредност емисија ових обвезница била је мала и издаваоци су билe 
обично наднационалне институције. Када је Међународна финансијска корпорација 
2013. године емитовала зелену обвезницу у вредности од 1 милијарде америчких 
долара, што је била и највећа емисија у то време,  раст овог тржишта узима замах 
(European Investment Bank, 2021). Ове институције су знатно допринеле томе да 
учесници на финансијском тржишту обрате пажњу на финансирање одрживих 
пројеката. Њихова важност се огледа у чињеници да онe улазе на тржишта путем 
обвезница различитих рочности у различитим валутама. Такође, користе своје знање и 
експертизу у успостављању најбоље праксе, обучавању и саветовању тржишних 
учесника и доприносе развоју таксономија, принципа и стандарда. 

Наредни важан корак у развоју тржишта зелених обвезница било је објављивање 
Принципа зелених обвезница 2014. године, што је први необавезујући документ на 
светском нивоу донет ради смањења ризика ка свим тржишним учесницима и стварања 
регулисаног јединственог тржишта. Објављивање Принципа је допринело 
експоненцијалном расту овог тржишта, које је достигло кумулативну вредност од 1,6 
билиона америчких долара зелених обвезница издатих у 2021. години. Вредност емисија 
зелених обвезница у 2021. години први пут је износила преко 500 милијарди америчких 
долара, што је повећање од 75% у односу на 2020. годину (Climate Bonds Initiative, 
2022а). 

Графикон 1. Вредности годишњих емисија зелених обвезница 2014–2021. године 

 
                                 Извор: Climate Bonds Initiative, 2022b. 

Стручност супранационалних институција и објављивање Принципа зелених 
обвезница били су од пресудног значаја за улазак других типова издавалаца на ово 
тржиште: држава, општина, компанија и финансијских институција. Последњих година, 
финансијске институције и нефинансијске компаније налазе се међу издаваоцима с 
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највишим уделом издавања. Општине и компаније су ушле на тржиште 2012, а 
финансијске институције годину дана касније. Прва земља која је емитовала зелене 
обвезнице била је Пољска – 2016. године. Следеће године Француска је ушла на 
тржиште с највећом емисијом у то време. Према подацима Climate Bonds Initiative 
(2022a), на крају 2021. доминантно учешће од 44% у кумулативном обиму емисије 
зелених обвезница имале су финансијске и нефинансијске корпорације, док су државе 
учествовале са свега 10%. 

Посматрано по регионима, Европа има највеће учешће у кумулативно емитованим 
зеленим обвезницама крајем 2021. године (преко 46%), а следе Азија–Пацифик (23%) и 
Северна Америка (21%). Готово две трећине вредности емитованих зелених обвезница 
у 2021. потиче од развијених земаља.  

Ако се узму у обзир сви типови издавалаца, највећу кумулативну вредност 
емитованих зелених обвезница имају Сједињене Америчке Државе (преко 300 
милијарди долара), затим Кина (око 200 милијарди долара), Француска (преко 160 
милијарди долара) и Немачка (преко 150 милијарди долара). Утврђено је да земље с 
бољим макроекономским факторима (бруто домаћи производ, отвореност трговине, 
тржишна капитализација) и институционалним факторима (контрола капитала, 
квалитет регулативе, владавина права) имају позитиван утицај на обим емисије зелених 
обвезница (Tolliver et al., 2020). 

Графикон 2. Учешће региона у укупној емисији зелених обвезница (закључно са 2021) 

 
                         Извор: Climate Bonds Initiative, 2022b. 

 

Посматрано по валутној структури, највеће учешће у укупно емитованим зеленим 
обвезницама у 2021. имали су евро (43%) и амерички долар (26%) (Climate Bonds 
Initiative, 2022a). Последњих година је евидентан пораст удела обвезница емитованих у 
већим износима. Њихова рочност је најчешће десет година, али је приметно повећање 
учешћа дужих рочности (European Investment Bank, 2021). 

Највећи део средстава прикупљених емисијом ових обвезница усмерен је у 
енергетски сектор, саобраћај и грађевинарство (Climate Bonds Initiative, 2022a). Tolliver 
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et al. (2019) објаснили су ове обрасце расподеле чињеницом да су смањења емисија 
штетних гасова „давно постављени приоритетни циљеви међу политикама заштите 
животне средине”, који усмеравају новац у категорије које би у већој мери могле 
смањити емисију штетних гасова. 

Тежња ка здравијем и бољем животу повећала је интересовање за одрживе 
финансије, што се не одражава само у виду зелених обвезница или зелених кредита. 
Постоје и инструменти као што су друштвене обвезнице, одрживе обвезнице, обвезнице 
повезане са одрживошћу и транзиционе обвезнице. И у случају ових обвезница, сваке 
године се повећава њихова емисија. У последње време пажњу привлаче „плаве” 
обвезнице. Оне представљају врсту зелених обвезница које су намењене финансирању 
пројеката и активности који могу побољшати одрживост океана и вода (International 
Capital Market Association, 2021). Океани покривају око 70% Земље и од великог су 
значаја за ублажавање климатских промена. 

3. Испитивање разлике у приносима између зелених и 
конвенционалних обвезница  

3.1. Осврт на резултате из литературе 

Постојећа литература описује неке од подстицаја за издавање и држање зелених 
обвезница. Утврђена је већа концентрација власништва код зелених него код 
конвенционалних обвезница (Baker et al., 2018). Мотиви за то могу бити 
сигнализирајући ефекти да су ови инвеститори забринути за животну средину и да су 
спремни да држе зелене обвезнице чак и ако доносе ниже приносе од конвенционалних 
(Gilchrist et al., 2021). Стратегије хеџинга, као што је описао Kanamura (2021) на 
примеру ETF-ова (exchange-traded funds) с високим приносима, такође могу привући 
инвеститоре.  

Слични мотиви се могу наћи и код емитената. Gilchrist et al. (2021) пронашли су 
менаџерски опортунизам као један од разлога за одрживо пословање, истичући да 
представљање компаније као друштвено и еколошки одговорне, а самим тим и 
приближавање већем броју купаца, доноси корист не само компанији него и 
менаџерима, а репутација компаније може дугорочно утицати на услове њеног 
финансирања. Реакција тржишта акција на емисије зелених обвезница јесте позитивна, 
што значи да инвеститори не очекују „зелено прање” (greenwashing). Ако компаније не 
би предузеле активности у вези са одрживим пројектима, најава издавања зелених 
обвезница не би изазвала позитивну реакцију тржишта (Flammer, 2021). 

Једно од често постављаних питања јесте да ли емисија зелених обвезница може да 
обезбеди јефтиније финансирање, односно да ли су инвеститори спремни да прихвате 
нижи принос у односу на конвенционалне обвезнице како би финансирали одрживе 
пројекте. У литератури се могу наћи различити резултати. Baker et al. (2018) пронашли 
су зелену премију на емитоване зелене муниципалне обвезнице у односу на 
конвенционалне. Zerbib (2019) испитао је постојање зелене премије на обвезнице 
различитих емитената: финансијских институција, корпорација, наднационалних 
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институција и општина и утврдио је малу, али значајну негативну премију на зелене 
обвезнице од два базна поена. С друге стране, Bachelet et al. (2019) пронашли су да 
зелене обвезнице имају више приносе, док Flammer-ова (2021) није пронашла разлику 
у цени између зелених и конвенционалних корпоративних обвезница. До истог 
закључка о обвезницама различитих емитената дошли су Hachenberg и Schiereck (2018). 
С обзиром на подељене резултате и чињеницу да ниједна од ових студија није 
експлицитно анализирала само државне зелене обвезнице, то нас је подстакло да 
анализирамо разлику у приносима на зелене државне обвезнице европских земаља.  

3.2. Анализа приноса државних зелених обвезница европских земаља 

Претходне две године (2020. и 2021) биле су веома важне за развој тржишта 
државних зелених обвезница. Државне обвезнице су први пут емитоване  2016. године 
и од тада тржиште расте. Многе земље су први пут ушле на ово тржиште током 2020. и 
2021. године, као што су Уједињено Краљевство, Немачка, Италија, Србија, Шпанија. 
Према подацима Climate Bonds Initiative (2022b), укупна емисија државних зелених 
обвезница у 2021. износила је 72,8 милијарди долара, што је готово једнако вредности 
емисија у периоду 2018–2020. године. Европа је континент с највећим учешћем у 
државним зеленим обвезницама. Поред међународних обавеза, криза изазвана вирусом 
корона додатно је скренула пажњу на проблеме животне средине и потребу за њиховим 
решавањем.  

Поставља се питање да ли зелене обвезнице омогућавају јефтиније задуживање 
владама. С обзиром на то да се карактеристике ових обвезница не разликују много од 
обичних, тестирана је хипотеза да код државних зелених обвезница не постоји зелена 
премија у поређењу с конвенционалним обвезницама. Анализиране су европске 
државне обвезнице у еврима до краја јуна 2022. године. У питању је 20 обвезница које 
је емитовало 12 земаља. Анализа је одрађена поређењем приноса зелених обвезница 
првог дана трговања с референтном кривом приноса и поређењем просечних приноса 
зелених обвезница с конвенционалним обвезницама. Последњи метод има одређених 
ограничења, с обзиром на то да обично не постоје савршени репери. У случају државних 
обвезница, много зависи од активности државе на тржишту на коме су зелене обвезнице 
емитоване. На пример, неке земље немају развијену криву приноса за обвезнице 
емитоване на међународном тржишту, а зелене обвезнице су емитоване управо на том 
тржишту. У анализи се пореде зелене обвезнице с конвенционалним које су издате у 
еврима, на истом тржишту и које доспевају што је ближе могуће доспећу зелених 
обвезница. Такође, биране су обвезнице које имају приближан датум издавања и 
купонске стопе као зелене. Сви подаци су преузети са Bloomberg Professional Software 
Service. Највећа разлика између датума доспећа зелених и конвенционалних обвезница 
износи четири године (случај Италије). Просечан принос је израчунат од првог дана 
трговања зеленом обвезницом до краја јуна 2022. године, а посебан осврт биће на 
обвезницама Србије и Немачке. 

Прва држава која је емитовала зелене обвезнице била је Пољска, 2016. године, а та 
обвезница је доспела у децембру 2021. Након ове емисије уследиле су још три: jeдна 
2018. (доспева 2026) и две емисије у 2019. години (емитоване истог дана, а доспевају 
2029. и 2049).  
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Графикон 3. Поређење приноса зелених обвезница Пољске с кривама приноса и реперним 
обвезницама 

 
Извор: Bloomberg. 

Да би се испитало постојање зелене премије, принос на први дан трговања зеленим 
обвезницама упоређен је с референтном кривом приноса (лева страна графикона 3; 
зеленим кружићем је означен принос на зелену обвезницу). С десне стране графикона 
приказано је кретање приноса зелених обвезница од првог дана трговања до 30. јуна 
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2022, као и њихових репера. Као што се може уочити према оба метода, разлике у 
приносима су мале, али ипак сугеришу на непостојање зелене премије. Просечан принос 
петогодишње зелене обвезнице која је доспела у децембру 2021. (на графикону 
приказана као POL2021) готово је изједначен с приносом њеног одабраног репера (виши 
је за 1 базни поен), који је доспео два месеца касније. Просечни приноси преостале три 
зелене обвезнице су за 2–6 базних поена виши од приноса реперне обвезнице.1 

Француска је на тржиште зелених обвезница ушла 2017. године и до сада је 
емитовала три обвезнице: 2017. на рок од 22,5 година (ОАТ2039), 2021. на рок од 23 
године (ОАТ2044) и 2022, када је први пут емитована зелена обвезница која прати 
кретање инфлације мерене хармонизованим индексом потрошачких цена, и то на рок од 
16 година (ОАТ€i2038).2  

Графикон 4. Поређење приноса зелених обвезница Француске с кривама приноса и реперним 
обвезницама 

 

Извор: Bloomberg. 

На Графикону 4 приказани су приноси обвезница које доспевају 2039. и 2044. 
године, па коришћењем оба метода долазимо до закључка да зелена премија не постоји. 
Просечни приноси OAT2044 и њене реперне обвезнице готово су потпуно изједначени, 
док је принос на OAT2039 виши од приноса реперне обвезнице. Последња емитована 
обвезница, с обзиром на то да прати кретање инфлације, није упоређена с кривом 

 
 
1 Код обвезнице POL2026 одабрана реперна обвезница такође доспева 2026. године, док код обвезница 
POL2029 и POL2049 доспевају пет месеци раније, односно две године и пет месеци раније. Преглед разлика 
између просечних приноса зелених и конвенционалних обвезница биће приказан на крају поглавља. 
2 Реперна обвезница за прву обвезницу доспева три године раније, за другу годину дана касније, а за трећу 
две године раније у односу на зелену обвезницу. 
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приноса на први дан трговања овом обвезницом, али други метод сугерише да су засад 
приноси на ову обвезницу виши од приноса њене реперне обвезнице. 

Графикон 5. Поређење приноса зелене обвезнице Француске OAT€i2038 с њеном 
реперном обвезницом 

 
                    Извор: Bloomberg. 

У 2018. години три земље су ушле на ово тржиште: Белгија, Литванија и Ирска. 
Белгија је емитовала обвезницу рочности 15 година (BGB), Литванија рочности десет 
година (LITH2028), а Ирска рочности 12 година и пет месеци (IRISH2031).3 
Коришћењем оба метода за испитивање постојања зелене премије, премија није 
пронађена у случају Литваније и Ирске. Међутим, у случају Белгије, просечни принос 
зелене обвезнице у посматраном периоду нижи je од приноса реперне обвезнице за 8 
базних поена, а приликом поређења с кривом приноса, зелена премија је изузетно ниска 
– 0,3 базна поена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3 У случају Белгије, одабрана реперна обвезница доспева годину дана касније, док код Литваније и Ирске 
доспева годину дана раније. 
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Графикон 6. Поређење приноса зелених обвезница Белгије, Литваније и Ирске с кривaмa приноса и 
реперним обвезницама 

 

Извор: Bloomberg. 

 
Холандија је своју зелену обвезницу емитовала у мају 2019, с доспећем у јануару 

2040. године (NETH2040), док је доспеће њене одабране реперне обвезнице две године 
касније. С Графикона 7 може се уочити да је принос првог дана трговања овом 
обвезницом изнад криве приноса на тај дан, док је разлика у просечним приносима ове 
обвезнице и њене реперне обвезнице свега један базни поен – реперна има нижи принос, 
што сугерише на непостојање зелене премије. 
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Графикон 7. Поређење приноса зелене обвезнице Холандије с кривом приноса и реперном 
обвезницом 

 
Извор: Bloomberg.  

Мађарска је земља која је до сада емитовала зелене обвезнице у више различитих 
валута: јенима, јуанима, форинтама и еврима. На ово тржиште је ушла 2020. године, 
када је емитовала две обвезнице на међународном тржишту у јапанским јенима и једну 
у еврима. Обвезница у еврима доспева 2035. године (HGB2035), а њена реперна 
обвезница 2032. године. С обзиром на то да за обвезнице у еврима емитованим на 
међународном тржишту нема развијене криве приноса, такво поређење није било 
могуће. С Графикона 8 уочава се да је принос на зелену обвезницу виши од приноса на 
реперну обвезницу у посматраном периоду, што значи да коришћењем другог метода 
за оцену постојања зелене премије она није пронађена. 

Графикон 8. Поређење приноса зелене обвезнице Мађарске с реперном обвезницом 

 

                           Извор: Bloomberg. 

Италија и Шпанија су своје обвезнице емитовале 2021. Италијанска обвезница има 
рочност 14 година (BTP2045), а премија ни у овом случају није нађена.4 Шпанска 

 
 
4 Реперна обвезница доспева четири године раније. 
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обвезница је емитована на дужи рок и доспева 2042. године (SPGB). Поређењем с 
кривом приноса није пронађена премија код ове обвезнице, а просечни принос на њу је 
за свега 0,1 базни поен нижи него у случају њене реперне обвезнице, што сугерише на 
постојање премије.5 
Графикон 9. Поређење приноса зелених обвезница Италије, Шпаније и Аустрије с кривама приноса и 
реперним обвезницама 

 

Извор: Bloomberg. 

Аустрија је у 2022. години емитовала 27-годишњу зелену обвезницу. Међутим, 
зелена премија није пронађена ни приликом поређења с кривом приноса, нити 
поређењем просечних приноса с њеном реперном обвезницом, где су приноси готово 
изједначени.6 

На примеру обвезница претходно описаних земаља уочљиво је непостојање 
савршене реперне конвенционалне обвезнице. Разлика у датуму рока доспећа између 

 
 
5 Реперна обвезница доспева две године раније. 
6 Реперна обвезница доспева две године касније. 
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ових обвезница најчешће се налази у распону 1–3 године. Ипак, 2020. године Немачка 
је приступила тржишту на другачији начин у односу на друге земље. Наиме, у немачком 
Оквиру зелених обвезница дефинисана је стратегија обвезница близанаца, под којом се 
подразумева да ће зелене обвезнице бити емитоване заједно с конвенционалним које 
имају исте кључне карактеристике: стопу купона, датуме исплате купона и доспеће. 
Једина разлика између ових обвезница огледа се у обиму емисије (конвенционалне ће 
се емитовати у већем обиму), датуму издавања (прво ће се емитовати обичне) и ISIN 
броју. Циљ је да се формира зелена крива приноса истих рочности као код 
конвенционалне криве (Federal Republic of Germany, Federal Ministry of Finance, 2020a). 
Такође, истакнуто је да ће Немачка финансијска агенција снажно подржати ликвидност 
на секундарном тржишту. Агенција може да обавља трансакције директне продаје и 
куповине, репо операције и позајмице хартија од вредности, користећи залихе зелених 
обвезница Савезне владе и мењајуће (switch) трансакције. У случају веће потражње за 
конвенционалним близанцем, Немачка финансијска агенција може користити oпцију 
switch и на тај начин задовољити потражњу. У супротној ситуацији очекује се да ће се 
тржиште само регулисати. У таквом случају Агенција може, али и не мора, да испуни 
такав захтев (Federal Republic of Germany, Federal Ministry of Finance, 2020b). 

Немачка је до сада емитовала четири зелене обвезнице: две у 2020. (рочности десет и 
пет година) и две у 2021. години (рочности десет и 29 година). Поређењем приноса првог 
дана трговања овим обвезницама с кривом приноса приметно је постојање зелене премије. 

Графикон 10. Поређење приноса зелених обвезница Немачке с кривама приноса 

Извор: Bloomberg. 

На Графикону 11 приказано је кретање зелених и конвенционалних обвезница, а 
уочљиво је да су током посматраног периода (од првог дана трговања зеленим 
обвезницама до краја јуна 2022) приноси на зелене нижи од приноса на конвенционалне 
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обвезнице, што значи постојање премије и приликом коришћења другог метода, 
заснованог на просечним приносима. Просечна зелена премија за обвезнице које 
доспевају 2031. и 2050. године издате 2021. износи 3 базна поена, а за обвезнице које 
доспевају 2025. и 2030. године 4 базна поена. 
Графикон 11. Поређење приноса зелених обвезница Немачке с реперним обвезницама 

 

Извор: Bloomberg. 

 
Србија је 2021. године издала своју прву зелену обвезницу на међународном 

тржишту, чиме је постала прва (и за сада једина) земља у Европи ван Европске уније 
која је то урадила. И у њеном случају, као и у случају Мађарске, не постоји развијена 
крива приноса за хартије емитоване на међународном тржишту у еврима, чиме први 
метод испитивања постојања зелене премије није могуће спровести. Ова обвезница има 
рочност седам година и доспева 23. септембра 2028, односно у години између друге две 
конвенционалне обвезнице емитоване на међународном тржишту, мало ближе доспећу 
хартија од вредности 2029. С обзиром на то да постоје две релевантне реперне 
обвезнице (једна доспева 2027, а друга 2029. године) и да резултати о постојању зелене 
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премије зависе од тога за коју се од те две обвезнице одлучимо у анализи, одрађена је 
линеарна интерполација коришћењем формуле: 

𝑌                                                                                                                   (1) 

где је Yn оцењени принос, Y1 принос на обвезницу краће рочности, Y2 принос на 
обвезницу дуже рочности, tn дани до доспећа оцењене обвезнице, t1 дани до доспећа 
обвезнице краће рочности, t2 дани до доспећа обвезнице дуже рочности (Martellini et 
al., 2003). Њом су показани оцењени приноси хипотетичке конвенционалне обвезнице 
која би доспевала исте године када и зелена (2028). 

Графикон 12. Поређење приноса зелене обвезнице Србије с реперним обвезницама 

 

Извор: Bloomberg, креирано од стране аутора. 

Када би се просечни приноси на зелену обвезницу поредили с просечним 
приносима на обвезницу која доспева 2027. године, не би била пронађена премија, мада 
је с доњег левог дела Графикона 12 уочљиво да је током одређених периода (неколико 
дана у новембру и децембру 2021, априлу 2022. и у периоду 4. мај – 15. јун 2022) 
постојала премија. С друге стране, поређење просечних приноса на зелену и на 
конвенционалну обвезницу која доспева 2029. показало би постојање премије. Стога је 
поређење просечних приноса одрађено преко процењених приноса хипотетичке 
хартије. С обзиром на то да је доспеће зелене обвезнице ближе доспећу обвезнице која 
доспева 2029, приноси ове реперне обвезнице су имали већи пондер од приноса реперне 
обвезнице која доспева 2027. (0,65 наспрам 0,35), што је допринело томе да се приликом 
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поређења просечних приноса на зелене и просечних приноса на хипотетичке обвезнице 
пронађе зелена премија од 7 базних поена. 

Посматрањем 20 зелених хартија од вредности (које је емитовало 12 држава), само 
код њих седам утврђена је зелена премија. У питању су све обвезнице Немачке, 
Шпаније, Србије и Белгије. Ови налази су сумирани на Графикону 13. Према овом 
резултату, можемо прихватити прву хипотезу да не постоји зелена премија поређењем 
европских државних зелених и конвенционалних обвезница у еврима.  

Графикон 13. Разлике у просечним приносима зелених и конвенционалних (реперних) обвезница 

 
               * У случају Србије поређење је извршено у односу на процењену хипотетичку обвезницу. 

 

Свакако, не треба заборавити да не постоје савршена мерила за зелене обвезнице 
(осим у случају Немачке). Ово је тржиште у настајању и у наредним годинама могли 
бисмо направити боља поређења ради испитивања постојања зелене премије. Међутим, 
с обзиром на озбиљна еколошка упозорења и потписане споразуме, у будућности се 
може десити да скоро свака обвезница или зајам финансира одрживе пројекте, те ознака 
„зелено” више не би имала значење које данас има. 

4. Анализа детерминанти приноса зелених обвезница7 

4.1. Дескриптивна статистика 

У овом делу рада испитује се утицај који преостала рочност обвезнице, 
шестомесечни EURIBOR, индекс волатилности индекса S&P 500 – VIX, кредитни 
рејтинг и непостојање независног екстерног мишљења о усклађености оквира зелених 
обвезница с Принципима зелених обвезница имају на кретање приноса зелених 
обвезница. Користимо дневне податке (за радне дане) о приносима европских државних 

 
 
7 Резултати ове анализе представљени су на научном скупу SYM-OP-IS 2022. 
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зелених обвезница од 31. марта 2021. до 30. септембра 2021. године (подаци су 
прикупљени преко Bloomberg-а).8 Узорак се састоји од 13 обвезница: две обвезнице које 
је емитовала Француска, две Немачка, по једну које су емитовале Ирска, Италија, 
Литванија, Холандија, Мађарска и Белгија и три обвезнице које је емитовала Пољска. 

Индекс волатилности VIX представља волатилност индекса S&P 500 на бази 
тржишних очекивања у погледу кретања цена акција у наредних 30 дана. Кредитни 
рејтинг и непостојање мишљења друге стране су две вештачке варијабле. Све државе 
које имају кредитни рејтинг А3 или више, а који је доделио Moody’s, добијају вредност 
један, а нула у супротном случају. Непостојање независног екстерног мишљења јесте 
вештачка варијабла, која има вредност један уколико држава не поседује екстерно 
мишљење о усклађености свог оквира с Принципима зелених обвезница, а вредност нула 
у обрнутом случају. Преглед варијабли дат је у Табели 1. 

Табела 1. Зависна и објашњавајуће варијабле 

Назив варијабле Дефиниција Извор 

Принос 
Принос на европске државне зелене 
обвезнице

Bloomberg Professional Software 
Service

Преостала рочност Преостала рочност обвезнице Обрачун аутора 

VIX Индекс волатилности (S&P 500) 
Bloomberg Professional Software 
Service 

Шестомесечни 
EURIBOR 

Шестомесечна каматна стопа EURIBOR 
Bloomberg Professional Software 
Service

Кредитни рејтинг 
Узима вредност 1 ако је Moody's 
кредитни рејтинг А3 или виши и 
вредност 0 у супротном случају 

Креирана од стране аутора 

Непостојање екстерног 
мишљења 

Узима вредност 1 ако обвезница не 
поседује екстерно мишљење о 
усклађености оквира зелених обвезница 
с Принципима, а вредност 0 у 
супротном случају 

Креирана од стране аутора 

Табела 2 показује аритметичку средину, стандардну девијацију, минимум и 
максимум зависне и независних варијабли. Минимална вредност зависне варијабле 
односи се на немачку петогодишњу зелену обвезницу рејтинга Ааа, док се максимална 
односи на италијанску обвезницу рејтинга Baa3. Просечан принос је износио 0,27, а 
стандардна девијација 0,64, што значи да у посматраном периоду није било високих 
приноса на ове обвезнице, али ни високог ризика. Сви приноси зелених обвезница током 
посматраног периода приказани су на графикону 14. 
Табела 2. Дескриптивне статистике 

Варијабле Опсервације 
Средња 
вредност 

Стандардна 
девијација 

Минимум Максимум 

Принос 1.690 0,2747373 0,6443952 –0,868 1,912 

Рочност 1.690 13,24438 7,366417 4 27 

VIX 1.690 18,10946 2,173647 15,07 27,59 

Шестомесечни 
EURIBOR 

1.690 –0,5182385 0,0061522 –0,531 –0,505 

 
 
8 У анализу није укључена обвезница Пољске из 2016. године, с обзиром на то да је доспевала у децембру 
2021. године. 
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Просечна преостала рочност је 13 година. Просечна вредност индекса волатилности 
током посматраног периода јесте 18, што значи да се није очекивала висока волатилност 
у наредном периоду. Шестомесечни EURIBOR је –0,52 у просеку и не показује значајне 
промене током посматраног шестомесечног периода (од –0,53 до –0,51). 
Графикон 14. Приноси зелених обвезница од 31. марта 2021. до 30. септембра 2021. 
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Из Табеле 3 можемо закључити да не постоји мултиколинеарност између 
објашњавајућих варијабли. Корелације између независних варијабли мање су од ± 0,5. 
Ови резултати су потврђени VIF-ом (Variance Inflation Factor), где је VIF за све 
независне варијабле између 1,02 (у случају VIX) и 1,17 (у случају преостале рочности).  
Табела 3. Корелација између варијабли 

 

4.2. Регресиона панел-анализа 

Тестирамо две истраживачке хипотезе: 
– Више вредности индекса волатилности VIX, шестомесечног EURIBOR-а, дужа 

преостала рочност обвезнице и непостојање независног екстерног мишљења о 
усклађености оквира зелених обвезница с Принципима зелених обвезница 
захтевају вишу стопу приноса зелених обвезница. 

– Зелене обвезнице вишег кредитног рејтинга омогућавају ниже захтеване 
приносе. 

Да бисмо испитали утицај ових варијабли на приносе, неопходно је да одредимо 
модел који ћемо користити: модел с фиксним или случајним ефектима. Применом 
Хаусмановог теста на нивоу значајности од 5% одбацујемо нулту хипотезу која 
сугерише коришћење модела са случајним ефектима и полазимо од модела с фиксним 
ефектима (FE) за податке у форми балансираног панела, који може бити описан 
једначином: 

𝑌 𝛼 𝛽𝑋 𝜇 𝜗                                                                                                 (2) 
за t = 1, ..., T и i = 1, ..., N, где је Yit зависна варијабла, α одсечак, β коефицијенти, Xit 
независне променљиве, µi, индивидуални специфични ефекти, а ϑit преостали део 
случајне грешке (Brooks, 2019). Предност овог модела јесте у томе што у обзир узима 
специфичности појединих јединица посматрања. 

Проблеми које смо препознали приликом анализе јесу међузависност између 
јединица посматрања, присуство аутокорелације и хетероскедастичности код 
резидуала. Последњи проблем смо успели да решимо применом модела с фиксним 
ефектима, међутим друга два нисмо. С обзиром на то да je временска димензија у нашем 
панелу већа од броја јединица посматрања, користили смо модел оцењен методом 
уопштених најмањих квадрата (GLS) како бисмо решили наведене проблеме. Резултати 
оцењених модела приказани су у Табели 4. 
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Табела 4. Тестирање утицаја независних променљивих на приносе 
зелених обвезница применом модела с фиксним ефектима и модела 
оцењеног методом уопштених најмањих квадрата 

 (1) 
FE 

(2) 
GLS 

Рочност 0,0319 0,0428***
 (0,0201) (0,000944) 

VIX 0,0105*** -0,000342 

 (0,00189) (0,000276) 

Шестомесечни EURIBOR 10,24*** 0,0216 

 (1,334) (0,147) 

Кредитни рејтинг  -0,931*** 

  (0,0137) 

Непостојање екстерног мишљења  0,0171 
  (0,0192) 

Константа 4,965*** 0,631*** 

 (0,804) (0,0817) 

N 1690 1690 

r2 0,449  

r2_o 0,602  

r2_b 0,620  

r2_w 0,449  

sigma_u 0,493  

sigma_e 0,0758  

Rho 0,977  

Стандардне грешке су наведене у заградама. 
* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001. 

Поређењем резултата добијених оценом панел-модела, уочавамо да нису све 
објашњавајуће променљиве статистички значајне у оба модела, али можемо извести 
следеће закључке. Што је дужа преостала рочност, то је виши и принос. Што је виша 
очекивана волатилност, виши су и приноси. Шестомесечни EURIBOR, као референтна 
стопа за зону евра, такође сугерише да се приноси крећу у истом смеру као и он. 
Обвезнице које не поседују мишљење друге стране о усклађености њиховог оквира с 
Принципима доносе виши принос, с обзиром на то да носе виши ризик да средства 
прикупљена емисијом ових обвезница можда неће бити искоришћена за финансирање 
еколошки одрживих пројеката. Према овим резултатима, можемо прихватити хипотезу 
да више вредности VIX-а, шестомесечног EURIBOR-а, дужа преостала рочност и 
одсуство екстерног мишљења о усклађености оквира зелених обвезница с Принципима 
зелених обвезница утичу на више приносе ових обвезница. Државе с нижим кредитним 
рејтингом (у овом случају су то обвезнице Италије и Мађарске) носе виши принос у 
односу на оне с вишим кредитним рејтингом. С обзиром на то, можемо потврдити и 
наредно дефинисано истраживачко питање – зелене обвезнице с вишим кредитним 
рејтингом омогућавају ниже захтеване приносе. 
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5. Закључак 

У последње време све више пажње поклања се екологији, заштити животне средине 
и здравијем животу. То је проистекло и из „упозорења” природе, која су подстакла 
усвајање међународних оквира, споразума и стратегија како би се успорио раст 
глобалног загревања. Висока улагања у еколошки одрживе пројекте омогућила су 
стварање и развој тржишта зелених обвезница. Ово тржиште се и даље развија, а 
вредност и број емитованих зелених обвезница имају тренд раста. Повећава се и база 
инвеститора и издавалаца ових обвезница, као и број валута у којима се издају. Ипак, 
постоје одређени изазови које би требало превазићи како би се повећало поверење да ће 
се овим обвезницама финансирати зелени пројекти. Једно од главних питања јесте који 
се пројекти могу сматрати еколошки прихватљивим и како избећи улагање у зелене 
обвезнице којима се заправо не финансирају одрживи пројекти. Стога се број стандарда 
и таксономија повећава како би се спречило „зелено прање” (greenwashing) и регулисао 
овај тржишни сегмент.  

Улазак држава на тржиште зелених обвезница може имати позитиван утицај на 
улазак осталих учесника на тржиште и повећати поверење инвеститора да ће бити 
финансирани зелени пројекти (Tolliver et al., 2020). Тржиштем државних зелених 
обвезница тренутно доминирају европске земље, посебно од почетка пандемије вируса 
корона. То је разлог због ког смо се у нашој анализи усредсредили на државне зелене 
обвезнице европских земаља. Циљ је био да се испита постојање зелене премије и на 
који начин шестомесечни EURIBOR, VIX, преостала рочност обвезнице, непостојање 
екстерног мишљења о оквиру зелених обвезница и кредитни рејтинг утичу на приносе 
зелених обвезница. 

Поредили смо приносе зелених обвезница првог дана трговања с референтним 
кривама приноса и у већини случајева није пронађена зелена премија. Исти закључак је 
донет и на основу поређења просечних приноса ових обвезница с реперним 
конвенционалним обвезницама. То може бити услед тога што за зелене обвезнице не 
постоје савршени репери. Немачка је једина земља у узорку која је емитовала 
конвенционалну и зелену обвезницу са истим кључним карактеристикама и у њеном 
случају је пронађена зелена премија. У случају Србије, где су резултати анализе 
зависили од тога коју од две конвенционалне обвезнице изаберемо за репер, линеарном 
интерполацијом је извршена процена приноса хипотетичке конвенционалне обвезнице, 
а резултати овог поређења показују да постоји зелена премија. Такође, неке државе 
имају недостатак различитих рочности приликом формирања криве приноса, што 
такође може утицати на резултате. С обзиром на то да је ово тржиште у успону, очекује 
се да ће већи број држава приступити тржишту и да ће емисија ових обвезница 
наставити брз раст, а с већим узорком могли бисмо боље проценити постојање зелене 
премије. 

Ради тестирања утицаја који шестомесечни EURIBOR, преостала рочност, VIX, 
кредитни рејтинг и непостојање мишљења друге стране имају на приносе зелених 
обвезница, користили смо панел-регресију, а као закључак смо извели да: 

– више вредности индекса волатилности VIX и шестомесечног EURIBOR-а, дужа 
преостала рочност обвезнице и непостојање независног екстерног мишљења о 
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усклађености Оквира зелених обвезница с Принципима зелених обвезница утичу 
на раст приноса зелених обвезница; 

–  зелене обвезнице вишег кредитног рејтинга омогућавају ниже захтеване 
приносе. 
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Додатак 

Табела 1. Декомпоноване варијације варијабли 

 
* Скраћеница NonSec односи се на одсуство независног екстерног мишљења. 

 
Табела 2. Парцијална корелација између објашњавајућих променљивих и приноса 
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Табела 3. Хаусманов тест 
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Трендови у области дигиталних плаћања – индекс дигиталних плаћања Србије 
Илија Етински, Богдан Станишић, Александар Алексић, Иван Радановић  
 
Апстракт: Технолошки развој у протеклим деценијама допринео је и области плаћања и битно утиче на трендове 
у оквиру ње. Пружаоци платних услуга данас нуде широк спектар платних инструмената, апликација и сервиса и 
сви ови елементи су неретко засновани на информационим технологијама. Услед развоја оваквих решења за 
учеснике у области плаћања и њиховог прихватања од стране корисника одвија се процес дигитализације и 
дигитизације платних услуга. Како би се ови процеси што боље пратили, у раду је предложен метод анализе стања 
платног промета у Републици Србији, који обухвата све елементе релевантне за област дигиталних плаћања у 
нашој земљи. Резултат предложеног начина анализе јесте креирање индекса дигиталних плаћања Србије, који 
ствара нову димензију праћења развоја платног промета, конкретно његовог дигиталног сегмента. Индекс 
дигиталних плаћања представља мерну јединицу која показује развој употребе дигиталних плаћања у Србији кроз 
време и састоји се од пет стубова. Трендови у Србији који се односе на дигитална плаћања налазе се раме уз раме 
с глобалним трендовима, уз понуду савремених начина извршавања плаћања. Када је у питању употреба картица 
и канала електронског и мобилног банкарства, расте број корисника и број извршених трансакција, што битно 
утиче на то да током последњих година и индекс дигиталних плаћања константно расте, што значи да се употреба 
дигиталних плаћања у Републици Србији из године у годину повећава.  

Кључне речи: плаћања, дигитализација, развој, платне услуге, Народна банка Србије, картице, мобилни телефони, 
индекс дигиталних плаћања, вирус корона, статистичко извештавање, Србија  
[JEL Code]: C43, C80, E42, E58 
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Нетехнички резиме 

Начини преноса новца усавршавају се из године у годину захваљујући и технолошком напретку који се примењује 
у креирању платних услуга. Због тога све заступљенији постају дигитални начини плаћања, који подразумевају 
коришћење мобилних паметних уређаја, рачунара, картица и других медијума који омогућују пренос средстава без 
физичке размене готовог новца на физичким и на интернет продајним местима, као и у другим трансакцијама 
физичких и правних лица. У последње две деценије 20. века интензивирани су напори на њиховом усавршавању и 
глобалном ширењу тржишта дигиталних плаћања. Осим напретка технологије, на дисеминацију дигиталних 
плаћања додатно утичу: а) промене у понуди платних услуга, које су све конкурентније и више нису само у рукама 
финансијских већ и нефинансијских пружалаца платних услуга, б) утицаји регулативе која треба да створи услове 
за креирање безбедних начина за извршавање плаћања, уз повећање ефикасности тржишта, као и в) прихваћеност 
од стране крајњих корисника, која зависи од формирања конкурентних ценовних структура на тржишту плаћања, 
употребне вредности за корисника, али и екстерних догађаја, као што је епидемија вируса корона, који обликују 
перцепције и преференције корисника за коришћење изабраних начина плаћања. 

Трендови у Србији указују на веће коришћење дигиталних начина плаћања, најдоминантније путем мобилног и 
електронског банкарства и платних картица, за које су иновације на нашем тржишту најчешће и које су препознали 
корисници. Основни фактори позитивних трендова представљају подстицајно регулаторно окружење за увођење 
нових платних услуга и дигитизацију постојећих, увођење савремених платних система (IPS НБС платни систем), 
повезивање постојећих начина за плаћање с паметним уређајима на тржишту, тј. коришћењем доступне 
технологије на тржишту за покривање додатних тржишних ниша. Ефекти пандемије вируса корона незаобилазно 
су подстакли и грађане Србије да у још већој мери обрате пажњу на постојање бесконтактних, дигиталних начина 
за плаћање. 

У намери да се покаже развој употребе дигиталних плаћања у Србији кроз време, формиран је индекс дигиталних 
плаћања Србије, прилагођавањем идеје индекса дигиталних плаћања Централне банке Индије условима на нашем 
тржишту. Индексом су специфично обухваћени само дигитални начини плаћања без употребе готовине и папирних 
инструмената (папирни налог за пренос, уплатница, чек итд.) у следећим категоријама: инфраструктура платних 
услуга, степен технолошког развоја, перформансе плаћања и корисничко искуство приликом плаћања. Ове 
категорије представљају издвојене области у екосистему плаћања ако се пође од инфраструктуре која се бави 
издавањем и прихватањем дигиталних платних инструмената, степеном технолошког развоја који анализира 
услове за могућност употребе дигиталних плаћања на простору Србије, перформансе плаћања које мере количину 
употребе, тј. дигитизације плаћања, док се сегмент потрошачког искуства односи на податке о свести и искуству 
потрошача приликом коришћења дигиталних инструмената. Методологија коришћена приликом израде индекса 
дигиталних плаћања заснива се на израчунавању вредности сваког појединачног стуба за сваку годину на основу 
показатеља који се налазе у оквиру тог стуба, након чега су те вредности пондерисане релативним значајем који 
сваки стуб носи у индексу, а након тога сабране. Користећи се показатељем чији резултат представља јединствену 
вредност, установљено је континуирано повећање вредности индекса током посматраног периода, што 
подразумева побољшање стања дигиталних плаћања у Републици Србији из године у годину. За последње 
посматрану годину (2021) вредност индекса износи 180 и тумачи се као побољшање стања дигиталних плаћања за 
80% у односу на базну годину (2016). Његово повећање служи као позитивна повратна информација о развоју 
постојећег дигиталног екосистема плаћања у Републици Србији. 
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1. Увод 

Област плаћања и платних услуга изузетно је широка и током последњих неколико 
деценија пролази кроз значајне промене, које утичу на повећавање ефикасности, 
сигурности и коришћења услуга. У таквом контексту развоја све више се употребљавају 
паметни уређаји за извршавање дигиталних плаћaња и област плаћања постаје све 
популарнија код пружалаца финансијских услуга.  

Ради остваривања својих тржишних циљева, пружаоци финансијских услуга, 
тачније пружаоци платних услуга и технолошке компаније, у великој мери позитивно 
утичу на развој и омасовљавање дигиталних плаћања. Овакав тренд прате и платни 
системи кроз које та плаћања пролазе, а који данас обрађују знатно већу количину 
информација него у претходној деценији, што омогућава ефикасније управљање 
новчаним токовима и њихово мониторисање. Платни систем представља део 
финансијске инфраструктуре земље који омогућава пренос новца између учесника у том 
систему. Састоји се од скупа инструмената, процедура и система за трансфер новца који 
омогућавају његову циркулацију. Систем треба да буде поуздан, што првенствено значи 
безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према 
корисницима.  

У испуњавању ових и других захтева, а не губећи из вида и даље незаобилазну 
важност готовог новца, све већи значај за савремене платне системе имају дигиталне 
платне услуге односно дигитална плаћања. На дигитална плаћaња се, у најширем 
смислу, може гледати као на трансакције приликом чијег извршавања нема коришћења 
готовог новца или других аналогних платних инструмената (чек, папирни налог за 
пренос, уплатница, итд.). Појам дигиталних плаћања у овом раду превасходно се односи 
на трансфер средстава с рачуна платиоца на рачун примаоца који се обавља на основу 
размене информација у дигиталном облику од платиоца до примаоца плаћања преко 
њихових пружалаца платне услуге ради извршавања трансфера.  

Дигитална плаћања константно еволуирају због сталне интеракције пружалаца 
платних услуга, информационих технологија и потреба крајњих корисника. Као 
резултат таквог кретања, а добрим делом и неопходности унапређења брзине и 
сигурности, иновације које замењују употребу готовине могу се пратити од друге 
половине 19. века, па све до најактуелнијих трендова, као што су дигиталне валуте. 

Сходно интензивном развоју дигиталних плаћања, појављује се потреба за 
праћењем његових трендова, резултата и крајњих утицаја овог процеса на економски 
систем. Многе институције, компаније и независни радови покушавају да прате развој 
у овој области, а овај рад представља још један у низу доприноса бољем разумевању 
начина праћења дигитализације платних услуга и мерења достигнутих резултата. Сама 
дигитализација платних услуга не мора аутоматски значити боље услове за развој 
привредне активности или збирно позитивне ефекте. Праћењем развоја дигиталних 
платних услуга утврђује се и анализира њихов смер и потенцијални начини на које могу 
помоћи привредном расту. Сходно томе, у овом раду развијен је индекс дигиталних 
плаћања, који посматра пет најзначајнијих категорија у оквиру екосистема дигиталних 
плаћања и покушава да дефинише вредност којом се представља њихов кумулативни 
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развој на простору Републике Србије. Индекс помаже у дефинисању и праћењу 
података релевантних за даљи плодоносан развој дигиталних платних услуга и 
представља инструмент уз помоћ којег се може препознати оно што покреће, али и оно 
што зауставља развој дигиталних плаћања у нашој земљи.  

Рад је подељен на шест одељака. У наредном делу биће пружен историјски осврт на 
развој технологије плаћања и њихову еволуцију, почевши од коришћења 
традиционалног декретног новца – готовине, тачније од првог забележеног плаћања без 
физичког преноса новца директном интеракцијом између платиоца и примаоца, до 
савремених тенденција у којима се крећу дигитална плаћања. У наставку биће 
анализирани глобални пејзаж савремених облика плаћања, као и трендови у Републици 
Србији. Након тога биће представљен индекс дигиталних плаћања Србије, нова метода 
анализе развоја употребе дигиталних плаћања у Србији кроз време.  

 2. Сажет историјат дигиталних плаћања 

Значајан искорак ка коришћењу технологије у плаћањима забележен је у другој 
половини 19. века. Америчка компанија Western Union 1871. године извршила је 
плаћање на даљину коришћењем телеграфске мреже. Оно се извршило тако што је 
платилац најпре уплатио новац у својој најближој телеграфској станици – испостави, а 
потом је из те станице послат телеграм станици из које би прималац плаћања преузео 
новац. Као сигурносни механизам за ауторизацију плаћања коришћене су различите 
лозинке, а процењује се да је у наредним годинама вредност тако извршених трансфера 
била преко два милиона долара годишње. Након првобитног пробоја, безготовинска 
плаћања напредовала су умереним али сталним темпом у технолошком смислу, на већ 
утемељеном, основном принципу – трансфер је заправо пренос поруке од једне тачке до 
друге, како би се задужио рачун платиоца и одобрио рачун примаоца. 

На почетку 20. века описани начин плаћања, премда донекле осавремењен, користио 
је Систем федералних резерви, док се технолошки развој безготовинских плаћања у 
наредних неколико деценија углавном одвија на пољу плаћања путем платних картица, 
такође на западној хемисфери. 

Наредно поглавље развоја безготовинских платних инструмената доминантно 
исписују компаније Farrington Manufacturing и Diners Club од тридесетих до педесетих 
година прошлог века. Прва као пионир у изради металних платних картица које су у 
великој мери личиле на данашње – правоугаоног облика и с платиочевим подацима; 
друга због тога што је на тржиште лансирала прву картицу која је, за разлику од 
првобитних, подразумевала општу употребу, код више трговаца. Нарочито су иновације 
компаније Diners Club пружале неопходан замајац интензивирању тржишне 
конкуренције, а тиме, у смислу повратне спреге, нових технолошких и пословних 
иновација других учесника на националном и међународном тржишту. Седамдесете 
године 20. века обележава ширење двеју иновација на страни издавања и прихватања 
безготовинских плаћања (тада доминантно картичних): картица с магнетном траком 
која садржи податке о имену носиоца, броју рачуна и датуму истека картице (као 
непатентираног изума IBM-а) и банкомата, који се у истој деценији унапређује 
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верификацијом корисника путем PIN-а. До 1984. број АТМ терминала/банкомата у 
свету процењен је на око сто хиљада, а осамдесетих се на тржишту већ налази изум из 
1979. компаније Visa без којих су картична плаћања незамислива – терминал за плаћање 
односно ПОС (point of sale) терминал. Касније током те деценије, тачније 1986. године 
француски картични бренд Carte Bancaire лансира на тржиште прву chip & pin платну 
картицу, код које је на продајном месту потребно унети идентификациони број као 
сигурносни механизам. 

Деведесете године означавају ново поље за информатичке пробоје, укрштањем 
интернета с плаћањима. На тај начин, убрзо нaкон што је отпочела масовна 
комерцијализација интернета путем апликација, тј. претраживача као што су Navigator, 
нешто касније Internet Explorer или настанком компанијa као што су Amazon и Yahoo! – 
омасовљава се и куповина преко интернета (e-commerce). Након прве интернет 
трансакције на сајту за продају књига 1992. године и првог потрошачког система за 
онлајн плаћања, који уводи установа за банкарске услуге Stanford Federal Credit Union 
1994. године, онлајн плаћање доживљава широко тржишно признање оснивањем 
Paypal-а, институције специјализоване за онлајн плаћања, чију аквизицију спроводи још 
један велики играч на тржишту електронске трговине – eBay. Иако Paypal настаје 1998. 
године као један од камена темељаца савремене куповине преко интернета, први обриси 
онога што се данас зове m-commerce у то време већ су се појавили, као покушај 
премештања функционалности у плаћањима с рачунара на мобилне телефоне, који 
данас представљају носиоце савременог безготовинског плаћања. 

Коначно, важно је феномену пораста коришћења безготовинских плаћања прићи и 
са стране тржишне тражње, односно не превидети склоност потрошача ка реакцији на 
подстицаје, нарочито ценовне. Дакле, потрошачи реагују на подстицаје, али реакција 
није једнозначна, ни лако одредљива. Примера ради, у истраживању динамике 
обављања безготовинских плаћања у Холандији и Норвешкој у периоду 1990–2004. 
приказана је интуитивна повезаност између пораста плаћања дебитном картицом 
(позитивно са становишта безготовинских плаћања), пораста повлачења новца односно 
коришћења банкомата (показатељ коришћења готовине) и просечне цене коришћења 
ових инструмената. Наиме, у поменутом периоду просечан раст цене 
коришћења/прихватања дебитних картица годишње је износио 2%, а коришћења 
банкомата 14%. У исто време, просечан годишњи раст извршених трансакција путем 
дебитних картица у Норвешкој и Холандији износио је 25%, односно 33%. Динамика је 
јасна када се претходно упари с годишњим растом повлачења новца с банкомата: 3%, 
односно 9%. Треба имати у виду да са стране понуде, поред банака, трговаца и других 
технолошких компанија, интерес у повећању безготовинских плаћања налазе и саме 
државе. Ако се зна да су електронске трансакције знатно јефтиније од оних 
реализованих путем физичких инструмената, као и то да трошкови платног промета 
могу износити 1–2% БДП-а, јасно је зашто се дигитализација плаћања, односно њихов 
постепени прелазак из доминантно папирног у доминантно дигитални облик, поздравља 
и различитим политикама поспешује. 
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3. Дигитална плаћања данас 

Последњих година чини се да дигитална плаћања добијају на све већем замаху. 
Активност тржишних актера на пољу иновација у овој области наставио би се барем 
линеарном путањом, да главни предзнак глобалном интензивираном тренду иновација 
није пружила пандемија вируса корона. Упркос иницијално разорном дејству на реалну 
економију великог броја земаља, пандемија је многим банкама, картичарским и финтек 
компанијама пружила снажан тржишни подстицај да иновирају и безготовинска 
плаћања учине још бржим и једноставнијим. Потреба за иновацијама индукована је, 
поред иманентног профитног мотива, растућом тржишном тражњом за безготовинским 
средствима плаћања, односно страхом потрошача од употребе готовог новца. Сходно 
томе, када се разматрају технолошке иновације на пољу дигиталних плаћања у 
последњих неколико година, важно је имати у виду катализаторски, а не каузални значај 
пандемије. Другим речима, иновација у дигиталним плаћањима било би и без ње, 
премда у мањем обиму и интензитету. 

До сада разматрано и не чуди ако се има у виду да су се плаћања, као глобални 
тржишни сегмент (payments), последњих година показала као један од најдинамичнијих 
и перспективнијих у групи банкарских/финансијских услуга. То се може уочити 
упоредним прегледом стандардних банкарских делатности са становишта укупне 
„креиране вредности”, апроксимиране укупним акционарским приносима (total 
shareholder return – TSR), која се односе на одабране јавнo листиране компаније. Такав 
преглед, за период 2009–2020. године приказан је у наставку. 

Поред тога, Графикон 1 указује на својеврсну пословну виталност делатности 
плаћања. Захваљујући динамичним растућим трендовима последњих година, ако не и 
деценија, а упркос директном негативном утицају различитих мера држава спроведених 
ради заштите од заразног вируса – у првом реду забрана кретања на отвореном – највеће 
компаније из области плаћања вратиле су се изненађујуће брзо. Након одустајања 
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држава од радикалних мера превенције и заштите, уобичајени пословни процеси 
наставили су се у овим компанијама одвијати и развијати готово уобичајеним током.  

Такође, а према доступним подацима, укупна вредност плаћања путем кредитних 
трансфера који се иницирају дигитално снажно је порасла и у развијеним земљама и у 
земљама у развоју (BIS, 2021). Конкретно, трансакције обављене путем електронског 
банкарства, мобилног банкарства и трајних налога својим порастом индуковале су 
приметан раст вредности као удела у БДП-у земаља широм света. Квалитативне 
промене у плаћањима могу се посматрати и с друге стране – увидом у анкетна 
истраживања потрошачких навика становништва. Према анкети о дигиталним 
плаћањима коју је 2020. спровела консултантска кућа McKinsey, више од три четвртине 
Американаца врши неки од видова дигиталних плаћања. Посматрано динамички, 
значајан је податак да је 2016. године, од испитаника који обављају дигитална плаћања, 
34% њих користило само један инструмент односно вид дигиталног, безготовинског 
плаћања. Међутим, 2020. тај удео је опао на 20%, док се 58% корисника који врше 
дигитална плаћања изјаснило да то чине на два или више различитих начина. Када је у 
питању пандемија, још значајнији увид до кога се дошло јесте тај да се 2019. године 
36% испитаника изјаснило као заинтересовано за бесконтактну платну картицу (27%) 
или је већ користи (9%), док се крајем наредне, 2020. године њих 53% тако изјаснило 
(заинтересовано – 32%, користи – 21%). 

При сагледавању очигледних користи безготовинских плаћања за пружаоце 
платних услуга и кориснике, као и њихову динамику и утицај на економију глобално, 
може се подлегнути утиску да се смањује коришћење готовине. Ипак, она се још увек, 
с правом, перципира као прилично сигуран метод плаћања. Такође, према подацима до 
којих је дошла маркетиншка компанија Simon Kucher приликом истраживања америчког 
корисничког искуства, готовина је перципирана као најбржи метод плаћања. Као 
безготовински методи плаћања који је прате по процењеној брзини извршавања 
трансфера, наведене су платне картице које се провлаче и убацују у ПОС терминал. 
Заправо, мобилни телефони, који у перспективи важе за носиоце технолошких 
иновација у плаћањима, сматрају се знатно споријим методом (Ke, Chung et al., 2019). 
У оквиру поменуте студије закључено је да је то због временске дистанце (нпр. десетак 
секунди) између иницирања мобилног плаћања и пристизања електронске ауторизације, 
односно потврде о његовој коначној реализацији, која се перципира као предуга. У току 
те паузе, пажња потрошача заокупљена је њоме, те се она прецењује, док плаћање 
готовином не пати од таквог проблема, с обзиром на то да је поступак плаћања пун 
акција (вађење и пружање готовине, преузимање од стране трговца, издавање робе и 
рачуна и сл.), што смањује потрошачев осећај изгубљеног времена, тј. празног хода. 
Поврх тога, готово половина наведених разлога за некоришћење мобилних плаћања 
повезана је с бригом о крађи идентитета и преварама (fraud). Ово је у складу с податком 
да само 7,6% корисника мобилни телефон сматра главним начином плаћања. 

Наведено значи да готовина и платне картице представљају учестале инструменте 
којима платиоци извршавају своје обавезе, а податак да 7,6% становника преферира 
плаћање мобилним телефоном указује на то да су мобилна плаћања поље с великим 
развојним потенцијалом у будућности. Охрабрење корисника за плаћање мобилним 
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телефонима нуђењем различитих награда и подстицаја, поједностављењем апликација, 
као и креирањем таквог окружења које мобилне телефоне сматра пожељним уређајем 
за плаћање у будућности, може довести до већег удела употребе мобилних телефона на 
тржишту платних услуга. Управо су то смернице за будуће пословање банака и 
компанија које се баве примењеним финансијским, односно информационо- 
-комуникационим технологијама (ИКТ) у плаћањима. 

4. Трендови у области дигиталних плаћања у Србији 

Трендови у Србији који се односе на дигитална плаћања у складу су с глобалним 
трендовима понуде савремених начина плаћања на физичком или интернет продајном 
месту. Коришћење дигиталних плаћања током последњих година константно расте ако 
се посматра и број извршених трансакција и број нових корисника. Фактори утицаја на 
њихов раст зависе, између осталог, од инструмената које учесници на тржишту нуде 
корисницима приликом плаћања, уз обезбеђивање квалитетне и безбедне услуге 
њиховог коришћења. Иновације које се имплементирају у оквире инструмената за 
плаћања даље утичу на развој услуга и њихово прихватање од стране крајњих 
корисника. Те иновације се односе на унапређење доступних паметних уређаја на 
тржишту, као што је капацитет мобилних телефона за коришћење QR кôдова или 
могућност повезивања платних картица с паметним уређајима (мобилни телефони, 
паметни сатови и слични уређаји), али и иновације које се односе на унапређење брзине 
обраде и слања плаћања, а самим тим и бржег преноса новца с рачуна на рачун. Осим 
наведеног, приликом одлучивања којим ће се инструментом служити од свих понуђених 
на тржишту корисник ће се водити и својом наклоношћу. Последње, али не и најмање 
важно, догађаји попут епидемије вируса корона утичу на наклоности корисника, који 
воде рачуна о смањењу здравствених ризика, те дају на значају онлајн продавницама и 
бесконтактним начинима за плаћање. 

Последњих година најчешће заступљени канали за иницирање дигиталних плаћања 
које су потрошачи и привреда користили били су мобилно банкарство, платне картице 
и електронско банкарство. Годишњи број трансакција мобилног банкарства у 2021. 
години већи је 8,5 пута (за 47 милиона), платним картицама 2,4 пута (за 205 милиона), 
а електронског банкарства 1,6 пута (58 милиона) у односу на 2016. годину. Тако, у овој 
групи највећу стопу раста бележи мобилно банкарство, које је под позитивним утицајем 
иновација, као и чињенице да се мобилни телефони свакодневно користе. С друге 
стране, иако немају најбржу динамику раста (због велике базе трансакција), платне 
картице носе статус најкоришћенијег инструмента на тржишту плаћања, пре свега због 
лакоће употребе и распона физичких и интернет продајних места са имплементираним 
решењима за њихово прихватање. Такође, платне картице у дигиталном или 
токенизованом облику (NFC технологија у мобилним телефонима или паметним 
сатовима) шире могуће начине којим се иницира картично плаћање и тиме покривају 
већи сегмент тржишта плаћања. Већем коришћењу картица сведочи и повећање мреже 
ПОС терминала с функцијом прихватања плаћања картицама на физичким продајним 
местима за преко 30.000 у периоду од 2016. до 2021. године. Тржиште платних услуга 
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се на тај начин обострано развија – на страни прихватања и на страни издавања овог 
инструмента. 

Иновације које доприносе ефикасности извршавања плаћања, у првом реду брзини 
извршења, заслужне су за креирање додатних погодности за крајње кориснике ако се 
има у виду пре свега доступност средстава на рачунима прималаца за неколико секунди. 
Овај тип иновације реализован је увођењем Инстант платног система Народне банке 
Србије – IPS НБС, система за обраду малих плаћања (појединачно плаћање чији износ 
не прелази 300.000 динара) на територији Републике Србије. Систем функционише по 
принципу 24/7/365, тј. ради у реалном времену, те од његовог увођења, 22. октобра 2018. 
године, просечно време потребно за обраду трансакције послате у систем износи 1,1 
секунду, што услуге повезане са овим системом чини најбржим каналима када је у 
питању пренос средстава с рачуна пошиљаоца на рачун примаоца.  

Поред основне могућности слања инстант (кредитног) трансфера било ком 
примаоцу с текућим рачуном банци, додатне услуге у IPS НБС платном систему односе 
се на плаћања: рачуна за месечне обавезе пружаоца комуналних и других услуга 
скенирањем јединственог NBS IPS QR кôда одштампаног на рачуну/фактури; на 
физичким и интернет продајним местима путем метода „IPS Skeniraj” и „IPS Pokaži”; 
коришћењем услуге „Prenesi” – бројем мобилног телефона примаоца. Постоје и сервиси 
Генератор и Валидатор, којима је омогућено генерисање (техничка припрема) NBS IPS 
QR кôда, као и валидација (техничка провера) већ припремљеног NBS IPS QR кôда. О 
прихваћености ове иновације сведочи број трансакција обрађених у IPS НБС платном 
систему који расте из године у годину, при чему је просечан дневни број трансакција у 
2019. години износио 19.066 плаћања, док је тај број у 2021. години шест пута већи – 
115.787 плаћања. Такође, на тржишту се могу пронаћи апликације које користе концепт 
NBS IPS QR кôда, односно креирају га и нуде својим корисницима да једноставно могу 
затражити пренос средстава на свој рачун од познаника приказивањем NBS IPS QR кôда 
са својим текућим рачуном ради скенирања. Стога, успостављени платни систем и 
његови производи утичу не само на извршавање плаћања већ подстичу иновације у 
оквиру привреде, уз већу инклузију и могућности пружалаца техничких и/или платних 
услуга у оквиру плаћања у Републици Србији. 

Повећање броја дигиталних трансакција прати и раст броја нових корисника који се 
све више опредељују за дигиталне канале плаћања. Пре свега, генерално посматрано, 
основни предуслов за њихово повећање представља и проценат броја лица која су 
користила интернет сваког дана у последња три месеца у односу на популацију Србије, 
чија је вредност 57% у 2021. години, док је у 2016. тај проценат износио 44%. Овај 
податак је нарочито битан када су у питању начини плаћања који захтевају повезаност 
са интернетом, почев од обављања онлајн куповине платним картицама, чији се број 
повећао за више од 23 пута у истом периоду (са 870 хиљада на 20,5 милиона). Када је у 
питању број корисника дигиталних инструмената, од 2016. до 2021. године број 
корисника мобилног банкарства порастао је 3,8 пута (на 2,8 милиона), електронског 
банкарства 2,2 пута (на 3,5 милиона), док је укупан број издатих платних картица с 
функцијом плаћања порастао 1,5 пута (на 10,1 милион), при чему је број активних 
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платних картица повећан за 1,25 пута (на 5 милиона). Поменути показатељи приказани 
су на Графикону 2. 

 
Позитиван утицај на убрзано усвајање дигиталних и бесконтактних начина плаћања 

почев од 2020. године неспорно је имала и пандемија вируса корона, која је знатно 
утицала на навике потрошача. Резултати студије спроведене између 7. априла и 4. маја 
2020. године у Републици Србији показали су да 24% испитаника који су након 
пандемије обављали интернет куповину, пре пандемије нису имали ту навику (Ivanović 
i Antonijević, 2020). Аутори такође наводе да су три главна мотива за куповину преко 
интернета следећи: већина продавница ради само онлајн, смањењe здравственог ризика 
и уштеде у времену. За оне који нису куповали преко интернета пре појаве епидемије, 
али су куповали после, прва два мотива за куповину преко интернета иста су, док се 
трећи мотив разликује, а то су нижи трошкови. Поред тога, утврђено је да јe већина 
испитаника путем интернета куповала следећe категоријe производа: храну 
(намирнице), лекове и књиге (часописи, новине). Испитаници који пре епидемије нису 
куповали преко интернета, али јесу после ње, куповали су углавном одећу и спортску 
опрему и потрепштине за домаћинство, затим храну и књиге, часописе, новине. 

Ако се претходно узме у обзир, издваја се процес дигитализације плаћања у 
Републици Србији усмерен ка апликацијама мобилног банкарства, које су тренутно 
најбрже растући инструмент за плаћање. Као глобални тренд, мобилни телефони 
заузимају високо место у виду покретача развоја и иновација на пољу промена у области 
плаћања, при чему је плаћање мобилним телефонима након избијања пандемије постало 
све популарније. Све већа употреба апликација мобилног банкарства охрабрује 
употребу технологије не само код корисника већ и код банака. С обзиром на то да су 
банке не само пружаоци платних услуга већ и пружаоци других финансијских услуга, 
већа употреба апликација мобилног банкарства, која се за сада повезује с дигиталним 
плаћањима, може довести и до других бенефита ван ове области, као што је 
дигитализација интерних и других екстерних банкарских процеса (не само платних 
услуга). Она може бити подстрек и пример за већу ефикасност у пружању различитих 

Извор: НБС.

Графикон 2. Број регистрованих корисника мобилног и електронског 
банкарства, издатих и активних платних картица са функцијом плаћања
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банкарских услуга, што може додатно повећати ефикасност банкарског система у нашој 
земљи употребом информационе технологије.  

Популаризација употребе мобилних телефона и њихових апликација у плаћањима 
доводи и до формирања нових пословних модела и до бољег корисничког искуства 
приликом плаћања, поготово на интернету. Поред тога, присутност паметних мобилних 
уређаја у свакодневном животу све је заступљенија и доприноси већим могућностима 
корисника када је реч о избору времена и места за иницирање плаћања. Развој 
технологије омогућава већу безбедност и једноставност плаћања и при употреби 
картица, што на нашем тржишту показује јасне резултате. Домаћа картична мрежа 
однедавно је почела са издавањем картица с чипом, које повећавају сигурност 
извршавања трансакција на продајним местима, а страни картични системи у Републици 
Србији већ дужи низ година омогућавају бесконтактна плаћања корисницима картица и 
омогућавају повезивање картице с поменутим паметним уређајима и њиховим 
апликацијама (мобилним/дигиталним новчаницима). Упоредо с развојем 
малопродајних плаћања, електронско банкарство, које се користи махом за плаћања 
велике вредности, дуги низ година бележи позитивне резултате на тржишту, повећава 
број корисника, као и број и вредност трансакција које се на овај начин обављају. Из 
тих разлога картична плаћања, електронско банкарство, мобилно банкарство и мобилне 
паметне уређаје можемо сматрати тржишно препознатим примaрним елементима за 
ширење дигиталних плаћања у Републици Србији. 

5. Индекс дигиталних плаћања Србије 

Велики број иницијатива и трендова у области дигиталних плаћања релативно је 
тешко обухватити. Иако су многи од њих изузетно интересантни, само поједини 
производи (резултати иницијатива или трендова) доживе масовну употребу међу 
становништвом и развију значајан утицај на платне услуге и, последично, привреду. 
Развој дигиталних плаћања начелно можемо поделити на дигитализацију и 
дигитизацију плаћања. 

Дигитализација плаћања представља процес креирања платне услуге или платног 
инструмента који пружа одређене услуге у оквиру дигиталног формата. Неретко се 
дешава да већ постојеће услуге за које се користе папирне инструкције добијају 
дигиталну форму, која може да наглашава једну или више њихових већ постојећих 
особина, као и да креира нове карактеристике. То је и један од разлога зашто многи 
познаваоци платних услуга нису изненађени иновацијама и могу врло лако дати пример 
релативно сличне услуге која није у дигиталном формату. Процес дигитализације 
платних услуга доводи до креирања већег броја истородних услуга у платном промету 
и до побољшавања карактеристика претходно постојећих аналогних услуга. 
Побољшавање се генерално превасходно огледа у повећању безбедности и 
једноставности употребе платне услуге, као и у омогућавању лакшег обрађивања веће 
количине података (могућност масовније употребе платних услуга). 

С друге стране, само дигитализовање платне услуге не повећава њен значај за 
привреду. Постоје трендови дигитализације различитих платних услуга у којима се 
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јавља мноштво истородних услуга које међусобно конкуришу једна другој, а и другим 
групама дигиталних платних услуга. У склопу тржишне утакмице, између платних 
услуга потребно је издвојити појам дигитизације платних услуга. Дигитизација 
представља дифузију дигиталних платних услуга у привреди. На овај процес утичу 
жеља и могућности (нпр. дигитална писменост) корисника платних услуга да користе 
дигиталне технологије при плаћању, начин пласирања нових услуга, њихови пословни 
модели и додатне вредности за кориснике и многи други фактори. У општем случају 
дигитизацијом се може сматрати успешност распрострањивања дигиталних платних 
услуга. Сходно претходном, када се платне услуге у некој земљи или региону 
дигитализују, у пракси се испоставља да је у питању само мањи део неопходног посла 
у вези с развојем екосистема дигиталних плаћања. Да би користи дигитализације услуга 
биле употребљиве у привреди, потребно је уложити велике напоре да их велики број 
корисника употребљава. Дигитална платна услуга која је највише распрострањена у 
привреди има и највећи значај за њу, а она која је само креирана и не користи се као и 
да не постоји. 

Како би се пратила дигитизација платних услуга у нашој земљи, користи се индекс 
дигиталних плаћања (у даљем тексту: ИДП). Постоји мноштво индекса и анализа које 
покушавају да прате дигитизацију свих или појединих платних услуга на глобалном, 
регионалном или локалном нивоу, као и да детаљније сагледају области деловања или 
развоја тих платних услуга. У складу с тим, Централна банка Индије је недавно објавила 
свој индекс дигиталних плаћања, који представља анализу пет битних области које се 
тичу пружања дигиталних платних услуга у тој земљи. Анализа и идеја Централне банке 
Индије подстакла нас је на размишљање о креирању сличне мерне јединице и за 
Републику Србију. 

С обзиром на то да се ради о две тешко упоредиве привреде, иако у неким деловима 
сличан индијском индексу дигиталних плаћања, модел ИДП развијен за Републику 
Србију јединствен је и његова вредност се не може поредити с поменутим индексом. У 
складу са стањем на тржишту платних услуга у Србији, поједини показатељи које ИДП 
посматра, као и начин на који их групише и вреднује, разликују се од оних који се 
посматрају у Индији. Иако постоје групе показатеља које су идентичне онима у индексу 
из Индије, оне су универзалне за свако тржиште платних услуга (нпр. број картица, број 
рачуна, број ПОС терминала и сл.). 

Иако Централна банка Индије није навела начин на који се израчунава вредност 
њиховог индекса нити детаљније објаснила методологију при посматрању података, 
примећује се да у оквиру индекса посматра податке који су везани и за коришћење 
готовог новца (нпр. подизање готовине). Подаци о било каквом коришћењу готовог 
новца или папирних налога за извршавање плаћања стриктно су избегавани при 
креирању ИДП-а за Републику Србију.  

У ИДП нису уврштени елементи који се односе на плаћања путем папирних налога, 
као што су налог за уплату, налог за исплату, налог за пренос или чекови, као ни 
плаћања готовим новцем. Уврштавање поменутих инструмената у индекс створило би 
погрешну слику о развоју дигиталних плаћања. Они могу довести само до дуплирања 
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позитивних ефеката који утичу на индекс или лажног повећања индекса. С обзиром на 
то да су оба утицаја непожељна, ти инструменти се неће разматрати.  

Ради објашњења, за пример се може узети употреба података о папирним налозима 
за пренос. Они би имали негативни предзнак у ИДП-у, јер већи број папирних налога 
значи мању дигитизацију платних услуга коју ИДП треба да прати. Ако би се број 
папирних налога смањио, а остали показатељи дигиталних плаћања остану 
непромењени, лажно би се повећао индекс (смањење показатеља с негативним 
предзнаком даје +). У случају да се за износ смањења повећа неки показатељ ИДП-а, то 
би значило да је забележен дупли позитивни ефекат. ИДП се бави дигиталним платним 
услугама, те позитивна или негативна кретања других платних услуга/инструмената 
плаћања не треба да утичу на његову вредност, већ искључиво промена стања у сфери 
дигиталних платних услуга. 

5.1. Дефиниција и области обухваћене индексом дигиталних  
плаћања Србије 

Конкретно, ИДП представља индекс дигиталних плаћања који је фокусиран на 
дигиталне услуге преноса новца. Праћењем кретања ИДП-а изводе се закључци о 
тренутном стању дигитализације и дигитизације платних услуга у нашој земљи. Такође, 
откривањем чинилаца и утицаја који обликују ИДП односно његов развој може се 
закључити који елементи покрећу, а који заустављају дигитализацију и дигитизацију 
плаћања у Републици Србији. На основу оваквих сазнања јавни и приватни субјекти 
могу доносити бољу одлуку о даљим активностима у вези с дигиталним плаћањима. 
Посматрана основа за поставку индекса дигиталних плаћања јесу следећи начини 
плаћања: 

 картична плаћања; 
 плаћања путем мобилног банкарства; 
 плаћања путем интернет банкарства; 
 плаћања коришћењем електронског новца; 
 плаћања преко банкомата; 
 трансакције директним задужењем; 
 трансакције извршене трајним налогом; 
 телефонска плаћања. 

Имајући наведено у виду, можемо поставити коначну дефиницију описаног 
концепта. ИДП представља мерну јединицу која показује развој употребе 
дигиталних плаћања у Србији кроз време која се израчунава за период од годину 
дана. 

Индексом се обухватају: 

1. инфраструктура платних услуга; 
2. степен технолошког развоја; 
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3. перформансе плаћања; 
4. корисничко искуство приликом плаћања. 

Инфраструктура се дели на две области – страну прихватања и страну издавања. На 
страни прихватања посматрају се они показатељи који се тичу прихватања дигиталних 
плаћања и који омогућавају корисницима да своје инструменте искористе на различите 
начине. С друге стране, страна издавања се односи на канале и инструменте који 
корисницима омогућавају коришћење инструмената за плаћање (нпр. платне картице, 
апликације мобилног банкарства итд.). 

Степен технолошког развоја односи се на утицаје ван ширег опсега платног промета 
једне земље који утичу на извршавање дигиталних плаћања, а тичу се интернет везе, 
мобилних телефона, генералног коришћења технологије и могућности да се она повеже 
с плаћањима. Наиме, коришћење интернета само по себи нема никакав значај за 
плаћања ако корисник нема рачун у банци. Међутим, ако га корисник поседује, ако зна 
и може да користи интернет, онда може да користи електронско банкарство и извршава 
дигитално плаћање. Слично је и с мобилним телефонима и апликацијом мобилног 
банкарства или неким мобилним новчаником који садржи платни инструмент (нпр. 
картицу). Ову групу представљају ставке које се не могу сврстати у инфраструктуру 
платних услуга, али су ипак изузетно важне за њено коришћење. 

Перформансе плаћања обухватају статистичке показатеље коришћења дигиталних 
плаћања у периоду у којем се посматрају. Представљене су износом трансакција које се 
обављају дигиталним каналима и бројем трансакција обављених у посматраном 
временском периоду. Бројем и вредношћу дигиталних трансакција приказује се 
кумулативни ефекат коришћене инфраструктуре, фактора ван опсега платног система у 
ширем смислу и задовољства корисника тренутним услугама. Такође, показују га и 
претходни елементи индекса, али њихов развој директно утиче на перформансе 
плаћања, док перформансе немају такав утицај на претходне елементе, већ представљају 
резултат ефикасног коришћења тих елемената. 

Потрошачко искуство у дигиталним плаћањима обухвата несметано коришћење 
платних инструмената. Оно обухвата и финансијску писменост становништва, тј. свест 
о постојању различитих начина плаћања и њиховим одликама. У овом елементу 
анализирају се и жалбе купаца тј. корисника, неодобрене платне трансакције и сл. 

5.2. Методологија  

На основу представљених области које битно утичу на ИДП могу се формирати 
стубови индекса. Ти стубови су: 

ꟷ могућност плаћања; 
ꟷ инфраструктура за платне услуге на страни издавања; 
ꟷ инфраструктура за платне услуге на страни прихватања; 
ꟷ перформансе плаћања. 



Трендови у области дигиталних плаћања – индекс дигиталних плаћања Србије 

116 

Као пети стуб посматра се потрошачко искуство. Оно се сматра дескриптивним 
параметром, што значи да вредности посматране у оквиру тог стуба неће бити узете у 
обзир приликом израчунавања вредности ИДП-а, али су неопходан саставни део 
анализе овог индекса. Поверење и искуство корисника дигиталних платних услуга 
битни су чиниоци у процесу повећавања употребе оваквих услуга у привреди, те се ова 
категорија података посматра у оквиру анализе стања дигиталних плаћања у Републици 
Србији. 

Поређења ради, индијски индекс садржи стуб који обрађује сличне податке као стуб 
потрошачког искуства и у њиховој методологији за њега се израчунава одређена 
вредност која учествује у формули индекса с пондером од 5%. Како се ради о 
незанемарљивој области у оквиру дигиталних плаћања, разумљива је одлука Централне 
банке Индије о укључивању овакве групе података у формулу индекса. Ипак, 
квантитативно изразити потрошачко искуство (како год оно било мерено) и укључити 
га у прорачун у коме се користе елементи као што су број плаћања (у милионима), 
вредност плаћања (у милијардама) и други доводи до потенцијално неадекватне 
репрезентације тих података у односу на друге групе. Такође, учешће од 5% у индексу 
може и претерано смањити утицај који ова област има на дигитализацију плаћања, с 
обзиром на то да би могла имати маргинални утицај на промену вредности индекса.  

Из наведених разлога, група података која покушава да обухвати потрошачко 
искуство у ИДП-у интерпретира се уз његову вредност, чини његов саставни део и 
дескриптивно приближава стање дигиталних плаћања у Републици Србији.  

Сваки стуб представља област која је неизоставни део платног промета у једној 
привреди. Поред тога, области међусобно зависе једна од друге. У складу с тим и с 
карактеристикама платног промета у Републици Србији дефинисани су пондери за 
сваки стуб / сваку област који се посматрају. Пондер се придодаје сваком стубу у 
финалној формули за израчунавање ИДП-а. 

Пре него што се пондери доделе и објасне разлози креиране структуре, потребно је 
објаснити како се добија јединствена вредност ИДП-а. Овај индекс се израчунава за 
сваку годину на основу показатеља из горепоменутих стубова. Сваки стуб има своју 
вредност на годишњем нивоу, која се добија на основу вредности показатеља унутар 
тог стуба. Добијена вредност стуба се множи с њему додељеним пондером и производи 
се сабирају како би се креирао ИДП. У базној години ИДП има вредност 100 и његова 
вредност се у наредним периодима посматра у односу на базну годину – ради се о 
базном индексу. Формула за израчунавање ИДП-а је следећа: 

ИДП = (стуб 1 * пондер 1) + (стуб 2 * пондер 2) + (стуб 3 * пондер 3) + (стуб 4 * 
пондер 4). 

Примера ради, ако за базну годину ИДП-а узмемо 2016. (вредност 100), а онда 
израчунамо да је у 2019. години вредност ИДП-а 200, то значи да је, према овом 
показатељу, стање и потенцијал дигиталних плаћања у Републици Србији двоструко 
бољи у 2019. години него што је то био у 2016. Ако је вредност у 2020. години 300, онда 
је 2020. година троструко боља од 2016. Међутим, вредност се није удвостручила у 
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односу на претходну 2019. годину, то јест није се повећала за 100 процената или 
процентних поена. Начин на који је ИДП креиран доводи до тога да ће се његова 
вредност у случају очекиваног развоја дигиталних плаћања повећавати готово 
експоненцијално и потребно је увек посматрати ту вредност у односу на базну годину 
како не би дошло до забуне у тумачењу ИДП-а. У наставку ће бити приказани и подаци 
уз које ће се додатно појаснити оваква анализа. 

Вредност ИДП-а, као што се у формули може приметити, зависи од пондера који се 
додељују сваком стубу, формуле на основу које се израчунава вредност стуба и од 
елемената који учествују у стубу. Збир свих пондера износи један (1). Пондери су 
креирани на основу међусобних утицаја посматраних области, као и њиховог утицаја на 
дигитална плаћања, а све у складу са стањем дигиталних услуга у домаћој привреди. 
Формуле за израчунавање вредности појединачних стубова индекса презентоване су у 
Прилогу 1, а у наставку су приказани основни разлози избора података и пондера који 
чине ИДП, као и правила која их прате. 

5.2.1. Могућност плаћања 

Први стуб се односи на могућност плаћања и најмање утиче на дигитална плаћања 
од свих стубова. Овај стуб пружа увид у доступност повезаности са интернетом, 
мобилних уређаја, банковних рачуна и осталих фактора становништву, које треба да их 
користи ради извршавања дигиталних плаћања. Сви елементи овог стуба представљају 
могуће предуслове за коришћење дигиталних плаћања, али располагање 
привреде/становништва овим елементима не подразумева аутоматски и већу 
дигитизацију платних услуга. На основу тога, пондер који се додељује овој групи 
података је 0,1 односно 10%. Елементи стуба су, ако се наведено има у виду, следећи: 

1. Интернет. Интернет, тј. широкопојасна мрежа са својом инфраструктуром, 
провајдерима и корисницима, знатно утиче на дигитална плаћања. Као 
такав, има два показатеља која улазе у калкулацију ИДП-а: број корисника у 
односу на укупну популацију Србије који интернету приступа сваког дана и 
проценат домаћинстава која поседују интернет прикључак; 

2. Мобилни уређаји. Мобилни уређаји се могу користити на многобројне 
начине у оквиру дигиталних плаћања, због чега је њихова употреба важна за 
ИДП. Показатељ који се посматра представља проценат употребе мобилних 
телефона у Србији; 

3. Банковни рачуни. Банковни рачуни су, као елемент стуба, употребљени у 
виду односа укупног броја физичких лица који имају бар један текући рачун 
отворен у банци и броја становника довољно старих да могу имати 
отворен текући рачун у банци (16 година и више); 

4. Употреба ИКТ. Употреба ИКТ утиче на способност и заинтересованост 
становништва за дигитална плаћања, односно знатно утиче на могућност 
дигитизације платних услуга. С обзиром на то да је већ обухваћена област 
интернета и мобилних телефона, овај елемент се посматра кроз проценат 
лица која су у последња три месеца користила рачунар; 
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5. Дигитална писменост у предузећима: интернет страница и е-трговина. 
Предузећа се у индексу на основу поседовања интернет странице и  
е-трговине посматрају на основу процента предузећа која пружају услугу 
онлајн наручивања или резервисања производа/услуга путем интернет 
странице. Овај показатељ се посматра јер доноси додатну вредност ИДП-у, 
што се не може надоместити стубом индекса који обухвата интернет 
продајна места. На овај начин обухватају се предузећа која омогућавају 
извршавање плаћања поузећем, платним налогом или на неки трећи начин 
који не доприноси да се интернет страница региструје као интернет продајно 
место у званичној статистици и евиденцији. 

5.2.2. Инфраструктура за платне услуге на страни издавања 

Други стуб који улази у формулу ИДП-а односи се на инфраструктуру за платне 
услуге на страни издавања. У оквиру ове области обухваћени су подаци о 
инструментима дигиталних плаћања. Поседовање било ког од поменутих инструмената 
корисницима омогућава извршавање дигиталних плаћања. Како је ова група података 
један од два основна предуслова за извршавање дигиталних плаћања, самим тим је и 
значајнија од претходно посматране области у првом стубу. У формули за израчунавање 
ИДП-а додељује јој се, стога, већи пондер. Пондер који се додељује овом стубу је 0,2, 
што значи да 20% вредности индекса зависи од стања инфраструктуре платног промета 
коју платиоци користе како би иницирали своја плаћања. 

Ова категорија се састоји из следећих елемената: 

1. Картице. Картице су тренутно најраспрострањенији платни инструмент за 
извршавање дигиталних плаћања. За потребе ИДП-а посматрају се укупан 
број активних платних картица с функцијом плаћања и број картица с 
функцијом електронског новца; 

2. Електронско банкарство. Електронско банкарство пружа низ финансијских 
услуга, тренутно је изузетно популаран канал за извршавање плаћања и у 
великој мери га користе правна лица и предузетници, чиме се утиче на 
дигитализацију плаћања у оквиру пословних процеса у земљи. Као 
показатељ електронског банкарства у оквиру ИДП-а прати се број 
апликација електронског банкарства; 

3. Мобилно банкарство. Мобилно банкарство, као и електронско, пружа низ 
финансијских услуга, али у складу с најновијим трендовима на тржишту 
платних услуга у нашој земљи, мобилно банкарство је изузетно значајан 
канал за извршавање дигиталних плаћања. Показатељ мобилног банкарства 
који се прати за потребе ИДП-а јесте број апликација мобилног банкарства; 

4. Директно задужење. У питању је посебна платна услуга која омогућава 
аутоматизацију плаћања, а при којој прималац плаћања на основу 
платиочеве сагласности иницира платну трансакцију за задужење 
платиочевог платног рачуна. Платилац ову сагласност може дати примаоцу 
плаћања, свом пружаоцу платних услуга или пружаоцу платних услуга 
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примаоца плаћања. Ова услуга се, између осталог, у нашој земљи извршава 
и путем клиринга директних задужења, чији је оператор Удружење банака 
Србије. Она улази у вредност ИДП-а, а посматра се број уговорених 
директних задужења; 

5. Трајни налог. Иако се услуга трајног налога може формирати достављањем 
папирног формулара, без употребе дигиталних канала након склапања 
договора, она омогућава корисницима аутоматско извршавање плаћања у 
будућности, што се може посматрати као дигитално плаћање. Из тог разлога, 
ова категорија представља услугу дигиталног плаћања и њену заступљеност 
треба уврстити у индекс. За потребе ИДП-а посматра се број трајних налога. 

5.2.3. Инфраструктура за платне услуге на страни прихватања 

Трећи стуб ИДП-а обухвата инфраструктуру за платне услуге на страни прихватања. 
У оквиру ове области прикупљани су подаци о уређајима на којима платилац користи 
свој дигитални платни инструмент ради извршавања дигиталних плаћања. 
Превасходно, ова област посматра распрострањеност прихватне мреже и мреже других 
уређаја (нпр. банкомати) који корисницима платних инструмената омогућавају 
извршавање дигиталних плаћања. С обзиром на то да је стање платног промета у 
Републици Србији такво да корисници поседују мноштво платних инструмената којима 
могу да плаћају, распрострањеност мреже уређаја на којима се могу користити 
инструменти дигиталних плаћања може се сматрати важнијом. Повећање 
инфраструктуре на страни прихватања плаћања може више утицати на повећање 
дигиталних плаћања него повећање инфраструктуре на страни издавања. 

Ипак, у обзир треба узети инструменте као што је нпр. електронско банкарство, за 
које се може рећи да нема страну прихватања већ за извршавање трансакција користи 
платне системе успостављене у привреди и на тај начни утиче на дигитална плаћања. 
Ово значи да важност инфраструктуре за платне услуге на страни прихватања не треба 
ни преценити. Овај стуб учествује у 25% вредности ИДП-а, односно његов пондер је 
0,25. Разлика од 0,05 између другог и трећег стуба представља претходно поменути 
благо већи значај овог стуба за извршавање дигиталних плаћања у привреди, ако се узму 
у обзир карактеристике платног промета. 

Инфраструктура на страни прихватања састоји се од три елемента: физичких и 
интернет продајних места и банкомата: 

1. Физичка продајна места (ПОС терминали, апликације и друга хардверска и 
софтверска решења). Физичка продајна места представљају објекте у 
којима се може плаћати неким од постојећих инструмената дигиталних 
плаћања у Србији. Под тим се подразумевају платне картице, IPS, 
електронски новац и др. Распрострањеност физичких продајних места 
директно утиче на број трансакција извршених дигиталним плаћањима и у 
склопу овог елемента посматра се број активних ПОС терминала, 
апликација и других хардверских и софтверских решења у Србији. У овај 
број спадају ПОС терминали, активне мобилне апликације за прихватање 
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плаћања, мобилни уређаји који прихватају дигиталне инструменте плаћања 
(SoftPos) и др.; 

2. Интернет продајна места. У обзир се узимају она продајна места која 
омогућавају плаћање путем одређеног дигиталног инструмента, као што је 
електронски новац, платна картица, IPS или др., а који је у евиденцији 
Народне банке Србије. Подсећамо да је податак о продајним местима на 
интернету која омогућавају само плаћања поузећем или плаћањем путем 
налога за пренос обухваћен у првом стубу којим се анализира могућност 
плаћања. 

У склопу овог елемента посматра се број интернет продајних места у 
Србији. Овај број се за потребе израчунавања ИДП-а множи пондером 10. 
Овај пондер се користи да би интернет продајна места одржала значај у 
оквиру ИДП-а који имају и у области платних услуга генерално. Број ПОС 
терминала не одговара тачном броју физичких продајних места. Велики 
трговци могу имати више уређаја у једном објекту, а могу имати и више 
продајних објеката, чак се може десити да постоје и два ПОС терминала на 
једној каси, док трговци имају углавном једно интернет продајно место. 
Технички посматрано, идеалан пондер би представљао просечан број ПОС 
терминала по трговцу у Србији. С обзиром на то да је овај број немогуће 
идентификовати, пондер 10 најбоље одговара потреби одржавања 
релевантности интернет продајних места унутар ИДП-а; 

3. Банкомати. На банкоматима је омогућена услуга плаћања рачуна 
дигиталним платним инструментом, што представља дигитализовану 
услугу. Банкомати новије генерације доносе разне могућности за плаћање 
корисницима и то квалификује ове уређаје за елемент у оквиру стуба  
ИДП-а. С обзиром на то да ИДП не посматра платне трансакције које имају 
везе с папирним налозима или готовином, као показатељ банкомата у  
ИДП-у узет је ограничен број ових уређаја, тј. посматра се само број 
банкомата с функцијом трансфера одобрења. 

5.2.4. Перформансе плаћања 

Последњи стуб који се обрачунава у ИДП-у односи се на перформансе плаћања. У 
оквиру ове области посматрају се резултати и дигитализације и дигитизације платних 
услуга у Републици Србији односно подаци о извршеним дигиталним плаћањима. 
Будући да се ради о евиденцији извршених плаћања која сама по себи може показати 
велики део промене ка дигиталним платним услугама за пренос новца, вредност овог 
стуба има највиши пондер. Пондер којим се множе перформансе плаћања је 0,45, што 
значи да утичу на 45% вредности ИДП-а. 

За потребе формирања ИДП-а, сва дигитална плаћања сматрају се једнаким. Ако се 
има у виду да се индекс користи за посматрање стања платних услуга у Републици 
Србији, што укључује инфраструктуру на страни издавања и на страни прихватања, као 
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и могућности плаћања у Србији – број и вредност плаћања који се индексом посматра 
односи се на плаћања у нашој земљи извршена у динарима.  

Перформансе плаћања обухватају два елемента: 

1. Број извршених дигиталних плаћања. Број извршених дигиталних плаћања 
односи се на број трансакција у временском периоду за који се рачуна ИДП. 
Тај број дефинише се тако што се у обзир узима број плаћања картицом, 
електронским и мобилним банкарством, електронским новцем, трајни 
налогом, путем директног задужења, као и број телефонских плаћања; 

2. Вредност извршених дигиталних плаћања. Вредност извршених дигиталних 
плаћања јесте елемент који приказује динарску вредност извршених 
дигиталних плаћања у временском периоду за који се рачуна ИДП. Вредност 
дигиталних плаћања дефинише се тако што се у обзир узима вредност 
плаћања картицама, електронским и мобилним банкарством, електронским 
новцем, трајним налогом, директним задужењем, као и телефонским путем. 

5.2.5. Потрошачко искуство 

У питању је пети стуб, који не улази у прорачун ИДП-а, али га допуњује и освртом 
на потрошачко искуство описује успех и задовољство с којим потрошачи обављају 
дигитална плаћања. Идеално корисничко искуство представљало би вршење 
дигиталних плаћања без препрека и са стране унутрашњих (системских), и са стране 
спољашњих фактора. Ради мерења степена остварења позитивног потрошачког 
искуства, треба обратити пажњу на податке о: а) жалбама потрошача, будући да жалбе 
описују комуникацију са становништвом и правним лицима/предузетницима поводом 
проблема у коришћењу инструмената за плаћање; б) неодобреним платним 
трансакцијама до којих је дошло због губитка, крађе или злоупотребе података с 
платног инструмента, које су саставни део плаћања и стога немогући за 
искорењивање, али је усавршавањем технологије и едукацијом могуће свести их на 
минимум, што представља остварив циљ; в) преференцијама потрошача, које могу 
указати на различита кретања у употреби дигиталних платних инструмената. Иако 
тренутно не постоје подаци о овом елементу, они би се могли креирати у будућности 
помоћу анкете за становништво, која би била усмерена на њихове жеље и задовољство 
у вези с дигиталним плаћањима. 

5.3. Индекс дигиталних плаћања од 2016. до 2021. године 

Уз употребу објашњене методологије (стубови, елементи и њихови показатељи, 
међусобни односи стубова, ...) дефинисана је вредност ИДП-а за претходни 
петогодишњи период. Посматран период почиње 2016. године, која се узима као базна 
година, а за вредност индекса у том тренутку узима се број 100.  
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На Графикону 3 приказане су вредности ИДП-а кроз време и подаци на овом 

графикону указују на то да екосистем дигиталних плаћања у Републици Србији 
константно расте у претходних шест година. Овакав тренд развоја дигиталних платних 
услуга прате и други статистички подаци које прикупља Народна банка Србије. С 
обзиром на то да индекс кулминира велику групу статистичких показатеља у 
различитим областима плаћања, константан раст индекса не значи и константно 
побољшавање свих области које утичу на њега. Подаци из претходних година могу 
показати благу стагнацију појединих показатеља, а забележен је и пад вредности једног 
од стубова индекса, конкретно у 2017. години. Дакле, вредност индекса говори о правцу 
развоја целокупног екосистема дигиталних плаћања и њено кретање може сакрити 
засебна кретања појединих области. Будући да је ИДП заснован на стубовима који 
обухватају управо те области, у наставку се налази приказ развоја вредности ових 
стубова од 2016. године. 

Као и ИДП, вредности стубова имају своју базу у 2016. години, у којој им је 
вредност 100. Након тога вредности стубова се посматрају у односу на базну годину. 
Графикон 4, као и Графикон 3, приказује тенденцију раста вредности у већини 
посматраних области које управо утичу на гореприказано кретање ИДП-а. Такође, 
посматрањем ове визуелне интерпретације могу се добити детаљније информације о 
разлозима за приказано кретање ИДП-а. У наставку ће се користити приказани подаци 
са овог и претходног графикона ради описивања кретања индекса као целине. 

Након базне године, у почетку посматраног периода, у 2017. години дошло је до 
пада у делу инфраструктуре за платне услуге на страни прихватања, што се знатно 
одразило на резултат индекса. Упркос овом негативном кретању, ИДП је растао, 
уистину најмање у посматраном периоду – 7 процентних поена. Раст се догодио због 
повољних кретања у области инфраструктуре за платне услуге на страни издавања и у 
перформансама плаћања које и највише утичу на вредност индекса. На страни издавања 
готово сваки елемент допринео је расту ИДП-а од активних платних картица до трајних 
налога, док је негативну разлику у односу на претходну годину имао само показатељ 
који посматра укупан број картица с функцијом електронског новца. Поред тога, број 

Извор: НБС.
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дигиталних плаћања у 2017. години порастао је за нешто мање од 43 милиона 
трансакција, што је повукло и раст вредности промета. То су основни показатељи који 
су утицали на поправљање негативног кретања на страни прихватања које је претежно 
резултат великих трошкова односно накнада у овом сегменту тржишта платних услуга. 

У поменутом периоду стуб могућности плаћања имао је готово неутралан утицај, 
али у следећој години знатно расте. Овај стуб током посматраног периода не пролази 
кроз велике промене као стубови који су окренути другим областима, али овакво 
кретање је на неки начин и очекивано. Разлог за то јесте што је употреба мобилних 
телефона (елемент који се прати) на високом нивоу од 2016. године и да још тада, по 
подацима Републичког завода за статистику, 91,8% становника користи мобилне 
телефоне, да је број отворених текућих рачуна у земљи на почетку посматраног периода 
висок, као и да је тешко нагло променити навике становништва које су обухваћене овим 
стубом. У 2018. години забележено је нешто знатније повећање броја домаћинстава која 
имају интернет прикључак, као и особа које су користиле рачунар у последња три 
месеца. Управо то утиче на приказано кретање стуба на Графикону 4.  

Том кретању се у 2018. години придодаје и напредак инфраструктуре за платне 
услуге на страни прихватања, која је својим растом анулирала пад у 2017. години и 
премашила вредност у базној 2016. Преостала два стуба наставила су у истом, одличном 
ритму као и претходне године и то је резултирало знатним повећањем вредности  
ИДП-а, која је 2018. износила 122. Екосистем дигиталних платних услуга био је за 
петину бољи него у 2016 години.  

Након оваквог двогодишњег периода, у 2019. години се у посматраним областима 
може видети успорен развој. Пре свега, то се примећује код стубова који се односе на 

Извор: НБС.

Графикон 4. Развој стубова индекса дигиталних плаћања и њихови пондери
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инфраструктуру за платне услуге на страни прихватања и издавања. Овакви подаци се 
могу сматрати и показатељем стабилног маргиналног развоја система. Потребно је 
посебно нагласити да се стуб могућности плаћања наставља развијати кроз број 
корисника у односу на укупну популацију Србије који интернету приступа сваког дана 
и проценат домаћинстава која поседују интернет прикључак, што је показатељ који 
наставља да расте две године заредом. Ово говори о спремности становништва 
Републике Србије за прихватање дигиталних услуга и пре почетка пандемије вируса 
корона. Пре него што је таква ситуација задесила земљу у периоду малог и стабилног 
раста инфраструктуре за платне услуге, број и вредност плаћања у Србији знатно је 
расла. Перформансе плаћања су из тог разлога умногоме утицале на то да се вредност 
индекса такође знатно повећа. Она је у 2019. години износила 138 и на тај начин ИДП 
је показао да су дигитална плаћања наставила раст на развијеној инфраструктури у већ 
постојећим условима.  

Ти услови су се значајно променили током 2020. године, па је врло интересантно 
пратити кретање стубова у том периоду. Наиме, стуб с најстабилнијим и најбржим 
развојем до овог периода успорио је раст. Перформансе плаћања у 2020. години расле 
су с мање снаге због пандемије вируса корона и многих мера државе. Онемогућавање 
привредне активности и затварање радњи знатно је утицало на развој поменутог стуба.  

Ипак, како многи стручни радови наводе, пандемија је имала изразито позитивне 
ефекте на дигитализацију и дигитизацију плаћања. То се може препознати ако се 
посматрају стубови везани за инфраструктуру платних услуга. Стуб који прати вредност 
инфраструктуре за платне услуге на страни издавања веома се повећао. Број активних 
платних картица се повећао за преко 400.000, као и број корисника електронског 
банкарства, а број корисника мобилног банкарства повећао се за преко 450.000. Страна 
прихватања је то пратила повећавањем броја ПОС терминала и повећавањем броја 
интернет продајних места на којима корисници могу извршити дигитална плаћања. 
Интернет продајна места су се у 2020. години повећала за 77%, тј. са 1.139 на 2.013 
интернет продајних места. Ефекат пандемије је очигледно присутан у пружању услуга 
повезаних с дигиталним плаћањима, а на страни прихватања овај утицај се комбиновао 
с применом Закона о међубанкарским накнадама, од чије су се примене крајем 2018. 
године знатно смањиле накнаде за трговце за прихватање пре свега платних картица. 

Стуб који се односи на могућности плаћања у овом периоду стабилно је растао, тј. 
још више се увећавала база корисника који могу да приступе и да користе дигиталне 
услуге. С обзиром на то да овај стуб није вртоглаво растао, може се извести закључак 
да распрострањеност дигиталних уређаја, интернета и осталих елемената који су 
предуслови за извршавање плаћања није била толико велики проблем у нашој земљи за 
даљи развој екосистема дигиталних плаћања. С друге стране, доласком пандемије 
мењају се навике становништва и наведени елементи се више употребљавају у 
свакодневици, што ствара много боље услове за развој дигитализације платних услуга 
односно њихове инфраструктуре. Другим речима, постојећи потенцијал за дигиталне 
платне услуге могао се боље искористити. На основу искоришћеног потенцијала у 2020. 
години, у виду ширења инфраструктуре и одржавања раста броја и вредности 
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дигиталних плаћања, ИДП за ову годину износи 152, што значи да се екосистем 
дигиталних плаћања у Републици Србији додатно поправио у првој години пандемије. 

Промене у навикама потрошача у пандемији могу се видети већ у 2021. години, у 
којој број и вредност плаћања бележе најбоље резултате до сада. Стопа раста стуба који 
прати перформансе дигиталних плаћања виша је него у осталим посматраним 
периодима. Ефекат пандемије и даље се осећа у 2021. години, као и ефекат мера и 
активности Народне банке Србије, те се може приметити даљи развој тржишта платних 
услуга. Повећање вредности бележе оба стуба која прате инфраструктуру за платне 
услуге. Оно што је интересантно јесте да се ова два стуба, који су својеврсни базни 
индекси, полако приближавају један другом. Тачније, стуб који је окренут страни 
прихватања сустиже стуб који је окренут страни издавања. С обзиром на то да је у 
привреди Републике Србије број инструмената на страни издавања на задовољавајућем 
нивоу и да од 2016. године има значајну базну вредност и релативно боље стање од 
стране прихватања, овакво кретање охрабрује и говори о све већој распрострањености 
дигиталних плаћања. Повећавање стуба који прати страну прихватања значи да 
становништво земље из године у годину има све више опција за употребу великог броја 
платних инструмената којима има приступ. Сустизање и изједначавање утицаја 
прихватања и издавања у привреди, тј. њихов баланс доводи до максималне 
искоришћености капацитета и до још бољих вредности у оквиру перформанси плаћања. 
Овакав развој стубова у 2021. години ИДП препознаје као најоптималнији и бележи 
највећи раст по процентним поенима. Његова вредност за овај период износи 180, што 
значи да је стање у екосистему дигиталних плаћања у 2021. години за 80% боље него 
стање у 2016. Оваквим темпом може се очекивати да ће у 2022. години стање 
дигиталних плаћања бити двоструко боље него 2016. године. 

5.4. Индекс дигиталних плаћања у 2021. години 

Претходна година је, са становишта ИДП-а Србије, забележила највиши раст 
вредности. Основни разлог томе су претходно наведена позитивна кретања стубова 
перформансе плаћања и инфраструктура за платне услуге на страни прихватања. Овако 
груписане области дају уопштену слику развоја дигиталних плаћања, а више 
информација може се добити посматрањем појединачних елемената стубова индекса и 
њихових показатеља. У наставку су детаљније разрађена најзанимљивија и 
најзначајнија кретања/стања елемената унутар стубова за 2021. годину, с обзиром на то 
да се ради о последње посматраној години с подацима најближим тренутном стању 
платних услуга у Републици Србији. 

СТУБ 1 – могућност плаћања 

Ова група показатеља је на задовољавајућем нивоу за примену дигиталних плаћања 
у нашој економији у 2021. години. Знатан број корисника свакодневно употребљава 
интернет, рачунар и мобилни телефон, као што се може видети на Графикону 5. 
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Највише простора за напредак примећује се у сегменту предузећа која пружају 
услугу онлајн наручивања или резервисања производа/услуга путем интернет странице. 
Овакав потенцијал је значајан за дигитална плаћања због велике употребне вредности 
коју имају у интернет трговини. Чињеница да овакав потенцијал није још ни петину 
искоришћен, а да је ове године забележен знатан раст дигиталних плаћања охрабрује 
даљи развој интернет трговине и свих учесника који желе да се упусте у овакву 
делатност, односно пружају услуге у оквиру ње.  

СТУБ 2 – инфраструктура за платне услуге на страни издавања 

Издавање платних инструмената у 2021. години забележило је раст. Појављује се 
велики број нових корисника мобилног банкарства, а број корисника електронског 
банкарства и платних картица наставља да расте као и у претходном периоду. 

Поред ових, позитивних кретања на тржишту платних услуга Србије, бележе се и 
негативна кретања. Пад у броју корисника искусили су платни инструменти као што су 
директна задужења, трајни налог и картице с функцијом електронског новца. Промене 
броја корисника у оквиру гореописаних елемената могу се видети и на Графикону 6. 

Изразито је приметан раст броја корисника мобилног банкарства – са 2.162.362 
корисника на 2.840.518 корисника, тј. 31%, при чему са оваквим трендом мобилно 
банкарство може превазићи број корисника електронског банкарства за неколико 
година. У претходне три године (2018, 2019. и 2020), разлика између корисника 
мобилног и електронског банкарства константно је износила један милион, а 2021. 
године због поменутог раста она се смањује на нешто више од 650 хиљада корисника.  

Извор: НБС.

Графикон 5. Искоришћеност и потенцијал корисника информационих услуга у 
Србији у 2021. години
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Трендови употребе дигиталних плаћања, у комбинацији са савременим 
технологијама у области плаћања, евидентно су имали ефекта и на нашем тржишту. 
Један од трендова јесте и употреба бесконтактних картичних плаћања, која је 
интензивирала употребу платних картица, а томе је помогао и развој прихватне мреже 
на нашем тржишту (више у следећем стубу). У претходној години, број активних 
платних картица повећао се за 202.850. Може се приметити да је број активних картица 
у претходне две године у порасту, а употреба овог инструмента указује на побољшање 
услова и позитивне трендове на тржишту, који су благо стагнирали у појединим 
претходно посматраним годинама. Године 2019. број активних платних картица чак је 
и благо опао у односу на 2018. годину (65.309 активних картица мање). 

СТУБ 3 – инфраструктура за платне услуге на страни прихватања 

Тренутни период развоја понуде на страни издавања уско је повезан са 
активностима на страни прихватања платних инструмената. У претходних неколико 
година прихватна мрежа у Републици Србији константно расте и омогућава све већем 
броју трговаца да се укључе у токове дигиталних трансакција.  

Наведени раст се огледа превасходно у повећању броја ПОС терминала и броја 
виртуелних продајних места. 

Број ПОС терминала у 2021. години порастао је за 17.233 уређаја, што представља 
знатно повећање у односу на претходне две године. На овакав раст утицали су бољи 
услови на тржишту, који су пратили доношење Закона о међубанкарским накнадама и 
посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, 
којим је до данас просечна накнада за прихватање платних картица готово 
преполовљена у односу на период пре доношења Закона. 

Оваквом кретању броја ПОС терминала доприноси и увођење новог платног 
инструмента у Републици Србији у оквиру IPS НБС система. Појављивањем новог 

Извор: НБС.

Графикон 6. Кретање броја корисника платних инструмената кроз године
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начина за прихватање плаћања на тржишту, с приступачним накнадама за мале трговце, 
поспешује се и укупан раст уређаја на којима се може плаћати. 

Упоредо с повећавањем броја физичких продајних места, повећава се и број 
виртуелних (интернет) продајних места. Ова грана пословања током претходне две 
године доживљава велики напредак, што је у складу с развојем нових навика и потреба 
становништва. То се огледа и кроз број интернет продајних места на којима корисник 
може извршити дигитално плаћање платним инструментом. 

На број ових продајних места и њихову динамику развоја утицала је ситуација у 
вези с вирусом корона, као и на целу грану на светском нивоу, а додатно је помогло 
поменуто снижавање висине накнада за прихватање платних картица и друге 
активности на промоцији и даљем развоју начина плаћања за интернет трговину. У тај 
развој спада и рад IPS НБС система, који је омогућио извршавање плаћања без 
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остављања било каквих осетљивих података о купцу на интернету. Ефекти оваквог 
развоја посебно ће бити изражени у наредним годинама.  

Што се тиче 2021. године, број нових интернет продавница порастао је за 761, што 
представља одличан резултат. Готово да је поновљен раст из 2020. године, када су се у 
Србији појавиле 874 нове интернет продавнице. Овакав раст има велики утицај на број 
плаћања која се обављају платним картицама на интернету, што се може видети у 
Табели 1. 

Табела 1. Број плаћања картицом на интернет продајном месту 

Показатељ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Број плаћања картицом на 
интернет продајном месту 

867.548 1.227.889 2.395.525 5.505.237 12.545.889 20.492.442 

Извор: НБС. 

Детаљнији подаци о перформансама плаћања налазе се у наставку. 

СТУБ 4 – перформансе плаћања 

Резултати претходно описаног стања на страни прихватања и издавања платних 
инструмената, као и других елемената који су уско повезани с повећавањем броја 
дигиталних плаћања, састоје се од броја и вредности извршених дигиталних плаћања.  

Броју трансакција највише доприносе платне картице, којима су прошле године 
реализоване 350.486.093 трансакције, односно 62% укупног броја дигиталних 
трансакција. Број картичних плаћања прати електронско и мобилно банкарство, те ове 
три категорије заједно формирају 99% извршених дигиталних трансакција у 2021. 
години.  
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Укупно посматрано, број дигиталних плаћања у Србији прати побољшање 
ситуације на тржишту и константно расте. Најбитније три категорије дигиталних 
плаћања, које су већ поменуте, чине основни погон тог раста и надокнађују благо 
опадање употребе појединих платних инструмената у Србији. Наиме, број плаћања 
путем трајног налога и директног задужења у 2021. години мањи је него 2020. и 
генерално има благу тенденцију пада, док је телефонско плаћање потпуно престало да 
се користи у 2021. години (не постоји ниједна трансакција). Треба истаћи и то да број 
плаћања електронским новцем из године у годину расте – у 2021. години повећао се за 
више од 60% (219.739 трансакција више него претходне године), упркос томе што је 
опало издавање картица с функцијом електронског новца. 

Извор: НБС.

Графикон 9. Учешће броја дигиталних трансакција у 2021. години
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На Графикону 10 приказана су и процентуална повећања броја трансакција која су 
остварена сваке године (у односу на претходну). На основу података можемо видети да 
највећи раст из године у годину бележе трансакције које се обављају мобилним 
банкарством. Треба имати у виду да је за овакав раст делом заслужна врло мала база 
броја трансакција обављених мобилним банкарством, која је у 2016. години износила 
само 6.323.088 трансакција. С друге стране, развој картичних плаћања и одржавање 
изразито високих процената раста указује на то да, што се тиче учесталости употребе 
дигиталних плаћања, картична плаћања заузимају прво место поред осталих платних 
инструмената и највероватније ће исту позицију задржати и наредних година. 

Упркос великом учешћу трансакција обављених платним картицама, вредност 
извршених трансакција у дигиталним плаћањима неприкосновено припада 
трансакцијама извршеним путем електронског банкарства. С обзиром на природу овог 
инструмента и начин његове употребе, таква статистика је и очекивана. Електронским 
банкарством се извршава преко 94% вредности дигиталних плаћања у нашој земљи. 

 

 

 

 

Извор: НБС.

Графикон 10. Раст броја плаћања у три најутицајније категорије дигиталних 
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СТУБ 5 – корисничко искуство 

Употреба готово свих платних инструмената дигиталних плаћања подразумева 
поседовање одређеног предзнања (врло често дигиталне писмености) и умногоме 
зависи од једноставности процеса које ови инструменти обезбеђују својим 
корисницима. Како би се пратило задовољство односно незадовољство корисника у 
вези са извршавањем дигиталних плаћања, прати се број жалби које корисници имају 
приликом коришћења инструмената плаћања и број неодобрених платних трансакција 
у вези с начином извршавања.  

У 2021. години корисници су се највише жалили у односу на претходне године – 
бележи се повећање броја основаних и неоснованих жалби при коришћењу 
инструмената плаћања. Оваква ситуација је очекивана, будући да се број дигиталних 
плаћања и корисника који имају приступ платним инструментима константно повећава. 
Број основаних жалби за коришћење платних картица у 2021. години био је свега 68, а 

Извор: НБС.

Графикон 11. Учешће категорија дигиталних плаћања по вредности у 2021. 
години
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Графикон 12. Динамика основаних и неоснованих жалби при коришћењу 
платних инструмената по врсти
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претходне године он је износио 65, што не представља значајан раст. Број жалби за 
платне рачуне / друге платне услуге такође је порастао – основаних жалби у 2020. 
години било је 131, а у 2021. години 162. 

 Уз раст жалби корисника, у претходној години забележен је раст неодобрених 
платних трансакција у Србији због губитка, крађе или злоупотребе података с платног 
инструмента. Према подацима које Народној банци Србије достављају банке у оквиру 
тромесечног извештавања, број пријављених неодобрених платних трансакција 
порастао је са 895 у 2020. на 1548 у 2021. години. Међутим, овакав раст је готово три 
пута мањи од оног забележеног 2016. године – 4227 неодобрених платних трансакција. 
ИДП прати број неодобрених платних трансакција корисника за трансакције везане за 
интернет и ПОС терминале, а то што се њихов број на интернету готово удвостручио 
указује на потребу за већом едукацијом становништва у вези са интернет куповином и 
коришћењем платних инструмената у том простору. 

Анализи корисничког искуства недостају подаци из предложене анкете 
становништва у оквиру дефинисања елемената ИДП-а. У случају да се реализује у 
наредном периоду, информације из анкете комплетирале би ову област ИДП-а. 

На основу до сада наведеног, екосистем дигиталних плаћања у Србији, приказан 
путем ИДП-а Србије, 2021. године највише је порастао. То је посведочено позитивном 
динамиком већине показатеља. У последњој години забележен је знатан раст 
дигиталних плаћања на интернет продајним местима и потпуно је оправдано очекивати 
наставак оваквог тренда у наредном периоду. Претходна година донела је, такође, 
велики пораст корисника мобилног банкарства – 31%, што указује на заступљеност 
мобилних апликација у екосистему безготовинских плаћања у нашој земљи. То по себи 
може представљати важан пословни сигнал за велики број компанија/стартапа у области 
софтверског инжењерства с фокусом на мобилне телефоне. Прихватна мрежа, са своје 
стране, својим константним растом омогућава све већем броју трговаца да се укључе у 
токове дигиталних плаћања. Поред повећања броја ПОС терминала, који су уједно и све 
савременији, изузетан утицај на вредност ИДП-а имао је рапидан развој нових интернет 

Извор: НБС.

Графикон 13. Неодобрене платне трансакције на ПОС терминалима и путем 
интернета
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продајних места у посматраној години, који је готово једнак огромном расту овог 
показатеља усред пандемије вируса корона у претходној години. У будућности се 
очекује да ће интернет продајна места, која су услед измењених потрошачких навика 
постала једно од средишта пажње развоја дигиталних плаћања, бити снажан погон за 
повећање вредности индекса. На крају, иако постоје одређени платни инструменти, 
односно показатељи у оквиру индекса који су у 2021. години искусили пад 
популарности (трајни налог, директно задужење итд.), знатан раст других инструмената 
и њихових показатеља више него компензује ова незнатна смањења и стога је укупан 
утицај показатеља на вредност ИДП-а у 2021. години позитиван. Највиши пораст 
вредности ИДП-а забележен је у овој години управо због изузетних резултата великог 
броја показатеља.  

6. Закључак 

Дигитална плаћања константно еволуирају због сталне интеракције пружалаца 
платних услуга, информационих технологија и потреба крајњих корисника. Услед 
оваквог развоја и прихватања од стране корисника одвија се процес дигитализације и 
дигитизације платних услуга, што ствара потребу за обухватањем и анализом трендова, 
резултата и крајњих утицаја овог процеса на привреду. 

На основу великог броја података о кретању различитих облика дигиталних 
плаћања у свету, а нарочито у нашој земљи, који су у овом раду анализирани и на 
неопходан начин контекстуализовани, може се потврдити вишегодишњи напредак на 
пољу дигиталних плаћања у Републици Србији. 

Као што је у раду приказано, дигитална плаћања прешла су дугачак развојни пут. 
Позитиван утицај на убрзано усвајање дигиталних и бесконтактних начина за плаћање 
почев од 2020. године неспорно је имала и пандемија вируса корона, која је значајно 
утицала на навике потрошача. Популаризација употребе мобилних телефона и њихових 
апликација у плаћањима доводи и до формирања нових пословних модела и до бољег 
корисничког искуства приликом плаћања, поготово на интернету. Упоредо с развојем 
малопродајних плаћања, електронско банкарство, које се махом користи за плаћања 
велике вредности, дуги низ година бележи позитивне резултате на тржишту Републике 
Србије, повећава број корисника, као и број и вредност трансакција које се на овај начин 
обављају. Из тих разлога, картична плаћања, електронско банкарство, мобилно 
банкарство и мобилне паметне уређаје можемо сматрати примарним, тржишно 
препознатим елементима за ширење дигиталних плаћања у Републици Србији. 

ИДП-ом Србије, који је представљен у овом раду, покушано је да се измери успех 
поменутог ширења дигиталних плаћања у нашој земљи. Конципиран је тако да се кроз 
пет кључних димензија, односно четири стуба која улазе у његов обрачун (могућност 
плаћања, инфраструктура на страни издавања, инфраструктура на страни прихватања и 
перформансе плаћања) прати стање дигиталних плаћања у нашој земљи. Као својеврсни 
алат за сублимацију стања и развоја дигиталних плаћања у одређеном временском 
периоду, пружа јединствену додату вредност досадашњим анализама ове области.  
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Почев од 2016. године, која се узима као базна за ИДП, мерење и анализа 
достигнутих резултата указују на то да екосистем дигиталних плаћања у Републици 
Србији константно расте у претходних шест година. Промене потрошачких навика у 
пандемији могу се видети кроз кретање индекса у 2021. години, у којој су број и 
вредност плаћања посебно изражени и бележе најбоље резултате у анализираном 
периоду. Оваквом кретању резултата доприноси и увођење новог платног инструмента 
у Републици Србији у оквиру IPS НБС система, као и друге иновације и пословни 
модели које овај систем подстиче. Упоредо с појавом иновација на нашем тржишту, 
шири се прихватна мрежа повећавањем броја физичких продајних места и повећавањем 
виртуелних (интернет) продајних места. Ова продајна места током претходне две 
године остварују велики напредак, што је у складу с развојем нових навика и потреба 
становништва, који је забележен и у оквиру вредности ИДП-а. На развој интернет 
продајних места утицао је и рад IPS НБС система, који је омогућио извршавање плаћања 
без остављања било каквих осетљивих података о платном инструменту купца на 
интернету, повећање употребе платних картица, као и генерално чешћа употреба 
технологије и интернета од стране становништва, што су показатељи које такође прати 
ИДП.  

Развијањем ИДП-а Србије начињен је нови, по природи екстензиван покушај да се 
обухвате и анализирају све релевантне области везане за дигитална плаћања и да се 
њихови међусобни односи адекватно вреднују. Неспорно, концепт остаје отворен за 
модификовање будућим развојним кретањима, евентуално оним које постојећа 
методологија не може да обухвати, што упућује на неопходну флексибилност. Ипак, 
ради се о комплетираном методу за анализу развоја дигиталних плаћања у Србији кроз 
време, спремном да задовољавањем тренутних информационих потреба свих 
интересних страна служи као метод дугорочног мониторинга, али и аутономни извор 
података у будућим истраживањима. 
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Додатак 

Прилог 1: Формуле за израчунавање индекса 

Ради израчунавања ИДП-а, сваком стубу додељен је пондер вредности на основу 
његовог значаја за дигитализацију и дигитизацију плаћања у Србији. На основу тих 
пондера креирана је и формула за израчунавање индекса која изгледа овако: 

0,1* „могућности плаћања” + 0,2* „инфраструктура за издавање” + 0,25* 
„инфраструктура за прихватање” + 0,45* „перформансе плаћања” 

 = ИДП. 

Начин израчунавања вредности појединачних стубова ИДП-а приказан је у 
наставку. 

 

Могућност плаћања 

(Број лица која користе интернет сваког дана у последња три месеца – 
године/број становника Србије) 

+ Проценат домаћинстава која поседују интернет прикључак  

+ Употреба мобилних телефона 
+ (Број становника (16+ година) / Број корисника са отвореним макар једним 

рачуном у Србији) 

+ Проценат лица која су у последња три месеца користила рачунар 
+ Проценат предузећа која пружају услугу онлајн наручивања или резервисања 
производа/услуга путем веб-сајта 

 
= Могућност плаћања 

 

Инфраструктура за платне услуге на страни издавања 

Укупан број активних платних картица с функцијом плаћања 
+ Укупан број картица с функцијом електронског новца 

+ Број корисника мобилног банкарства 
+ Број корисника електронског банкарства  
+ Број корисника услуге директног задужења 

+ Број корисника услуге трајног налога 
 
= Инфраструктура платног система на страни издавања 

 

 

 

 

 

 



Илија Етински, Богдан Станишић, Александар Алексић, Иван Радановић   

137 

Инфраструктура за платне услуге на страни прихватања 

Број ПОС уређаја 
+ Број интернет продајних места * 10 
+ Број банкомата с функцијом трансфера одобрења 

 
= Инфраструктура платног система на страни прихватања 

* Број интернет продајних места је показатељ који се множи с пондером десет (10) у израчунавању овог стуба 
због природе виртуелних продајних места. 

 

Перформансе плаћања 

Број плаћања текућа година / базна година +  
Вредност плаћања текућа година / базна година 

 = Перформансе 
плаћања 2 

  



Трендови у области дигиталних плаћања – индекс дигиталних плаћања Србије 

138 

Литература 

Bolt, W. et al. (2008). „Transaction Pricing and the Adoption of Electronic Payments: A Cross-
Country Comparison”, International Journal of Central Banking, 4 (1), 89–123. 

Clayton, C. (1997). The Innovator's Dilemma. Harvard Business Review Press.  
CSG Forte. (2021). „Electronic payments: A brief History”, forte.net [приступљено 31. јула 

2022], https://www.forte.net/electronic-payments-a-brief-history/. 
Developments in retail fast payments and implications for RTGS systems (2021). BIS: 

Committee on Payments and Market Infrastructures. 
Humphrey et al. (2006). „Benefits from a changing payment technology in European 

banking”, Journal of Banking & Finance, 30 (6), 1631–1652. 
Ivanović, Đ., & Antonijević, M. (2020). „The role of online shopping in the republic of Serbia 

during COVID-19”, Economic Analysis, 53 (1), 28–41. 
Ke, Chung et al. (2019). How behavioral science can unleash digital payments adoption: 

Consumer Survey Report. New York: Simon Kucher & Partners. 
Kosse, A., & Szemere, R. (2021). COVID-19 accelerated the digitalisation of payments. BIS: 

Committee on Payments and Market Infrastructures. 
Masashi, N. (2011). Payment systems technologies and functions: innovation and 

development. Reitaku University, Japan. 
McKinsey & Company (2020). The 2020 McKinsey Global Payments Report. 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20in
sights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/2020-
mckinsey-global-payments-report-vf.pdf. 

Smrithi, B., & Radhakumari, C. (2016). „Digitisation of Payments – A Step towards Digital 
India Movement”, Int. J. Curr. Res. Aca. Rev. 4 (12), 8–26. 

Reserve bank of India, https://www.rbi.org.in/home.aspx. 
United Nations, „Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, MSME Access 

to Finance: The Role of Digital Payments”, MSME Financing Series No.7 (Bangkok: 
United Nations, 2022), [приступљено 30. јула 2022], 
https://www.unescap.org/kp/2022/msme-financing-series-role-digital-payments. 

Закон о платним услугама, „Службени гласник РС”, бр. 139/2014 и 44/2018. 
Републички завод за статистику Србије, https://www.stat.gov.rs/. 
 
  



Илија Етински, Богдан Станишић, Александар Алексић, Иван Радановић   

139 

Списак коришћених скраћеница 

АТМ – банкомат (енгл. Automated Teller Machine) 
БДП – бруто домаћи производ 
BIS – Банка за интернационална поравнања (енгл. Bank for international Settlements) 
IBM – компанија International Business Machines 
ИДП – индекс дигиталних плаћања 
IPS NBS – Инстант платни систем Народне банке Србије 
NFC – комуникација кратког поља (енгл. Near Field Communication) 
ПИН – лични идентификациони број (енгл. Personal Identification Number) 
ПОС – место продаје (енгл. Point of Sale) 
TSR – укупни акционарски приноси (енгл. Total Shareholder Return) 
QR кôд – кôд брзог одзива (енгл. Quick Response) 
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Базелски споразуми у функцији очувања финансијске стабилности 
Александра Ристић 
 
Апстракт: Међународна конвергенција и стандардизација услова пословања банака везује се првенствено за рад 
Базелског комитета, који је резултирао доношењем Споразума о адекватности капитала (Базел I, Базел II и Базел 
III), с циљем ограничавања потенцијално растућих ризика у међународном пословању банака путем адекватне 
капитализације. Циљ овог рада је да се на основу доступне научне литературе, међународних стандарда и 
регулативе Европске уније, као и националне регулативе и других статистичких података, укаже на значај 
базелских споразума, односно да се представи њихов утицај на пословање банака и финансијску стабилност. 
Полазећи од дефинисаног предмета и утврђеног циља, у раду ћемо најпре анализирати основна правила Базела I и 
прелазак на нови споразум Базел II. Након утврђених недостатака Базела II, који су се испољили током глобалне 
финансијске кризе, пажња ће бити усмерена на развој и имплементацију Базела III. Имајући у виду очување 
финансијске стабилности, Народна банка Србије посебну пажњу посвећује унапређењу регулативе из области 
пословања банака, у складу с међународним стандардима и регулативом Европске уније, а уз уважавање 
специфичности домаћег правног оквира и националног тржишта. 

Кључне речи: Базелски комитет за супервизију банака, показатељ адекватности капитала, финансијска 
стабилност, Базел I, Базел II, Базел III, заштитни слојеви капитала 
[JEL Code]: G01, G21, G38, O11 
 
[Рад се базира на мастер раду који је одбрањен јуна 2022. на Правном факултету у Приштини с привременим 
седиштем у Косовској Митровици.] 
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Нетехнички резиме 

Питање финансијске стабилности добило је на актуелности последњих деценија прошлог века услед учесталијих 
криза у банкарском сектору. Према Закону о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 
85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Народна банка Србије 
утврђује и спроводи, у оквиру своје надлежности, активности и мере ради очувања и јачања стабилности 
финансијског система. Постизање и очување финансијске стабилности није нимало једноставан задатак и захтева 
конципирање одговарајућег регулаторног оквира који укључује разне институције, правила и процедуре.  

Базелски споразуми (Базел I, Базел II и Базел III) представљају низ смерница које је сачинио Базелски комитет за 
супервизију банака, формиран од стране гувернера централних банака групе Г10, како би се ограничили 
потенцијални ризици које са собом носи банкарско пословање путем адекватне капитализације.  

Капитал банке представља њену способност за кредитну експанзију, али и за покриће губитака насталих услед 
погоршања квалитета активе. Због значаја адекватности капитала, али и креирања услова за равноправну 
конкуренцију међународно активних банака, Базелски комитет за супервизију банака прописао је минимални 
показатељ адекватности капитала, дозвољавајући националним регулаторима и супервизорима конституисање 
строжих захтева у погледу адекватности капитала. 

Од изузетног значаја за сваку банку јесте одржавање одређеног нивоа ликвидности, што пружа способност да се 
одговори изненадним потребама за ликвидним средствима у оперативном пословању, сачува финансијско здравље 
у периоду финансијских криза, искористи профитна шанса улагањем ликвидних средстава у инвестиције с 
натпросечним профитним потенцијалом. 
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1. Увод 

Развојем савременог банкарства изложеност различитим врстама ризика у 
пословању постаје већа, те је самим тим неопходно њихово идентификовање, као и 
адекватне мере заштите, што претпоставља успешно пословање банака. Капитал банке 
представља извор средстава – раста банке, пружа сигурност у погледу управљања 
ризицима, представља заштиту интереса поверилаца и депонената банке и омогућава 
стицање поверења у банку, али и банкарски сектор уопште.  

Базелски споразуми представљају мере регулације и подстицања ради сигурнијег 
пословања банака. Доноси их Базелски комитет за супервизију банака, са седиштем у 
Базелу, који је на почетку свог рада издавао препоруке и смернице без обавезујућег 
карактера на међународном нивоу. Дакле, ради се о препорукама како на адекватан 
начин спровести одређене активности у банкама, како приступити управљању ризиком, 
итд. Функција Базелског комитета јесте да формулише опште стандарде и смернице 
супервизије, у очекивању да ће их законодавни органи и имплементирати у зависности 
од конкретних услова у одређеној земљи. На тај начин обезбеђују се заједнички 
стандарди супервизије у различитим земљама. 

Предмет рада је анализа и испитивање улога базелских споразума у обезбеђивању 
стабилности финансијског система. С обзиром на то да је имовина банака изложена 
већим ризицима него имовина предузећа, те због чињенице да банкарски систем може 
да угрози финансијску стабилност на националном али и међународном нивоу, настала 
је потреба за међународним стандардима банкарског пословања. Институција која на 
светском нивоу има велики значај у креирању међународних стандарда за супервизију 
банака јесте Базелски комитет за супервизију банака. Његов дугогодишњи рад 
резултирао је доношењем базелских споразума (Базел I, Базел II и Базел III), с циљем 
ограничавања растућих ризика у међународном пословању путем адекватне 
капитализације.  

Базелски споразум I донео je Базелски комитет 1988. године ради регулације и 
супервизије кредитних ризика. Скуп правила овог споразума ступио је на снагу јануара 
1993. године, када су предвиђене јединствене стопе капитала према пондерисаној 
ризичној активи за све банке које обављају међународно пословање. 

Базелски комитет је на недостатке Базела I реаговао доношењем новог споразума – 
Базела II, који се пре свега односио на међународно банкарство. Базел II је допринео 
бољем управљању ризицима, а самим тим и очувању финансијске стабилности, али и 
бољим условима финансирања. Базел II се заснива на три међусобно повезана скупа 
правила за уређивање пословања у финансијском сектору. То су такозвани стубови 
Базела II, који ће у раду бити понаособ појашњени. Такође, бавићемо се и недостацима 
и ограничењима овог стандарда који су условили доношење новог споразума – 
Базела III. 

Светска финансијска криза само је подстакла унапређење стандарда Базел II, чијом 
је модификацијом створен нови капитални споразум Базел III, како би смањио утицај 
кризе постизањем равнотеже између захтева за изградњом и одржавањем стабилних 
финансијских система, с једне стране, и постизања потребног кредитног нивоа, с друге 
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стране, као и свођење на најмању меру ангажовања средстава државе и пореских 
обвезника за покриће губитака и санацију приватних финансијских институција. 
Уколико би се напред наведени циљеви спровели, требало би да споразум Базел III 
допринесе дугорочној финансијској стабилности и просперитету. Најзначајнија новина 
Базела III јесте увођење заштитних слојева капитала, показатеља покрића ликвидном 
активом, као и левериџ рација.  

2. Оснивање, улога и циљеви Базелског комитета 

Банка представља један од најважнијих субјеката финансијског тржишта и укупног 
система финансирања привреде у целини. Из тог разлога неопходно је да пословање 
банака буде под сталним надзором централних монетарних власти, које предузимају 
превентивну супервизију. Овакав приступ омогућава благовремену заштиту од 
урушавања банкарског сектора земље и врло озбиљних последица које он може имати 
на стабилност финансијског система.1 

Развој финансијских тржишта и њихово повезивање на светском нивоу дали су 
посебну димензију напорима да се очува стабилност банкарских система. Раст ризика 
на глобалним финансијским тржиштима увек је праћен растом изложености посебно 
великих, међународно активних банака и погоршањем коефицијента адекватности 
капитала. Један од таквих озбиљних поремећаја на банкарским девизним тржиштима 
почетком седамдесетих година 20. века, који је резултирао банкротом неких великих 
банкарских институција, указао је на потребу формирања међународног тела које ће се 
бавити питањима и модалитетима сарадње на плану унапређења контролне мреже на 
међународном нивоу и превазилажења недостатака на том плану.2 

Базелски комитет за супервизију банака (The Basel Committee on Banking 
Supervision) основали су 1974. године гувернери централних банака високоразвијених 
земаља групе Г10, са седиштем у Банци за међународна поравнања у Базелу. Његов 
основни циљ је био да унапреди финансијску стабилност унапређењем квалитета 
банкарске супервизије широм света и да служи као форум за редовну сарадњу земаља 
чланица по питањима банкарске супервизије.3 

Први састанак Комитета одржан је у фебруару 1975. године и од тада се састанци 
одржавају редовно три или четири пута годишње. Од свог оснивања, Базелски комитет 
је проширио своје чланство са Г10 на 45 институција из 28 јурисдикција. На почетку, 
важан циљ рада Комитета био је да се покрију празнине у међународном надзору банака 
тако да ниједна банкарска установа не избегне надзор, као и да надзор буде адекватан и 
доследан у свим јурисдикцијама чланица. Почевши од Базелског конкордата, који је 
први пут издат 1975. године и ревидиран неколико пута од тада, Комитет је успоставио 

 
 
1 Матић, В. (2009). Пруденциона супервизија, Банкарство, vol. 38, бр. 3–4, Удружење банака Србије, 
Београд, 108. 
2 Ibid. 
3 History of the Basel Committee, https://www.bis.org/bcbs/history.htm. 
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низ међународних стандарда за регулисање пословања банака, а пре свега његове 
значајне публикације споразума о адекватности капитала који су опште познати као 
Базел I, Базел II и Базел III.4   

Одлуке које доноси Базелски комитет резултат су консултација с финансијским 
стручњацима и представницима регулатора и надзорних органа најразвијенијих земаља 
у свету. Битно је напоменути да Базелски комитет не располаже контролним 
овлашћењима и његови закључци немају правну снагу. Препоруке које он даје и 
документе које он усвоји постају обавезујући онда када их у виду закона или 
подзаконских аката усвоје надлежни органи. У питању су препоруке и савети о томе 
како на адекватан начин спровести одређене активности у банци, како приступити 
управљању ризиком, итд. Сваком националном регулатору остаје да прилагоди дате 
препоруке у конкретним условима у одређеној земљи.5 

Једно од централних питања у области превентивне супервизије од краја 
осамдесетих година 20. века јесте питање адекватности капитала. Базелски комитет је 
1988. године одлучио да уведе заједнички систем мерења адекватности капитала под 
називом Базелски споразум о капиталу (Базелски споразум I).6 Његови основни циљеви 
били су обезбеђивање адекватног нивоа капитала у међународном банкарском систему 
за јачање финансијске стабилности, тако да ниједна банка не може пословати ако не 
испуни одговарајуће захтеве за капиталом.7 

3. Базел I 

Одговор на глобалну кризу задужености током осамдесетих година 20. века било је 
усвајање Базелског споразума о капиталу јула 1988. године, познатијег под називом 
стандард Базел I (International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards). Стандард су потписали представници САД и водећих индустријских земаља 
(Белгија, Канада, Француска, Немачка, Италија, Јапан, Холандија, Шведска, 
Швајцарска, Велика Британија и Луксембург), као споразум о банкарским стандардима 
за вредновање адекватности капитала и минимум стандарда који органи супервизије 
треба да имплементирају у својим земљама. Да би се обезбедило уједначавање услова 
за пословање банака на глобалном финансијском тржишту, Базелски комитет за 
супервизију банака објавио је скуп правила за обрачун адекватности капитала и 
минимум стандарда који национални органи супервизије треба да имплементирају у 
својим земљама.8 

 
 
4 Ibid. 
5 Божовић, Ј. и Божовић, И. (2009). Базелски принципи у функцији пословања банака и финансијске 
стабилности, Економика, Ниш, бр. 5, 248. 
6 Матић, В., op. cit., 112. 
7 Стојковић, М. и Јеремијев, В. (2017). Значај спровођења базелских стандарда у банкарском сектору 
Републике Србије, Европско законодавтсво, бр. 61–62, 240. 
8 Божовић, J. (2009). Основни принципи у управљачком процесу банкарског пословања, прво издање, 
Економски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 66. 
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Посебан успех Базел I постигао је прихватањем правила пруденционе контроле у 
преко сто земаља света, у мањем или већем степену, поставши тако светски стандард 
мерења солвентности банака и управљања ризицима у банкарском пословању. У 
извештају Базелског комитета из 1993. године наводи се да су све банке из групе земаља 
Г10 с међународним банкарским пословањем испуниле минималне захтеве за 
капиталом наведене споразумом Базел I.9 

Овим споразумом дефинисани су елементи капитала банака – основни и допунски, 
пондери за израчунавање кредитног ризика по билансној активи и фактори кредитне 
конверзије за израчунавање кредитног ризика по ванбилансној активи, као и однос 
између капитала и укупне активе пондерисане кредитним ризиком с циљем 
израчунавања показатеља адекватности капитала.10 Такође, споразумом су дефинисани 
и следећи нивои капитала банке. 

Примарни (основни) капитал има кључну важност за израчунавање профитне стопе 
и способности банке да апсорбује ризике и одржава конкурентске односе. Он обухвата: 
обичне акције, вишак изнад номиналне вредности акција уплаћен од стране акционара, 
некумулативне трајне приоритетне акције и нераспоређене добити.11 

Секундарни (додатни I) капитал садржи конвертибилне приоритетне акције, 
кумулативне трајне приоритетне акције, резерве за покриће губитака, конвертибилни 
зајам и друге инструменте дуга. Ови елементи укључени су у капиталну основу банке, 
у сврху процењивања адекватности капитала, иако немају карактеристике стабилности 
основног капитала.12 

Секундарни (допунски II) капитал је појам који је Базелски комитет за супервизију 
банака увео доношењем амандмана из 1996. године с тржишним ризиком, као додатним 
ризиком коме су банке биле изложене при пословању финансијским дериватима и за 
које је потребно да обезбеде додатни капитал. Овај капитал је дозвољено користити 
само за покриће тржишних ризика насталих од акција и каматноосетљивих 
инструмената трговачких портфолија, те валутног ризика и ризика робе. Такође, 
додатни II капитал мора имати рочност од најмање две године и мора бити субјект 
одредаба које уређују да се не дозволи исплата, ни камате ни главнице ако такво 
плаћање утиче на смањење укупног капитала банке испод утврђеног минимума.  

Базел I је прописао минималне нивое потребног капитала, и то: минимални 
коефицијент од 4% примарног капитала према укупној пондерисаној ризичној активи и 
минимални коефицијент од 8% примарног и секундарног капитала према укупно 
пондерисаној ризичној активи, при чему је сума секундарног капитала ограничена на 
10% вредности примарног.  

 
 
9 Јоцић Раденковић, Д., Станковић, Ј. и Пешић Анђелковић, М. (2012). Хармонизација регулативе о 
управљању ризиком у банкарском сектору Србије, Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, vol. 
36, бр. 3, 1196. 
10 Божовић, Ј., op. cit., 66.  
11 Никић, Д. (2012). Перформансе каматног ризика банке и базелске процедуре, Економика, Ниш, бр. 4, 165. 
12 Божовић, J., op. cit., 66. 
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Суштину Базела I чини обавеза мерења адекватности капитала банке применом 
предложених стандарда, увођење стандарда минималне адекватности капитала од 8%, 
као и увођење највишег степена обухватности када су у питању банке унутар 
јурисдикција, у смислу да су све обавезне да примењују ове стандарде ако их конкретне 
јурисдикције имплементирају на националном нивоу. 

ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА
 УКУПНИ ЗАКОНСКИ КАПИТАЛ

УКУПНА РИЗИКОМ ПОНДЕРИСАНА АКТИВА
 

Односно, 

CAR
РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ

РИЗИЧНА АКТИВА
∗ 100. 

Овај коефицијент изражава однос нето капитала и нето ризичне активе и основни је 
елемент закључивања да ли капитал може подржати ризични профил банке, односно да 
ли банка послује с прихватљивим нивоом сигурности по депоненте и повериоце и да ли 
представља претњу за стабилност у целини.13 

Недостатак Базела I је то што се он односио на кредитни ризик. У знатно мањој мери 
третиран је тржишни ризик. Такође, када се примењивао на све банке у одређеној 
јурисдикцији (не само на међународно активне банке већ и на локалне), слабост овог 
стандарда била је што се на све врсте банака примењивао исти стандард – минимални 
износ коефицијента адекватности капитала од 8%. У земљама с већом изложеношћу 
ризика тај проценат за локалне банке мора бити виши. Одлука о прописивању већег 
износа регулаторног капитала за локалне банке спада у домен националних органа 
супервизије.14 Управо уважавајући ризик земље, Народна банка Србије је 2007. године 
Одлуком о адекватности капитала прописала минимални износ регулаторног капитала 
на 12%.15 

Базел I је допринео повећању стабилности банкарских система у свету. Број банака 
на већим финансијским тржиштима знатно је смањен ликвидацијама и стечајима, као и 
припајањима или спајањима с већим банкама, које својим капиталом, начином приступа 
у управљању ризиком и тржишном позицијом нису имале проблема да свој рад ускладе 
с промењеним условима пословања. Даљим развојем банкарских производа, 
повезивањем тржишта и јачањем конкурентности превазиђена је примена овог 
стандарда.16 

3.1. Недостатак Базела I 

С рaзвојем банкарских система, уочени су бројни недостаци Базела I. Технологија и 
пракса управљања ризицима напредовали су, тако да су претпоставке уграђене у важећи 

 
 
13 Божовић, J., op. cit., 67. 
14 Јоцић Раденковић, Д., Станковић, Ј. и Пешић Анђелковић, М., op. cit., 1197. 
15 Тач. 2. Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС", бр. 129/2007, 63/2008). 
16 Божовић, Ј., op. cit., 68.  
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споразум постале сувише упрошћене за пословну праксу банака. С тим у вези, он више 
није могао да обезбеди поуздану основу за процену адекватног износа капитала у 
односу на укупне ризике, јер покрива само кредитне и делом тржишне, док су остали 
ризици искључени. Поделом на земље чланице ОЕЦД-а (Organisation for Economic Co- 
-operation and Development) и земље нечланице (за процену изложености кредитном 
ризику) јасно је да Базел I није адекватно идентификовао и вредновао ризик земље. Што 
значи да је Базел I неоправдано фаворизовао земље чланице ОЕЦД-а. Такође, начин на 
који се према Базелу I примењују пондери ризика може да подстакне банке на 
алоцирање или секјуритизацију активе. На тај начин банкама је омогућено да приказују 
номинално висок показатељ адекватности капитала, који је реално недовољан да 
покрије преузете ризике.17 

Као што смо навели, основни недостатак стандарда Базел I је у томе што се готово 
искључиво односио на кредитни ризик. Највеће незадовољство, посебно код великих 
банака, изазвало је то што Базел I на све врсте и висине кредита примењује исти 
стандард – показатељ капиталне адекватности од минимално 8% (у Европској унији и 
САД), док је у земљама с већом изложеношћу ризику тај проценат био већи (нпр. у 
Хрватској тај проценат је износио 10%, у Србији 12%).18 

Да би се овај недостатак отклонио, Базелски комитет је после усвајања основног 
документа формулисао скуп необавезујућих норми о тржишном ризику. Следећи важан 
корак у еволуцији која је довела до стандарда Базел II биле су норме које су у облику 
предлога издате 1993. године. Овај приступ се заснивао на ставу да је портфолио банке 
изложен, поред кредитног ризика, и осталим ризицима: каматном, девизном, робном и 
ценовном. Овај модел је имплементиран у Базел II и назван је стандардни модел. У 1995. 
години Базелски комитет је проширио појам тржишног ризика и допустио употребу 
модела тржишних ризика, дозвољавајући банкама да, на основу ових модела, саме 
одреде своје потребе за капиталом, а на основу развијених софистицираних модела 
процене ризика. Овај ризик је препознатљив у Базелу II и назива се интерни модел 
процене ризика. Неколико година касније, од 1998. године, од банака се захтева да имају 
регулаторни капитал као заштиту од тржишних ризика.19 

 

 

 

 
 
17 Тодоровић, В. и Томић, Н. (2020). Базелски споразуми и стабилност банкарског система, Актуелни 
макроекономски и микроекономски аспекти европских интеграција Републике Србије, Економски факултет 
у Крагујевцу, Крагујевац, 369. 
18 Базелски комитет за супервизију банака (2007). Базел II – Међународна сагласност о мерењу капитала, 
Југословенски преглед, Београд, 10. 
19 Ibid. 
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4. Базелски споразум о капиталу (Базел II) 

Почетком 1999. године сачињен је предлог новог споразума, а његова коначна 
верзија објављена је јуна 2004. године под насловом Међународна сагласност о мерењу 
капитала и стандардима капитала, или шире прихваћено стандард Базел II (Basel 
Commettee on Banking Supervision, 2006. International Convergence of Capital 
Maesurement and Capital Standards). Документ је ступио на снагу децембра 2006. године, 
а земље чланице Европске уније почеле су да га примењују већ јануара 2007. године.20 

Циљеви новог Базелског споразума о капиталу су:21 

1) стварање боље повезаности правила о регулаторном капиталу с ризицима којима 
се банке суочавају, што јача финансијску стабилност; 

2) стварање услова за осигурање конкурентске једнакости банака; 
3) интегрисан приступ изложености ризику (кредитни, тржишни и оперативни 

ризици); 
4) развијање сопствених прикладних приступа одређивању адекватности капитала 

који одражавају осетљивост на степен ризика. 

Базелски споразум о капиталу (Базел II) представља нови концепт израчунавања 
адекватности капитала банке, нудећи при томе нова правила у мерењу и управљању 
ризицима, које банка среће у свом пословању. С обзиром на то да је капитал основа 
раста сваке банке и начин заштите од неочекиваних губитака, овај споразум одређује 
вредност властитог капитала која је довољна за покриће тих губитака. Властити капитал 
има функцију примарне заштите банке од ризика инсолвентности, стога његова 
вредност мора бити прилагођена ризичној изложености банке. Као такав, капитал игра 
значајну улогу у очувању стабилности сваке банке. Ако би његова вредност била ниска, 
ствара се немогућност апсорпције ризика, док у супротном – ако би била висока, 
угрозила би профитабилност пословања.22 

Стандард Базел II заснива се на три међусобно повезана скупа правила за уређивање 
пословања у финансијском систему. То су такозвани стубови Базела II. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
20 Јоцић Раденковић, Д., Станковић, Ј. и Пешић Анђелковић, М., op. cit., 1199. 
21 Никић, Д., op. cit., 167. 
22 Ibid. 
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Слика 1. Три стуба Базела II 

Извор: Милојевић, Н. (2008). Базел II и предвиђање последица његове имплементације, Индустрија, бр. 1, 54. 

У даљем тексту биће дата економетријска методологија, оцењени модел и 
интерпретација добијених резултата. 

4.1. Први стуб – минимални захтев за капиталом 

Минималним захтевом за капиталом дефинисано је израчунавање адекватности 
капитала, који представља однос сопственог капитала и висине ризика којем је банка 
изложена, односно пондерисане активе.23 

Основни допунски капитал
Пондерисана актива

кредитни тржишни оперативни ризик

Квота властитог капитала минимум 8% 

 
 
23 Милојевић, Н. (2008). „Базел II и предвиђање последица његове имплементације”, Индустрија, бр. 1, 54. 
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Горњи део разломка остао је исти као код стандарда Базел I, док је у доњем делу 
разломка новина увођење оперативног ризика у рачуницу, као и то да су банкама на 
располагању следећи модели за израчунавање кредитног ризика:24 

1) стандардни приступ (Standardised approach); 

2) приступ заснован на интерном рејтингу (Internal ratings-based approach – IRB); 

• основни IRB приступ (Foundation Internal ratings-based approach – 
FIRB); 

• напредни IRB приступ (Advanced Internal ratings-based approach – AIRB). 

4.1.1. Кредитни ризик 

Ризик представља нераскидиву компоненту сваког просечног или „нормалног” 
кредитног посла. Зато је банка као кредитна институција дужна да обави анализу 
пословања зајмопримца, како би се превентивно, али и последично заштитила од 
могућих кредитних ризика.25 Кредитни ризик представља ризик могућности настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неизвршавања 
обавеза дужника према банци.26 

Мерење кредитног ризика једна је од функција управљања кредитним ризиком. 
Мерењем кредитних ризика се заправо одређује кредитни квалитет сваке појединачне 
трансакције и целокупног портфолија банке, као и вероватноћа и износ губитака који 
могу настати услед неизвршења обавезе друге уговорне стране.27 

Стандардни приступ мерења кредитног ризика сличан је мерењу кредитног ризика 
према Базелу I. Банке својим потраживањима додељују прописане пондере ризика 
зависно од карактеристика потраживања (предузеће, становништво или банка). 
Пондери се додељују у зависности од рејтинга који је дужнику доделила рејтинг 
агенција. Ако дужник нема кредитни рејтинг додељен од стране признате рејтинг 
агенције, потраживању се додељује пондер 100%.28 

У Србији још увек не постоје агенције за рејтинг, па самим тим примена овог модела 
може наићи на проблеме. Као пример рејтинга према Базелу II дати су пондери ризика 
за предузећа.  

 

 
 

 
 
24 Неогради, С. (2014). „Модели за процену и управљање кредитним ризиком”, Hypo-Alpe-Adria a.d. 
Beograd, 22–23. 
25 Вуњак, Н. и Антонијевић, Т. (2008). „Стратегија управљања порфолијом банке”, Montenegrin journal of 
economics N0 7, 52. 
26 Управљање ризицима, https://nbs.rs/sr/finansijske-institucije/banke/upravljanje-rizicima/. 
27 Стојановски, Ђ. (2007). Интерни модели за мерење кредитног ризика, Value-at-Risk model, прво издање, 
Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 8. 
28 Милојевић, Н., op. cit., 55. 
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Табела 1. Пондери ризика предузећа 

Оцена кредита ААА до АА- А+ до А- БББ+ до ББ Испод ББ Без рејтинга 

Пондер ризика 20% 50% 100% 150% 100% 

Извор: Милојевић, Н. (2008) „Базел II и предвиђање последица његове имплементације”, Индустрија, бр. 1, 55. 

Базел II дозвољава да банке које поседују расположива средства за прецизније 
мерење ризика кредитни ризик мере користећи своје интерне моделе. IRB приступи 
дозвољавају банкама да користе своје интерне процене кредитне способности дужника 
за процену кредитног ризика у њиховим портфолијима. Пондери ризика додељени 
свакој изложености банке базирају се на рејтингу, тако да повољније рангиране 
изложености имају ниже пондере ризика и стога ниже потребе за капиталом.29 

Коришћење IRB приступа одобрава супервизор, на основу прописаних стандарда о 
испуњености захтева. Како би добила дозволу за коришћење IRB приступа, банка мора 
да докаже да поседује поуздане процесе мерења и управљања ризиком. Примена IRB 
приступа није могућа без претходне сагласности супервизора, а у Базелском комитету 
истичу да је контрола супервизора примене IRB приступа од пресудног значаја да би 
резултати контроле ризика били веродостојни. Морају да постоје одвојени системи за 
мерење параметара ризика, јака формална контрола и адекватна документација о 
коришћењу модела и података.30 

Приликом коришћења IRB модела потребно је поделити потраживања у најмање 
осам различитих група, а компоненте ризика су следеће:31 

1) вероватноћа дифолта (Probability of Default – PD); 

2) губитак у дифолту (Loss Given Default – LGD); 

3) изложеност у дифолту (Exposure at Default – EAD); 

4) рочност (Maturity – M). 

Као што смо навели, банкама су на располагању основни приступ – FIRB и напредни 
– AIRB. Разлика између ова два приступа јесте у томе што је FIRB заснован на проценама 
компонената ризика од стране супервизора, и то за LGD, EAD и M (PD) израчунава сама 
банка, док код AIRB приступа све четири компоненте ризика израчунава сама банка. 
AIRB приступ је много флексибилнији, али и захтевнији, њега могу користити само 
велике банке које имају развијене софтвере и обучене кадрове.32 

 
 
29 Јанковић, М. (2018). Параметри кредитног ризика, мастер рад, Универзитет у Нишу, Природно- 
-математички факултет, Департман за математику, Ниш, 14–15. 
30 Ibid. 
31 Стојановски, Ђ., op. cit., 159. 
32 Милојевић, Н., op. cit., 56. 



Базелски споразуми у функцији очувања финансијске стабилности 

156 

4.1.2. Оперативни ризик 

Оперативни ризик је специфична врста финансијског ризика. Односи се на 
потенцијалне губитке због неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне 
контроле, превара, крађа и људских грешака. Оперативни ризик често подразумева 
смишљену превару, кад, на пример, продавац или друго одговорно запослено лице 
хотимично фалсификује или потцењује вредности при некој трансакцији.33 

Што се тиче нивоа појављивања оперативног ризика као „ризика да ће настати 
случај” који изазива губитак, код банака нема разлике у односу на фирме из индустрије 
и других делатности. То могу бити:34 

1) људски фактор; 

2) технички фактор; 

3) процесне радње; 

4) информациона технологија. 

Базел II уводи оперативни ризик као део капиталног захтева. О овом ризику се мало 
знало, као и о његовој методи мерења, због чега је управљање било лоше, па су се банке 
суочавале с великим губицима. Из тог разлога Базелски комитет се путем Базела II 
посветио овом ризику и понудио три метода за његово мерење:35 

1) Приступ основног показатеља представља најједноставнији метод израчунавања 
минималног захтева за капиталом. Трогодишњи просек нето оперативних 
прихода множи се с фиксним алфа процентом, 15%. Међутим, ова метода није 
прецизна, па се не препоручује великим међународним банкама; 

2) Стандардни приступ подразумева да се оперативни ризик мери тако што се 
укупна активност банке подели са осам пословних сегмената, а затим се нето 
оперативни приход сваког пословног сегмента множи с бета фактором 
прописаним за сваки пословни сегмент. Укупни капитални захтев добија се 
сабирањем осам појединачних капиталних захтева; 

3) Приступ напредног показатеља представља најсложенији метод, који 
подразумева да банка сама развија интерне моделе за праћење оперативног 
ризика, под условом да задовољава све квалитативне и квантитативне захтеве 
прописане од стране супервизора. 

 

 
 
33 Јанковић, М., op. cit., 7.  
34 Ђукић, Ђ. (2018). Управљање ризицима и капиталом у банкама, четврто допуњено издање, Економски 
факултет у Београду, 45. 
35 Милојевић, Н., op. cit., 57. 
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4.1.3. Тржишни ризик 

Тржишни ризик је дефинисан као ризик губитака у билансним и ванбилансним 
позицијама који настаје из кретања тржишних цена.36 

Тржишни ризик је повезан с варијабилитетом финансијских производа и услуга на 
тржишту, који постоји независно од финансијских могућности самог дужника и од 
природе једног посебно закљученог уговора. Тржишни ризик значи суочавање с падом 
цена акција и губицима повезаним с тим, као и са свим губицима које проузрокују 
системски чиниоци. Тржишни ризик је одређен факторима који су заједнички за сва 
предузећа, нпр. промене друштвеног бруто производа.37 

С обзиром на то да банке све више тргују на финансијском тржишту и да користе 
све сложеније инструменте, као што су фјучерси, свопови и акције, Базелски комитет је 
путем Базела II појачао значај управљања тржишним ризиком.38 

Познајемо два модела за мерење овог ризика: модел стандардног приступа, 
прописан од стране супервизора, и интерни модел, одобрен од стране супервизора. 
Акценат се ставља на контролу трговања, mark to market моделима, VaR (Value at Risk), 
сценарио и стрес-тест моделима.39 

Стрес-тестови представљају важан алат који банке употребљавају у процесу 
управљања ризицима у оквиру Базела II. Поред процеса управљања ризицима, начела 
за тестирање отпорности на стрес од банака захтевају да предвиде економски шок 
(сценарије), тестирају интерни модел и процедуре за процену, док, с друге стране, од 
супервизора траже да размотре како банке процењују неочекиване догађаје у прорачуну 
величине капитала. Да би банка спровела стрес-тест на ризик, мора да пројектује и 
примени неки од следећих сценарија: функционисање економије у отежаним условима, 
тржишни ризици, требало би да банке користе сопствене податке за процену рејтинга и 
да спроведу стрес-тест у условима потенцијалног погоршања кредитног окружења.40 

4.2. Други стуб – процес контроле адекватности капитала 

Други стуб представља допуну првог и треба да покрије области контроле и 
обезбеђења адекватности капитала и управљања ризицима која су остала ван домашаја 
првог стуба. Овај стуб уводи процену супервизора, који имају велика овлашћења при 
одређивању потребног нивоа капитала банке.41 Наиме, он захтева од контролора да 

 
 
36 Базелски комитет за супервизију, Базел II – Међународна сагласност о мерењу капитала, op. cit., 157. 
37 Тодоровић, Т. (2009). „Управљање кредитним ризиком у банци”, Економски хоризонти, 11 (2), 90. 
38 Милојевић, Н., op. cit., 58. 
39 Ibid. 
40 Englelmann, B. & Rauchmeier, R. (2011). The Basel II: risk parameters, estimation, validation and stress testing, 
друго допуњено издање: део XVI Gundlach V., Development od stree test for credit portfolios, 352. 
41 Милојевић, Н., op. cit., 59. 
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обезбеде да свака банка има прихватљиве процене адекватности свог капитала, 
засноване на сопственом темељном процењивању ризика које има.42 

Четири основна принципа супервизијског надзора су:43 

1) Банке морају имати процедуре мерења адекватности капитала у складу с 
ризицима којима је банка изложена, као и стратегије одржавања потребног нивоа 
капитала; 

2) Супервизори треба да подстичу моделирање и контролу ризика путем интерних 
модела, као и да надзиру њихову употребу; 

3) Супервизори треба да захтевају од банака да одржавају капитал изнад прописаних 
минималних капиталних захтева; 

4) Улога супервизора мора бити превентивна, па се спроводи у раној фази, како би 
се спречило да капитал банке падне испод минималног нивоа, неопходног за 
заштиту од ризика. 

Ови принципи засновани су на уверењу да постоји чврста веза између износа 
капитала који банка држи, у односу на изложеност ризицима, с једне стране, као и 
квалитета управљања њиме и процеса интерне контроле, с друге стране. Значај 
супервизије долази до изражаја када је у питању пословање великих, међународних 
банкарских група, које послују у различитим јурисдикцијама и на различитим 
организационим принципима.44 

4.3. Трећи стуб – тржишна дисциплина 

Трећи стуб обједињује прва два доприносећи већој тржишној дисциплини 
појачаним обелодањивањем информација. Тржишна дисциплина може да произведе 
значајне користи помажући банкама и надзорним органима да управљају ризиком и 
побољшају стабилност. Суштина је да банке објаве довољне и квалитетне информације 
о свом пословању, а субјекти на тржишту доносе одлуке које ће бити засноване на 
принципу здравог пословања и селекције. Ако је тржиште довољно развијено, оно ће 
бити у стању да награди банке које послују добро и које одржавају капитал у складу с 
преузетим ризицима, и обрнуто.45 

Базел II је утицао на смањење регулаторног захтева минималног капитала код 
највећих банака, што је зависило од њихове способности да ефикасно експлоатишу IRB 
приступ. Банке су краткорочно имале трошкове који су се тицали увођења и развоја 
интерних модела, међутим, дугорочно, банке су профитирале.46 

 
 
42 Зеленовић, В. и Вуњак, Н. (2014). „Адекватност капитала банкарског сектора”, Анали Економског 
факултета у Суботици, Vol. 50, бр. 31, 8. 
43 Јоцић Раденковић, Д., Станковић, Ј. Пешић и Анђелковић, М., op. cit., 1200. 
44 Барјактаровић, Л. (2010). „Приближавање банкарског сектора Србије регулативи Европске уније”, 
Сингидунум ревија, 6 (2), 146. 
45 Божовић Ј., op. cit., 69. 
46 Тодоровић, В. и Томић, Н., op. cit., 372. 
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Базел II је снажно пропагирао примену интерних модела за мерење адекватности 
капитала за покриће кредитних, тржишних и оперативних ризика којима је банка 
изложена, зато што су банке током деведесетих година развиле софистициране моделе 
за мерење ризика, који им омогућавају да процењују ризике и утврђују потребан ниво 
капитала много квалитетније од простог пондерисања активе стандардним пондерима 
ризика утврђених Базелом I.47 

Базелом II банкама је дозвољено да унапређују своје системе за мерење ризика и 
адекватности капитала и на тај начин утврде оптималан ниво капитала који им 
истовремено омогућава заштиту од преузетих ризика и високу профитабилност.48 

4.4. Недостаци и ограничења Базела II 

Примена Базела II подстакла је банке да пажљивије спроводе анализу кредитних и 
тржишних ризика. Међутим, проблем се јавља у погледу мерења оперативног ризика, 
јер недостају упоредни подаци о стопама неизмирења обавеза. Базел категорије 
оперативног ризика формулишу на дескриптиван начин, без употребе тестова за 
утврђивање разлика међу њима, што националним регулаторима даје велику слободу у 
одлучивању приликом примене датих смерница. Чак су и осигуравајуће куће које раде 
с највећим банкама прилагођавале своју политику да би испуниле захтеве Базела II.49 

Банке које су преузеле велике ризике у односу на капитал који поседују суочиле су 
се с потребом да повећају ниво капитала, а настао је и раст укупних трошкова.50 Још у 
фази усвајања овог стандарда, током 2004. године, институције су се бавиле 
истраживањем стварних трошкова његове примене. Под трошковима имплементације 
овог стандарда подразумевамо трошкове увођења информационих технологија, 
трошкове развоја и увођења рејтинг система, трошкове едукације и развоја система за 
извештавање.51 Процене стварних трошкова су варирале – већи трошкови су били у 
оним земљама где постоји велики број банака (нпр. у Немачкој) и где су оне велике и 
међународно активне (Енглеска). На основу наведеног, можемо закључити да су се 
трошкови примене Базела II међу земљама разликовали, што је зависило од развоја 
банкарског система одређене земље, достигнутог степена управљања ризицима, као и 
од начина досадашњег израчунавања адекватности капитала.52 

Такође, као недостатак и ограничење Базела II наводимо индиректне трошкове 
(Слика 2), повезане с процикличним ефектима које овај стандард може да изазове на 
макроекономском нивоу. Повећавајући осетљивост на кредитне ризике, Базел II 

 
 
47 Стојановски, Ђ., op. cit., 164–165. 
48 Ibid, 165. 
49 Тодоровић, В. и Томић, Н., op. cit., 373. 
50 Милојевић, Н., op. cit., 61. 
51 Ibid, 61. 
52 Тодоровић, В. (2015). Управљање банкарским кризама, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 
146. 
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повећава и цикличност минималних захтева за капиталом.53 Из тог разлога, банке имају 
велики проблем приликом управљања капиталом. Међутим, проциклични ефекти на 
макроекономске флуктуације варирају од земље до земље, а различити фактори могу 
утицати на процикличне ефекте овог стандарда: прилив иностраног капитала, величина 
компаније, секторска специјализација одређене банке, конкуренција у банкарству, 
итд.54 

 

Слика 2. Проциклични ефекти Базела II 

Извор: Тодоровић, В. и Томић, Н. (2020). „Базелски споразуми и стабилност банкарског система”, Актуелни макроекономски 
и микроекономски аспекти европских интеграција Републике Србије, Економски факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 374. 

Проблем цикличности минималних захтева за капиталом Базела II био је предмет 
дискусије у финансијским и регулаторним круговима. У том смислу, разматрали су се 
захтеви да се обавезна минимална стопа капитала у периодима рецесије смањи са 8% на 
6%, како би се омогућила кредитна експанзија. Међутим, Базелски комитет је остао при 
становишту да стопа минималног капитала буде јединствена и фиксна. Увођење 
флексибилније стопе капитала могло би да обесмисли основну идеју Базелског 
комитета у погледу стварања чврстог режима обавезног капитaла у контексту 
повећаних ризика и неизвесности у пословању банака. Такође, питање је и ко би 
одлучивао о смањењу стопе капитала – Базелски комитет или супервизор. И на крају, 
трећи аргумент против преласка на нижу стопу капитала јесте да нису постојали 
довољни макроекономски разлози за смањење стопе обавезног капитала.55 

Глобална финансијска криза је показала да постоји неусклађеност између 
регулаторног оквира Базела II и његовог примарног циља очувања финансијске 
стабилности, због занемаривања димензија системског ризика и лакоће његовог 

 
 
53 Кључну улогу у смањивању цикличних ефеката и ублажавању утицаја променљивости захтева за 
капиталом имају тзв. заштитни слојеви капитала (capital buffers), које банке држе преко захтеваног 
минималног износа, о чему ће бити опширније речено у петом поглављу рада. 
54 Heid, F. (2007). „The cyclical effects of the Basel II capital requirements”, Journal of Banking & Finance, 31 
(2), 3898. 
55 Тодоровић, В., Јакшић, М. и Томић, Н. (2017). „Bank regulations in modern financial environment”, Facta 
Universitatis, Series, Economics and Organization, 14 (3), 226. 
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преношења. Ова криза је обелоданила евидентан пропуст Базелске регулативе, који се 
састојао у неадекватном успостављању динамичних веза између монетарне и 
пруденционе политике. Задатак централних банака био је у осигурању макроекономске 
стабилности и пружању услуга зајмодавца, док су супервизори били задужени за 
пруденционо регулисање и очување финансијске стабилности. Притом, регулатива их 
није обавезала на чврсту међусарадњу, што је један од основних узрока настанка 
поменуте кризе.56 

5. Развој и имплементација Базела III 

Светска финансијска криза настала у САД почела је колапсом на тржишту 
некретнина и кредитним проблемима. Банке су купце некретнина подржале повољним 
хипотекарним кредитима, што је довело до брзог скока цена некретнина и високог 
профита у пословима с некретнинама. Хипотекарни кредити одобравани су клијентима 
мале кредитне способности, што је повећало број оних који не могу на време да измире 
доспеле хипотекарне обавезе. На једној страни, активирањем хипотека, у понуди се у 
кратком року нашао велики број некретнина, а на другој страни, због смањеног 
кредитног потенцијала банака услед кашњења са отплатама доспелих рата кредита, цене 
некретнина драстично падају. Због веће процењене хипотекарне од тржишне вредности 
некретнина, банке су запале у неликвидност, која се као масовна појава претворила у 
финансијску кризу.57 

Светска финансијска криза показала је да примена правила и мера дефинисаних 
Базелским споразумом II није испунила очекивања о питању елиминисања негативних 
последица по стабилност банкарског система. У намери да се побољша способност 
банкарског система у погледу амортизације негативних последица које произилазе из 
финансијске и економске кризе, те уједно и да се спречи преливање кризе из 
финансијског сектора у реални сектор, Базелски комитет за супервизију банака креирао 
је нови споразум, назван Базел III.58 

Базел III представља кључни регулаторни одговор на светску финансијску кризу. 
Обухвата пакет реформских мера усвојен у оквиру Базелског комитета за супервизију 
банака с циљем унапређења отпорности банкарског сектора на системску кризу, 
унапређења управљања ризицима и јачања транспарентности пословања банака.59 

Стандард Базел III је у земљама Европске уније усвојен у јулу 2012. године путем 
Директиве о капиталним захтевима за кредитне институције (Capital Requirements 

 
 
56 Тодоровић, В. и Томић, Н., op. cit., 375. 
57 Стевановић, В. С., Ђоровић, Т. М. и Милановић, Р. М. (2010). „Светска финансијска криза и њене 
последице на привреду Србије”, Економика пољопривреде, 57, бр. 3, 353–368. 
58 Ђерић, С. (2014). „Базелски споразум III у функцији јачања стабилности банкарског система на 
глобалном нивоу”, Proceedings of the Faculty od Economics in East Sarajevo, 8, 296. 
59 Извештај о стабилности финансијског система, НБС, 2011, 75. 
https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/publikacije/fs/finansijska_stabilnost_11.pdf. 
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Directive – CRDIV)60 и Уредбе о капиталним захтевима (Capital Requirements 
Regulation – CRR)61, док је његова имплементација била планирана од 1. јануара 2013. 
године, уз постепену примену и прелазне рокове, закључно с 2019. годином, када се 
очекивала потпуна примена стандарда Базел III. 

5.1. Циљеви увођења Базела III 

Као што смо рекли, кулминација светске финансијске кризе узроковала је 
недостатак ликвидности на финансијским тржиштима, успорила кредитирање реалног 
сектора и проузроковала пад светске привредне активности. Међутим, снажна и брза 
реакција монетарних и фискалних власти главних светских привреда успела је да 
стабилизује тржиште и доводе до потпуног нормализовања финансирања реалног 
сектора. Базелски комитет је припремио свеобухватни план, којим су усвојене мере за 
побољшање шеме осигурања депозита, што је условило јачање капитала и очување 
стабилности финансиjског система. Базел III представља документ о јачању капитала и 
регулисању ликвидности банкарског сектора.62 

Усвојена правила Базел III имају за циљ да унапреде способност банкарског сектора 
да апсорбује шокове који произилазе из финансијских и економских стресних 
ситуација, смањујући ризик преливања кризе с финансијског сектора на реалну 
економију.63 

Циљеви увођења Базела III су следећи:64 

1) повећање способности банкарског сектора да одговори на шокове који 
произилазе из финансијског и економског стреса, без обзира на његов узрок; 

2) унапређење управљања ризицима; 
3) повећање транспарентности пословања банака. 

 
 
60 Directive 2013/36/EU Of The European Parliament And Of The Council of 26 June 2013on access to the activity 
of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms,amending Directive 
2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0036. 
61 Capital Requirements Regulation (CRR): Regulation (EU) No 575/2013 Of The European Parliament And Of 
The Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending 
Regulation (EU) No 648/2012, https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-
single-rulebook/504. 
62 Иванчевић, Ј. и Радаковић, М. (2014). „Специфичности базелских споразума у функцији конкурентности 
и економске ефикасности”, Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 50, бр. 31, 182. 
63 Љубић, М. (2015). „Имплементација Базел III капиталних стандарда и изазови Светске економске кризе”, 
Мегатренд ревија, Vol. 12, No 1, 74. 
64 Јоцић Раденковић Д., Станковић, Ј. и Пешић Анђелковић, М., op. cit., 1203. 
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На микронивоу циљ је да се подигне отпорност финансијских институција у 
периодима стреса, а на макроплану да се препознају и прате ризици који, преко 
банкарског сектора, могу изазвати поремећаје читавог привредног система.65 

Стандарди Базел III су захтевнији, њихово усвајање води вишој и квалитетној 
основи банке, адекватнијем управљању ризицима, увођењу новог параметра који би 
представљао однос између капитала и укупне изложености банака (leverage ratio) и 
одређивање његовог максималног нивоа, утврђивања мера које ће обавезати банке да 
издвајају више средстава које би могле да користе у време кризе, као и увођење 
ликвидносних захтева.66 

5.2. Први стуб – капитални захтеви 

Као што смо рекли, главни циљ Базела III јесте да обезбеди да банке имају више 
нивоа капитала који апсорбује губитке. Због тога су њиме уведени виши минимални 
стандарди за квантитет, квалитет и покриће ризика капиталних захтева.67 

5.2.1. Заштитни слојеви капитала (Capital buffers) 

Макропруденцијална политика представља политику усмерену на ограничавање 
ризика којима је изложен финансијски систем као целина (тзв. системских ризика) ради 
очувања финансијске стабилности. Системски ризик се најчешће дефинише као ризик 
од поремећаја у пружању финансијских услуга, који је изазван проблемом у целом 
финансијском систему или његовој компоненти и који има потенцијал да остави 
озбиљне негативне последице на реални сектор.68 

Једна од најзначајнијих новина коју доносе стандарди Базел III јесу заштитни 
слојеви капитала, односно инструменти макропруденцијалне политике, који се у 
Народној банци Србије примењују од 30. јуна 2017. године.  

Заштитни слојеви капитала представљају додатни основни акцијски капитал који је 
банка у обавези да одржава изнад прописаног регулаторног минимума. Предности 
њиховог увођења огледају се у томе што се њима повећава отпорност банака на губитке, 
смањују се прекомерне или потцењене изложености и ограничава расподела капитала.69 
Ови макропруденцијални инструменти треба да ограниче системске ризике у 
финансијском систему, који могу бити цикличне (заштитни слој за очување капитала и 

 
 
65 Ibid. 
66 Љубић, М., op. cit., 74. 
67 Ingves, S. „Finalising Basel III”, speech, Sveriges Riksbank, 2017, 3–4. 
68 Макропруденцијални оквир, НБС, 2015, 3–4. 
https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/finansijskastabilnost/ostalo/makroprudencijalni_okvir_2015
03.pdf. 
69 Заштитни слојеви капитала,  
https://nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/finansijska- stabilnost/zastitni_slojevi_kapitala/. 
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контрациклични заштитни слој) или структурне природе (заштитни слој за системски 
значајне банке и заштитни слој за структурни системски ризик). 

5.2.2. Заштитни слој за очување капитала (Capital Conservation buffer) 

Заштитни слој за очување капитала представља макропруденцијални инструмент 
којим се прописује обавеза банке да одржава додатни основни акцијски капитал у 
висини од 2,5% ризичне активе.70 

Банка је дужна да на појединачној и консолидованој основи одржава заштитни слој 
за очување капитала у износу од 2,5% њене ризичне активе, обрачунате у складу са 
Одлуком о адекватности капитала.71  

Заштитни слој за очување капитала може се састојати само из елемената основног 
акцијског капитала и не може се користити за одржавање показатеља адекватности 
капитала,72 односно повећаног показатеља адекватности капитала банке.73  

Банка која не одржава заштитни слој за очување капитала не може да расподели 
основни акцијски капитал у износу који би довео до смањења основног акцијског 
капитала до нивоа да банка више не испуњава захтев за комбиновани заштитни слој 
капитала. Заправо, банка је дужна да израчуна највећи расподељиви износ и да о том 
износу одмах обавести Народну банку Србије.74 

Такође, банка која не испуњава захтев за комбиновани заштитни слој капитала 
дужна је да изради план за очување капитала и да га достави Народној банци Србије 
најкасније у року од пет радних дана након што је установила да не испуњава тај 
захтев.75 

Овај инструмент је такође коришћен за подстицање привредног раста и спречавање 
потенцијалних негативних ефеката током пандемије корона вируса. Од августа 2020. до 
краја 2022. банкама је дозвољено да приликом обрачуна CCB-а искључе одређене 
изложености из своје ризичне активе.76 Циљ ове мере је да се грађанима олакша приступ 
стамбеним кредитима и тиме пружи подршка реалном сектору, тачније грађевинској 
индустрији. 

 
 
70 Заштитни слој за очување капитала,  
https://nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/finansijska-stabilnost/zastitni_slojevi_kapitala/. 
71 Тач. 3. ст. 2. Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018, 
88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020, 59/2021 и 67/2022). 
72 Тач. 3. ст. 3. Одлуке о адекватности капитала банке. 
73 Тач. 5. Одлуке о адекватности капитала банке. 
74 Тач. 455. Одлуке о адекватности капитала банке. 
75 Тач. 458. Одлуке о адекватности капитала банке. 
76 Тач. 2. Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким 
лицима („Службени гласник РC”, бр. 108/2020 и 119/2021). 
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5.2.3. Контрациклични заштитни слој капитала (CCyB – Countercyclical capital  
buffer) 

Контрациклични заштитни слој капитала (у даљем тексту: CCyB) представља 
додатни основни акцијски капитал које су банке у обавези да одржавају изнад 
прописаних регулаторних минимума у износу који је једнак производу њихове ризичне 
активе и специфичне стопе CCyB-а. Применом овог инструмента ствара се додатни слој 
основног акцијског капитала током периода израженог кредитног раста, чиме се 
повећава отпорност банкарског сектора и смањује могућност настанка финансијске 
кризе.77 

Народна банка Србије утврђује на тромесечном нивоу стопу CCyB-а за Републику 
Србију, узимајући у обзир вредност референтног показатеља, важеће смернице и 
препоруке Европског одбора за системски ризик (у даљем тексту: ЕСРБ) и остале 
променљиве које сматра релевантним за праћење цикличне димензије системског 
ризика. У складу са Одлуком о адекватности капитала,78 основу за обрачун референтног 
показатеља на бази кога се процењује потребна висина стопе CCyB-а представља 
одступање учешћа кредита у БДП-у од свог дугорочног тренда.79 

На Графикону 1 приказано је учешће кредитне активности недржавном сектору у 
БДП-у, дугорочни тренд и оцењено одступање учешћа кредита у БДП-у од свог 
дугорочног тренда у Србији. Након периода експанзивне кредитне активности од 2000. 
до 2008. године, крајем 2009. године одступање учешћа кредита у БДП-у ушло је у зону 

 
 
77 Образложење за утврђивање стопе контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију, 
НБС, јун 2022. https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/finansijska-
stabilnost/ostalo/CCB_obrazlozenje_20220613.pdf. 
78 Тач. 436. ст. 2. и 3. Одлуке о адекватности капитала банке. 
79 Образложење за утврђивање стопе контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију, 
НБС, јун 2022. https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/finansijska-
stabilnost/ostalo/CCB_obrazlozenje_20220613.pdf. 
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негативних вредности. Присутан раст кредитне активности од 2014. године резултирао 
је да се учешће укупних кредита у БДП-у приближи свом дугорочном тренду. Према 
подацима за март 2022. године, учешће реалне кредитне активности у реалном БДП-у 
налази се испод свог дугорочног тренда (вредност јаза износи –0,6 п.п.). На крају Т1 
2022. забележен је раст вредности јаза у односу на крај 2014. од 16,9 п.п., док је вредност 
јаза у односу на претходно тромесечје повећана за 0,8 п.п. Ако се има у виду да се 
оцењено учешће реалне кредитне активности у реалном БДП-у налази испод свог 
дугорочног тренда, уз присутне глобалне неизвесности у условима интензивирања 
геополитичких тензија и избијања конфликта у Украјини, утврђивање стопе CCyB-а 
изнад 0% могло би да утиче на потенцијални нижи раст кредитне активности.80 

Базел III предвиђа да се у периоду израженог кредитног раста уведе (или повећа) 
CCyB као инструмент макропруденцијалне политике. На овај начин ствара се додатни 
заштитни слој капитала који се може ослободити у случају реализације системскoг 
ризика, што би омогућило одрживо кредитирање.81 

5.2.4. Заштитни слој капитала за системски значајне банке (Capital buffer for a 
systemically important bank) 

Заштитни слој капитала за системски значајне банке (Capital buffer for a systemically 
important bank) макропруденцијални је инструмент који прописује обавезу банкама које 
су идентификоване као системски значајне за домаћу економију да одржавају додатни 
основни акцијски капитал. Поремећаји у пословању системски значајне финансијске 
институције или њена пропаст могу довести до значајних поремећаја у функционисању 
финансијског система као целине, чиме се угрожава и економска активност. Овим 
инструментом умањује се вероватноћа настанка таквог догађаја. Употреба овог 
инструмента такође неутралише компаративне предности коју овакве институције 
имају због статуса „сувише велике да би престале с радом” (морални хазард). Системски 
значајне банке у Србији идентификоване су на основу истих критеријума и обавезних 
показатеља који су прописани смерницама Европске банкарске агенције. Народна банка 
Србије најмање једном годишње преиспитује заштитни слој капитала за системски 
значајне банке и методологију за утврђивање системски значајних банака, а списак 
системски значајних банака објављује се на интернет страници Народне банке Србије.  

У складу са Одлуком о утврђивању листе системских значајних банака у Републици 
Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке од 16. јуна 2022. године, утврђене 
су следеће системски значајне банке и стопе заштитног слоја капитала за системске 
значајне банке које су ове банке у обавези да одржавају од 30. јуна 2022. године.82 

 
 
80 Ibid.  
81 Basel Committee, (2010). „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer”, Bank 
for International Settlements, Basel, Switzerland, 6–7, https://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf. 
82 Заштитни слојеви капитала, https://www.nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/finansijska-
stabilnost/zastitni_slojevi_kapitala/. 
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Табела 2. Листа системски значајних банака у Србији са стопама заштитног слоја капитала за 
системски значајне банке 

Назив банке Стопа заштитног слоја капитала за системски 
значајне банке 

BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO (NOVI 
BEOGRAD) 

2% 

OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO 
NOVI SAD 

2% 

RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 2% 

NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 2% 

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK 
BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD 

2% 

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI 
GRAD) 

1% 

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO 
DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA) 

1% 

ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD 1% 

EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUŠTVO 
BEOGRAD 

1% 

Извор: НБС.  

5.2.5. Заштитни слој капитала за структурни системски ризик (Sistemic risk buffer 
– SRB) 

Заштитни слој капитала за структурни системски ризик (Sistemic risk buffer – SRB) 
представља додатни слој капитала изражен у процентима ризиком пондерисане активе. 
Заштитни слој капитала за структурни системски ризик уводи се ради ограничавања 
ризика евроизације, који је један од кључних структурних, нецикличних системских 
ризика по стабилност финансијског система Србије. 

Стопа заштитног слоја капитала за структурни системски ризик утврђује се у висини 
од 3% укупних девизних и девизно индексираних пласмана банке одобрених привреди 
и становништву у Србији.83 

Банкарски сектор Србије и даље је високо евроизован84 и карактерише га висок ниво 
и депозитне (у јуну 2022. године 63,5% укупних депозита привреде и становништва 

 
 
83 Тач. 3. Одлуке о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за структурни системски ризик 
(„Службени гласник РС”, бр. 58/2017 и 3/2018). 
84 Према раду ЕЦБ-а: Windischbauer U. Strengthening the role of local currencies in EU candidate and 
potential candidate countries (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop170.en.pdf?8ca594f1a139 
1f72a33d05aca6a0405c) и раду објављеном на интернет страници BIS-a: Alvarez-Plata P. & García-Herrero 
A. To dollarize or de-dollarize, Consequences for Monetary Policy 
(http://www.bis.org/repofficepubl/arpresearch200709.1.pdf), земље са степеном евроизације изнад 40% 
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односило се на девизне и девизно индексиране депозите), и кредитне евроизације (у 
јуну 2022. године 62,8% укупних пласмана привреди и становништву чинили су 
девизни и девизно индексирани пласмани).85 

5.3. Други стуб – стандард опште ликвидности 

Под ликвидношћу се подразумева способност банке да увећа своја ликвидна 
средства и измири доспеле обавезе о року доспећа, а да при томе не претрпи значајне 
губитке. Банка се јавља као финансијска институција која посредује између страна које 
располажу суфицитом средстава и страна која имају дефицит средстава (тј. сектора 
становништва). Управљање ризиком ликвидности једна је од функција банке која је од 
виталног значаја за њено ефикасно и успешно пословање.86 

Глобална финансијска криза показала је да је велики број добро капитализованих 
банака имао проблем с ликвидношћу током одвијања кризе. Проблем настаје када банке 
издвајају капитал за потребе достизања вишег степена адекватности, а да при томе не 
воде рачуна о могућим консеквенцама по своју ликвидност. Базелски комитет за 
супервизију банака је 2008. године издао документ под називом Принципи супервизије 
и добро управљање ризиком ликвидности. Сврха овог документа била је да се укаже на 
потребу унапређења приступа у процесу управљања ризиком ликвидности.87 

Ради повећања отпорности и стабилности финансијских система на неочекиване и 
непредвидиве догађаје, регулатива Базел III подразумева примену нових мера 
ликвидности као што је показатељ покрића ликвидном активом (LCR – liquidity coverage 
ratio) и рацио нето стабилних извора финансирања (NSFR – net stable funding ratio). 

Макропруденцијални додатни захтев за ликвидност (Liquidity coverage ratio – LCR; 
показатељ покрића ликвидном активом) подразумева да банке одржавају одговарајући 
ниво неоптерећене, високо ликвидне активе, која се може претворити у готовину у 
периоду од месец дана ако наступе неочекивани тржишни догађаји. LCR је дефинисан 
с првенственим циљем регулисања краткорочне ликвидности и појачаном отпорности 
банака на стресне ситуације током једномесечног периода. Према овом показатељу, 
стање неоптерећене, високо ликвидне активе банке током временског периода од 30 
дана треба да буде веће од пројектованог нето одлива новчаних токова. LCR се рачуна 
на следећи начин:88 

 
 
сврставају се у високо евроизоване. Такође, у складу с другим поменутим радом, степен евроизације 
између 10% и 40% сматра се умереним, док се степен евроизације испод 10% сматра ниским. 
85 Извештај о динаризацији финансијског система Србије, прво тромесечје 2022, НБС, јул 2022. 
https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/publikacije/dinarizacija/izvestaji/din_I_22.pdf. 
86 Мирковић, В. „Примена показатеља ликвидности у процесу управљања ризиком у банкама”, Управљање 
финансијама у савременим условима пословања, Finiz 2015 – Invited papers, 13. 
87 С. Ђерић, op. cit., 299. 
88 В. Мирковић, op. cit., 14–15. 
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𝐿𝐶𝑅
Укупна високо ликвидна актива

Укупни нето одлив новчаног тока 
у периоду од 30 дана

  1. 

Високо ликвидна актива се класификује у две категорије, и то:89 

ꟷ високо ликвидну активу првог реда, која обухвата готовину и готовинске 
еквиваленте, вишак изнад минималне обавезне резерве код централне банке, 
државне хартије од вредности с пондером ризика од 0% према регулативи Базел 
II; 

ꟷ високо ликвидну активу другог реда, која обухвата државне хартије од 
вредности с пондером ризика од 20% према регулативи Базел II, покривене и 
нефинансијске корпоративне обвезнице инвестиционог рејтинга (најмање АА-). 

Укупни нето одлив новчаног тока, који се налази у имениоцу показатеља LCR, 
представља разлику између очекиваних укупних одлива новчаних токова и укупних 
очекиваних прилива новчаних токова у наредних 30 дана.90 

Показатељ нето стабилних извора финансирања (NSFR ratio) захтева минимални 
износ стабилних извора финансирања у банци у односу на ликвидни профил средстава, 
као и потенцијал за контингент ликвидних потреба по основу ванбилансних обавеза у 
периоду дужем од годину дана. Овај рацио је моделиран да обезбеди одрживу рочну 
структуру средстава и обавеза у билансу банке.91 

Основни циљ увођења показатеља NSFR јесте смањење рочне неусклађености 
између позиција активе и пасиве чија је резидуална рочност најмање годину дана. Идеја 
је да вредност показатеља NSFR буде већа од 1, односно 100%, јер је неопходно да 
расположива стабилна средства финансирања буду изнад захтеваних средстава у 
посматраном периоду. NSFR се рачуна на следећи начин:92 

𝑁𝑆𝐹𝑅
Расположива ста илна средства финансирања

Захтевана ста илна средства финансирања
  1. 

Расположива стабилна средства финансирања обухватају: укупан износ капитала 
банке, преференцијалних акција с доспећем од једне и више година, обавезе са 
ефективним доспећем дужим од годину дана, депозите по виђењу и/или орочене 
депозите с доспећем до једне године и финансирање сектора привреде с доспећем до 
једне године. Захтевана стабилна средства финансирања су дефинисана као 

 
 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Матић, В. (2011). „Банкарски ризик 22: Базел III – увођење стандарда опште ликвидности”, Банкарство, 
3–4, 160. 
92 Мирковић, В., op. cit., 15. 
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пондерисани збир вредности активе помножен са специфичним фактором захтеваних 
стабилних средстава који се додељују свакој позицији биланса појединачно.93 

5.4. Трећи стуб – коефицијент левериџа 

Левериџ (leverige ratio) представља општу меру ризика. Он је уведен Базелом III као 
допуна мери ризика која се заснива на адекватности капитала. Наиме, светска 
финансијска криза 2007/2008. показала је несавршеност употребе само показатеља 
адекватности капитала као показатеља општег ризика банке. Из тог разлога је 
закључено да прост однос капитала и изложености банке, односно без примене пондера 
може знатно допринети разумевању преузетог ризика. Његова примена нарочито долази 
до изражаја у време економских и финансијских криза, које на макронивоу производе 
високе стопе финансијског ризика, што је био случај и у току последње финансијске 
кризе, те је Базелски комитет анализирао дату ситуацију. Коефицијент левериџа уведен 
је Базелским споразумом III, као показатељ солвентности који треба да буде препрека 
неконтролисаном нарушавању релације између висине потребног капитала и нивоа 
његове изложености ризику, чија мера треба да буде продужена рука у погледу 
детерминисања захтева за капиталом.94 

Коефицијент левериџа такође дефинишемо као однос између мере капитала 
(дефиниције капитала) и мере изложености банке (укупне изложености банке), а рачуна 
се као просек месечног коефицијента левериџа током тромесечја.95 

Базелски комитет је предложио минимални ниво 1 коефицијента левериџа од 3%, а 
мониторинг се врши од стране Базелског комитета на полугодишњој основи.96 

Мера капитала за левериџ рацио је ниво 1 капитала, како је дефинисан у Базелу III. 
Одбитне ставке од нивоа 1 капитала, дефинисане одредбама Базела III, одбитне су 
ставке и код утврђивања укупне изложености банке као друге компоненте за 
израчунавање рација левериџа. Овакав приступ је неопходан да би се капитал и 
изложеност мерили конзистентно, као и да се избегне двоструко рачунање. Инвестиције 
банака у капитал финансијских институција (банака, осигуравајућих друштава и других 
финансијских институција) које су ван оквира регулаторне консолидације третирају се 
као одбитна ставка капитала за потребе израчунавања левериџ рација, у мери у којој ове 
инвестиције прелазе одређене прагове.97 

 
 
93 Ibid. 
94 С. Ђерић, op. cit., 300. 
95 Матић, В. „Банкарски ризик 27: Базел III – коефицијент левериџа”, Банкарство, 1/2012, 132. 
96 Иванова, П. Б., Барјактаровић, Л. и Иванов, Ђ. И. „Коефицијент левериџа као Базелски стандард у 
финансијском управљању нафтних индустрија”, Војно дело, 7/2018, 346. 
97 Матић, В., op. cit., 132. 
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Мера изложености, као друга компонента левериџ рација, генерално прати 
рачуноводствену меру изложености, што значи следеће:98 

1) билансне, недериватне изложености су без посебних резерви или подешавања 
вредности; 

2) узима се у обзир вредност изложености по билансним позицијама пре употребе 
инструмената за ублажавање ризика (гаранције, физички и финансијски 
колатерали...); 

3) утицај билансног нетинга кредита и депозита на величину изложености за потребе 
израчунавања овог рација није дозвољен. 

Осим генералних, прописани су и неки специфични захтеви, за потребе утврђивања 
мере изложености као компоненте левериџ рација. 

6. Закључак 

Савремени токови у банкарству одвијају се у сложеним условима, где су изложени 
широком спектру ризика који у мањој или већој мери нарушавају финансијску 
стабилност. Самим тим, створене су потребе за интензивнијом регулаторном контролом 
банака и међународном конвергенцијом националних регулатива. Адекватан 
регулаторни оквир неопходан је ради доношења исправних одлука, иако он не може у 
потпуности елиминисати ризике. 

Међународна конвергенција и стандардизација услова пословања везује се за рад 
Базелског комитета, који је резултирао доношењем три споразума о адекватности 
капитала (Базел I, Базел II, Базел III). Базел I успео је да уведе дисциплину у банкарске 
секторе широм света и да позитивно утиче на висину капитала банака. Међутим, његов 
основни недостатак је у томе што се он односио искључиво на кредитни ризик. Слабост 
овог стандарда била је у томе што се на све врсте банака (међународно активне и 
локалне) примењивао исти стандард – коефицијент адекватности капитала од минимум 
8%. Недостаци Базелског споразума I били су разлог доношења Базела II, који се, осим 
кредитног и тржишног, бавио и оперативним ризиком. Утемељен је на повећању 
осетљивости банака и других финансијских институција на ризик. Међутим, занемарен 
је проблем ликвидности као кључни фактор нестабилности банкарских система, који је 
истакао Базел III. 

Светска финансијска криза показала је значајне пропусте базелских споразума и 
немогућност спречавања колапса банкарског и финансијског система. Након тога 
покренуте су одређене реформе како би регулатива ускладила монетарну и 
пруденциону политику, што је резултирало доношењем Базелског споразума III. Његов 
основни циљ је стабилност финансијског система, обезбеђење адекватног капитала и 

 
 
98 Ibid. 
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ликвидности банака и смањење системског ризика. Најзначајнија новина коју је донео 
стандард Базел III јесу заштитни слојеви капитала, показатељ покрића ликвидном 
активом и левериџ рацио. 

Можемо закључити да је неопходно да регулатива буде у кораку с новим ризицима, 
јер иако финансијске иновације доносе одређене погодности, оне итекако могу угрозити 
финансијску стабилност ако се њима не управља на адекватан начин. Такође, од великог 
значаја је улога супервизора који обезбеђују правила која се морају примењивати, а 
поред тога и њихова сарадња с банкама и удружењем банака, супервизорима других 
земаља и других институција, а све то ради адекватног управљања ризицима у 
банкарском пословању. У складу с тим, неопходно је константно унапређење 
регулативе банака, као и едукација кадрова да адекватно одговоре на предстојеће 
изазове. 
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