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Уводна напомена 

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

посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура – омогућава ефикасну расподелу

финансијских ресурса и остварење кључних макроекономских функцијa не само у нормалним условима већ и у

условима финансијске неравнотеже или потреса у домаћем и међународном окружењу.

У условима финансијске стабилности, економски актери имају поверење у банкарски систем и остварују приступ

финансијским услугама као што су извршење плаћања, кредитирање, улагање депозита и заштита од ризика.

У складу сa чл. 3. и 4. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 –

др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012 и 14/2015), Народној банци Србије ставља се у надлежност да, не доводећи

у питање остваривање свог основног циља, доприноси очувању и јачању стабилности финансијског система

Републике Србије, као и да утврђује и спроводи активности и мерe с тим циљем. У остваривању тог циља,

Народна банка Србије активно сарађује с другим надлежним државним и међународним институцијама. 

У оквиру тих активности и мера, Народна банка Србије обавља редовне и свеобухватне анализе

макроекономског окружења и функционисања кључних финансијских институција, тржишта и инфраструктуре;

даје преглед ризика који представљају претњу стабилности финансијског система; идентификује трендове који

могу повећати рањивост финансијског система; покреће дискусију поводом нових регулаторних иницијатива и

њиховог потенцијалног ефекта на финансијски систем и реалну економију. Делује превентивно, али и

корективно прилагођавањем финансијског регулаторног оквира. Такође, у случају да за тим постоји потреба,

Народна банка Србије управља последицама екстерних потреса и других кризних ситуација, умањујући

потенцијално негативне ефекте на финансијску стабилност.

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање свих релевантних

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

финансијску стабилност и подизање свести економских актера о потенцијалним ризицима. Очекујемо да ће

Извештај допринети повећању транспарентности и јачању поверења у домаћи финансијски систем, што ће

позитивно утицати на његову стабилност и подржати одржив и стабилан привредни раст.

Анализе у Извештају припремљене су у Сектору за финансијску стабилност. За анализу су коришћени подаци

доступни закључно с крајем 2014. године.

Извештај о стабилности финансијског система размотрен је и усвојен на седници Извршног одбора 11. јуна

2015. године. Сви досадашњи извештаји доступни су јавности на сајту Народне банке Србије (http://www.nbs.rs).

Извршни одбор Народне банке Србије:

Јоргованка Табаковић, гувернер
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СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ

У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ

ARIMA – ауторегресиони интегрисани покретни просек

БДП – бруто домаћи производ

BIS – Банка за међународна поравнања

б.п. – базни поен

GFSR – Глобални извештај о финансијској стабилности

DvP – испорука уз плаћање

ДПФ – добровољни пензијски фондови

д.с. – десна скала

дсз. – десезонирано

EБA – Европска банкарска агенција

EMBI – индекс обвезница тржишта у настајању

ЕУ – Европска унија

ЕЦБ – Европска централна банка

л.с. – лева скала

LtD – однос кредита и депозита

мг. – међугодишње

МДТ – међубанкарско девизно тржиште

млн – милион

млрд – милијарда

ММФ – Међународни монетарни фонд

НКОСК – Национална корпорација за осигурање стамбених кредита

ПАК – показатељ адекватности капитала

ПДВ – порез на додату вредност

п.п. – процентни поен

РЗС – Републички завод за статистику

RTGS – обрачун у реалном времену по бруто принципу

СДИ – стране директне инвестиције

Т – тромесечје

УБС – Удружење банака Србије

ФЕД – Систем федералних резерви САД

ХоВ – хартије од вредности

Не наводе се друге општепознате скраћенице.



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Спољни ризици:

- смањење прекограничне изложености европских

банака у средњем року може постати препрека

домаћем кредитном и привредном расту;

- преливање ризика с тржишта банака матица,

пре свега Грчке, може имати негативне последице

по обим активности њихових супсидијара;

- неизвесност на тржиштима у успону услед

очекиваног раста каматне стопе ФЕД-a;

- раст каматних стопа на кредите индексиране у

страној валути после окончања периода изузетно

ниских каматних стопа водећих централних

банака;

- спорији опоравак зоне евра и наших других

важних спољнотрговинских партнера у односу на

очекивања;

- недовољно јасне импликације успостављања

банкарске уније, посебно оквира за

реструктурирање супсидијара европских банака

за државе ван ЕУ.

- даљи развој домаће депозитне базе; 

- организовање састанака с руководством

супсидијара на којима би се разматрали

ликвидност банака и резултати стрес-тестова

ликвидности и солвентности, уколико дође до

неповољних тенденција;

- сарадња с матичним супервизорима како би се

благовремено проценили ефекти мера које

намеравају да спроведу;

- сарадња с банкарским групама како би се

сагледао капацитет и планови матице за даљу

финансијску подршку супсидијара;

- активно учешће у међународним форумима,

попут Бечке иницијативе, и сарадња с радним

групама Бечке иницијативе;

- сарадња са европским и међународним

финансијским институцијама како би се

обезбедила што већа финансијска подршка

домаћем банкарском сектору;

- симулација ануитетних планова за нове кредите

са уговореном варијабилном каматном стопом на

ризик каматне стопе ради упозоравања клијената

на каматни ризик;

- израда планова опоравка од стране банака;

- израда планова реструктурирања од стране

Народне банке Србије.

Унутрашњи ризици:

- висок ниво евроизације финансијског система

повећава изложеност финансијског система

кредитно-девизном ризику;

- доследно спровођење стратегије динаризације

свих релевантних учесника: Народне банке Србије,

Владе и банака, уз помоћ међународних

финансијских институција; 

- симулација ануитетних планова за нове валутно

индексиране кредите (евро за становништво) на

ризик девизног курса ради упозоравања клијената

на валутни ризик;

- даља промоција динарских финансијских

инструмената – од динарске штедње преко

државних хартија у локалној валути;



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Унутрашњи ризици:

- високо учешће проблематичних кредита

негативно се одражава на склоност банака ка

преузимању ризика и кредитни раст, угрожава

профитабилност банкарског сектора и

представља системски ризик;

- израда и доследна примена националне стратегије

за решавање питања проблематичних кредита; 

- формирање радне групе на нивоу државе коју

чине представници Министарства финансија,

Народне банке Србије, Министарства правде,

Министарства привреде, Агенције за осигурање

депозита; радна група треба да координира

процесом израде стратегије;

- циљ стратегије је спречавање даљег раста

проблематичних кредита, а потом и њихово

смањење. Мере које ће се с тим циљем предузети,

између осталог, подразумевају и измене

регулаторног оквира којима ће се подржати брже

решавање питања проблематичних кредита (из

области регулације пореза на добит, споразумног

финансијског реструктурирања, стечаја и др.);

- посебна дијагностичка испитивања квалитета

активе банака која ће обезбедити јасно

разграничење добре и лоше активе;

- ниска кредитна активност и успорен економски

опоравак;

- отклањање препрека које успоравају СДИ;

- смањење проблематичних кредита ради

стимулације понуде;

- наставак програма субвенционисаних кредита, у

мери у којој то дозволи фискални простор;

- негативни ефекти промене пословних модела

европских банака на приливе капитала у

банкарски сектор због потреба на матичном

тржишту, ниже профитабилности домаћег

тржишта и лоших тржишних услова за продају

акција државе у добрим банкама;

- развој нових финансијских инструмената ради

јачања базе домаћих извора средстава;

- неадекватна процена вредности непокретности

датих као средство обезбеђења кредита излаже

банке ризику у случају потребе за њиховим

активирањем;

- изградња базе података о проценама вредности

непокретности и унапређење професије

проценитеља;

- неповољна рочна структура домаће штедње; - едукативне активности у погледу могућности

дугорочније штедње; 

- доследно спровођење мера фискалне

консолидације;



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Унутрашњи ризици:

- ризик уколико позитивни ефекти мера фискалне

консолидације и структурних реформи на раст

инвестиција и нето извоза буду нижи од

очекиваних;

- доследно спровођење договорених структурних

реформи, што захтева одлучне мере;

- недовољно квалитетно корпоративно управљање

у појединим финансијским институцијама.

- власничкa консолидација и унапређење

корпоративног управљања;

- израда планова опоравка од стране банака;

- израда планова реструктурирања од стране

Народне банке Србије.
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1

Резиме

Геополитичке тензије, снажан пад цена нафте,
„нормализација“ монетарне политике Система

федералних резерви Сједињених Америчких Држава,
изузетно ниска инфлација током године и 

дефлација крајем године у зони евра
обележили су кретања у међународном окружењу.

Током 2014. године предузети су даљи кораци 
у формирању банкарске уније кроз централизацију

супервизије под окриљем Европске централне банке
и оснивање јединственог механизма 

за реструктурирање. 

Бруто домаћи производ је у 2014. години опао 
за 1,8%, првенствено услед негативних ефеката

поплава које су у мају погодиле Србију. 
Међугодишња инфлација се током 2014. 

кретала испод доње границе дозвољеног одступања
од циља и у децембру је износила 1,7%. 

Резиме

Након пада током 2012. и 2013. године (0,8% и 0,5%,

респективно), економска активност у зони евра је у

2014. забележила умерен раст (0,9%), што би требало

да се настави и у наредном периоду с обзиром на раст

домаће и екстерне тражње. Опоравак домаће тражње

у зони евра могао би се објаснити: (а) експанзивном

монетарном политиком Европске централне банке,

која ће омогућити раст кредитне активности и

инвестиција; (б) ефектима спроведених фискалних

консолидација и структурних реформи; (в) знатно

нижим ценама енергената. Истовремено, раст

екстерне тражње биће резултат очекиваног опоравка

светске привреде и утицаја депрецијације евра у

односу на друге светске валуте на нето извоз. За

разлику од Европске централне банке, која ће

наставити да води експанзивну монетарну политику,

Систем федералних резерви Сједињених Америчких

Држава завршио је програм квантитативних

олакшица и најавио постепено повећање референте

стопе у 2015. године.

Од новембра 2014. Европска централна банка је

преузела надгледање свих банака зоне евра у оквиру

јединственог надзорног механизма, при чему се око

120 банака налази под њеним директним надзором.

Како би се обезбедио кредибилитет и обновило

нарушено поверење у европске банке, централизацији

супервизије претходила је детаљна провера квалитета

активе европских банака и стрес-тест. Корак даље у

формирању банкарске уније представљало је и

оснивање јединственог механизма за

реструктурирање, који би требало да буде оперативан

од 2016. године.

Током 2014. инфлаторни притисци су били веома

ниски, а захваљујући ниској и стабилној инфлацији у

дужем временском периоду, инфлациона очекивања

су усидрена и крећу се у границама инфлационог

циља. Ниска домаћа тражња, додатно смањена

спроведеним мерама фискалне консолидације, остаће
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главни дезинфлаторни фактор и у 2015. години.

Опоравак економске активности може се очекивати у

2016. по основу веће екстерне тражње услед

очекиваног снажнијег опоравка у зони евра. Такође,

очекује се да ће доследно спровођење усвојених мера

фискалне консолидације и структурних реформи

допринети смањењу фискалне и спољне неравнотеже,

већим инвестицијама и нето извозу.

На крају 2014. јавни дуг је износио 71,0% бруто

домаћег производа. Уколико се дуг локалних

самоуправа за који држава није издала гаранције

укључи у јавни дуг, његово учешће се повећава на

72,3% бруто домаћег производа. На крају 2014. године

41,7% јавног дуга је било деноминовано у еврима, а

31,5% у америчким доларима. С обзиром на то да је

око трећине јавног дуга деноминовано у америчким

доларима, његово јачање је повећало обавезе по

основу трошкова сервисирања кредита и обвезница

емитованих у овој валути. Крајем 2014. године

усвојене су мере фискалне консолидације, међу

којима су: смањење зарада запослених у јавном

сектору, рационализација броја запослених у јавном

сектору, смањење пензија и државне помоћи, стечај,

приватизација и корпоративно и финансијско

реструктурирање јавних и државних предузећа.

Важност и хитност потпуног спровођења мера

фискалне консолидације потврђене су и

потписивањем трогодишњег стендбај аранжмана из

предострожности с Међународним монетарним

фондом у фебруару 2015. године. 

Девизне резерве, које су крајем 2014. године износиле

9,9 милијарди евра (бруто), односно 7,7 милијарди

евра (нето), важан су гарант отпорности финансијског

система на нагле шокове. Иако је ниво девизних

резерви нижи у односу на претходну годину, њихова

адекватност, мерена композитним показатељем

специјално конструисаним да буде „права мера за

Србију“, побољшана је захваљујући смањењу

пројектованог дефицита текућег рачуна и преосталог

краткорочног дуга.

Међугодишњи пад кредита одобрених привреди, без

ефекта курса, износио је 1,4%, што је знатно ниже у

поређењу с међугодишњим падом у 2013. години

(9,1%). Таква кретања резултат су пре свега

реализације програма Владе за субвенционисање

динарских кредита за одржавање ликвидности и

финансирање обртних средстава. Програм је имао и

велик утицај на повећање учешћа динарских

пласмана привреди у укупним пласманима са 20% на

25,0% у току 2014. Међутим, учешће бруто

проблематичних кредита привреде у укупним бруто

У 2015. години се очекује стагнација 
бруто домаћег производа и 

повратак инфлације унутар граница циља.

Да би се одржала финансијска стабилност, 
није довољно формирати довољне резерве капитала

и ликвидности у финансијском сектору, 
већ се мора обезбедити и 

одрживост фискалне политике и јавног дуга. 

Показатељи адекватности, као и различити 
модели стрес-сценарија, показали су да је 

ниво девизних резерви Народне банке Србије и 
у 2014. години обезбеђивао адекватну заштиту

домаћег система од могућих шокова.

Кредити одобрени привреди, по искључењу ефекта
курса, и даље бележе међугодишњи пад, али је он

знатно нижи него на крају 2013. године. Иако је
учешће динарских пласмана у укупним пласманима

домаћих банака привреди повећано, привреда је и
даље у великој мери изложена девизном ризику,

посебно ако се узме у обзир и спољни дуг привреде.
Учешће бруто проблематичних кредита привреде у

укупним бруто кредитима привреди није промењено.
Забележен је пораст броја привредних субјеката чији

су рачуни блокирани путем принудне наплате.
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Резиме

Штедња становништва расте нешто споријим
темпом него у 2013. години. Приметан је наставак

раста штедње у динарима и пораст учешћа
дугорочне штедње. Наставак раста штедње

становништва у условима фискалне консолидације
одражава поверење грађана у банкарски сектор

Србије и доприноси даљем јачању депозитне базе
банака. Кредити одобрени становништву су такође

повећани, посебно динарски, чије учешће у укупним
кредитима одобреним становништву расте. Услови
задуживања су побољшани у 2014. Међутим, учешће

проблематичних кредита у укупним кредитима
становништва је повећано и, као такво, 

захтева пажљиво праћење.

Банкарски сектор је адекватно капитализован и
високо ликвидан, а банке се све више ослањају на

домаће изворе финансирања. Кредитни раст је ушао
у позитивну зону током трећег тромесечја 2014.

Учешће проблематичних кредита у укупним
кредитима је високо, али не угрожава солвентност

финансијског система као целине, јер су ти кредити
у потпуности покривени резервама

(рачуноводственим и регулаторним) за процењене
губитке. Ипак, проблематични кредити оптерећују

профитабилност и ограничавају нову кредитну
активност, па њихово решавање захтева израду и

доследну примену свеобухватне стратегије, уз
учешће Владе, Народне банке Србије и 

међународних финансијских институција. 

кредитима привреди и даље је на високом нивоу

(24,6% на крају 2014. године). Додатно, пораст броја

блокираних привредних субјеката (за 23,3%) указује

на проблеме неликвидности с којима се привреда

суочава.

Укупна штедња становништва повећана је за 68,8

милијарди динара, тако да је крајем 2014. износила

1.036,3 милијарде динара. Благо је побољшана и

рочна структура штедње. У току 2014. настављен је

раст учешћа динарских потраживања у укупним

потраживањима банака од становништва.

Потраживања индексирана у еврима учествују са

45,1% у укупним потраживањима од становништва,

док је код потраживања индексираних у

швајцарским францима забележен даљи пад учешћа

на 13,9% (са 15,0% крајем 2013). Посматрано по

намени кредита, највећи номинални раст у 2014.

имали су готовински (13,7%) и стамбени кредити

(6,6%). Каматне стопе на новоодобрене динарске

кредите смањене су за 2,8 процентних поена, али су

и даље високе и износе 16,9%. И каматне стопе на

новоодобрене евро и евроиндексиране кредите

смањене су за 1,0 процентних поена и износе 6,9%.

Финансијски сектор Републике Србије је

банкоцентричан – учешће банака у укупној активи

финансијског сектора на крају 2014. је износило

92,0%. Због тога је адекватно пословање овог

сектора од суштинског значаја за финансијску

стабилност земље. 

Банкарски сектор је адекватно капитализован –

показатељ адекватности капитала је на крају 2014.

године износио 20,0%, што је знатно изнад домаћег

регулаторног минимума од 12%, а посебно

базелских стандарда. У поређењу са земљама

региона, банкарски сектор Србије се по капиталној

адекватности налази знатно изнад просека. 

Доминантан део активе банака чине кредити и

потраживања (64,1%), будући да су банке и даље

окренуте традиционалним кредитно-депозитним

пословима. Од октобра 2014. године кредитна

активност се враћа у позитивну зону, чему је

допринео програм субвенционисаног кредитирања

привреде који је спровела Влада. Остатак активе

чине готовина и средства код централне банке

(16,4%) и финансијска средства (15,5%). Највећи део

финансијских средстава односи се на хартије од

вредности Републике Србије због опредељења

банака да средства пласирају у мање ризичну активу. 
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Учешће проблематичних кредита у укупно одобреним

кредитима банкарског сектора порасло је у 2014.

години за 0,1 процентни поен, на 21,5%. Упркос

готово непромењеном учешћу, оно је изнад просека

региона. Међутим, упоредивост ових података

ограничена је због различитих дефиниција

проблематичних кредита. С друге стране, ниво

укупних (рачуноводствених и регулаторних) резерви

за покриће процењених губитака по основу ових

кредита највиши је у региону.

Банке које послују у Србији ослањају се све више на

домаће, стабилне изворе финансирања. Jачање домаће

депозитне базе затвара јаз између локалних кредита и

депозита, чиме се смањује осетљивост домаћег

финансијског система на спољне шокове. Укупни

депозити на крају 2014. године чинили су 63,7%

укупне пасиве банкарског сектора, или за 3 процентна

поена више у односу на 2013. годину.

Банкарски сектор је у 2014, за разлику од претходне

године, забележио позитиван финансијски резултат.

На пораст профитабилности банкарског сектора

утицала је пре свега добит по основу камата, накнада

и провизија, док су, с друге стране, расходи по основу

индиректних отписа пласмана билансних позиција, уз

реструктурирање пословања једне банке током

последњег тромесечја 2014. године, у великој мери

ограничили крајњу добит банкарског сектора. 

Ликвидност банкарског сектора Србије је, према свим

критеријумима, на изузетно високом нивоу, па ризик

ликвидности не представља претњу по финансијску

стабилност.

Сектор осигурања у Србији се средином 2014. године

суочио са изазовима отклањања штета насталих услед

катастрофалних поплава које су погодиле нашу

земљу. Због тога, али и високих трошкова спровођења

осигурања, осигуравајућа друштва су забележила

ниску профитабилност. Како је сектор осигурања

недовољно развијен, очекује се да ће нови Закон о

осигурању охрабрити његов развој. 

Нето имовина добровољних пензијских фондова у

Србији порасла је за 15% у односу на 2013. годину.

Укупан број корисника у фази акумулације на крају

2014. године износио је 186.578, при чему су ови

корисници закључили више од 250.000 уговора о

чланству. Учешће корисника услуга пензијских

фондова у укупном броју становника у нашој земљи

износи око 2,5%, а тек сваки десети запослени члан је

неког пензијског фонда.

Нов Закон о осигурању, донет крајем 2014. године,
поставља темеље за развој и већу отпорност

сектора осигурања у Србији.

Имовина добровољних пензијских фондова 
и даље расте. Учешће корисника услуга ових

фондова у укупном броју становника 
још је релативно ниско.
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Резиме

Укупна билансна сума свих давалаца лизинга
наставља да се смањује, као и учешће билансне суме

овог сектора у билансној суми референтног,
банкарског сектора.

У потрази за вишим приносима, страни
инвеститори су наставили да улажу у хартије од

вредности земаља у успону. Најављени раст
каматних стопа Система федералних резерви

Сједињених Америчких Држава крајем 2015. могао би
да буде извор ризика за финансијско тржиште

Србије, јер су страни институционални
инвеститори значајнији купци динарских државних

обвезница. Тај ризик може бити ублажен програмом
квантитативних олакшица, који од марта 2015.

године спроводи Европска централна банка, као и
стендбај аранжманом из предострожности, који је

одобрио Међународни монетарни фонд.

Будући да су непокретности најчешће коришћено
средство обезбеђења кредита, промена њихове

вредности утиче на квалитет кредитног
портфолија банке, а тиме и на цену и доступност

кредита. Зато је посебно важно да се прате и
анализирају кретања на овом тржишту, као и да се

покрену активности за његово унапређење.

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

имајући у виду да ефекти мера фискалне
консолидације могу на кратак рок умањити

способност становништва да уредно сервисира
кредитне обавезе, може доћи до повећања

проблематичних кредита у овом сегменту. 

Позитивне тенденције у сектору финансијског

лизинга првенствено се огледају у повећању

капитала давалаца лизинга (17,5%) и смањењу

укупних расхода и губитака из пословања (26,0%).

Међутим, у току 2014. године настављено је

смањење укупне билансне активе (за 3%) свих

давалаца лизинга (њих 16), а смањени су и укупни

приходи и добици (за 11,6%).

Тржиште државних обвезница представља сегмент

финансијског тржишта који се у последњих пет

година знатно развио у Србији и има даљу

тенденцију раста. Политика ниских каматних стопа

централних банака развијених земаља, која је вођена

у 2014. години, као и примена неконвенционалних

мера монетарне политике, упркос смањењу програма

квантитативних олакшица Система федералних

резерви Сједињених Америчких Држава, утицале су

на то да приноси на државне хартије од вредности

развијених земаља остану на ниском нивоу и током

2014. Због услова на међународном тржишту

капитала, али и услова на домаћем тржишту, пре

свега релативно стабилног девизног курса и ниске

инфлације, домаћи и страни инвеститори су у 2014.

повећали пласмане у обвезнице Републике Србије.

У току 2014. године DOMex за Србију је изгубио на

међугодишњем нивоу 4,6% своје вредности. Пад цена

може се објаснити и даље ниском тражњом за

становима. Ниска тражња резултирала је и нижим

прометом станова. У току 2014. године продата су

5.492 стана, чија је куповина финансирана

осигураним кредитима. Продаја је за 13,9% мања у

односу на 2013, а чак 2,8 пута у односу на 2008.

годину, када је продато 15.650 станова. Од укупног

броја станова чија је куповина финансирана

осигураним кредитима, готово половина (46,5%)

односи се на промет који је остварен у Београду.

Макропруденцијални стрес-тестови солвентности

користе се за оцену отпорности банкарског сектора

на раст кредитног ризика. Показатељ адекватности

капитала банкарског сектора остаје изнад

регулаторног минимума чак и у случају најгорег

претпостављеног сценарија. Међутим, појединачно

гледано, показатељ адекватности капитала би до

краја 2015. године код мањег броја банака које немају

велико учешће у укупној билансној активи

банкарског сектора могао да падне испод

регулаторног минимума.

Проблематични кредити су у новембру 2014. први пут

од почетка године забележили пад. Уколико се ништа
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не би предузело, у наредном периоду би уследио

њихов раст због ризика споријег економског опоравка

од очекиваног, недовољне кредитне активности и

ризика депрецијације услед неповољних утицаја из

међународног окружења. Могућ је раст не само

проблематичних кредита сектора привреде већ и

становништва, с обзиром на то да ефекти мера

фискалне консолидације краткорочно могу умањити

способност становништва да уредно сервисира свој

дуг. Имајући то у виду, Влада ће, у сарадњи с

Народном банком Србије, израдити националну

Стратегију за решавање питања проблематичних

кредита. Стратегија предвиђа унапређење

регулаторног оквира за тржишно решавање питања

проблематичних кредита, што ће подстицајно

деловати на банке и клијенте. Такође, с обзиром на

висок степен евроизације домаћег финансијског

система, централна банка интервенише на девизном

тржишту уважавајући циљ за инфлацију и

финансијску стабилност, али без намере да утиче на

ниво курса. Зависно од фискалног простора, држава

има на располагању инструменте којима би подстакла

кредитну активност. 

Резултати стрес-тестова ликвидности, који се користе

за мерење ризика ликвидности услед губитка

поверења депонената и/или неповољних економских

услова, упућују да би показатељ ликвидности за

систем као целину остао далеко изнад регулаторног

минимума. Та констатација важи чак и у условима

највећег претпостављеног одлива депозита, који

подразумева и преливање кризе из међународног

окружења.

На основу резултата мрежног моделирања

закључујемо да не постоји значајна системска

компонента ризика у банкарском сектору. 
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I.1. Ризици из међународног 
окружења

Одлука ФЕД-а да отпочне смањење
квантитативних олакшица, геополитичке
тензије, снажан пад цена нафте, јачање долара,
изузетно ниска инфлација током године и
дефлација крајем године у зони евра – кључни су
ризици из међународног окружења који су
обележили 2014. годину. С друге стране, очекиван
убрзан раст економске активности и опоравак
тржишта рада САД и квантитативне олакшице
ЕЦБ-а требало би да допринесу расту кредитне
активности и већим инвестицијама, а тиме и
бољим изгледима у наредним годинама.

Након пада економске активности у зони евра током

2012. и 2013. године (0,8% и 0,5%, респективно), у

2014. је забележен благ опоравак (раст од 0,9%), који

би требало да се настави и у 2015. години. Према

пројекцијама ММФ-а1, раст БДП-а зоне евра ће у

2015. и 2016. износити 1,5% и 1,7%, респективно.

Стагнација раста и рецесиона кретања у оквиру

земаља зоне евра највише су у 2014. погодили Кипар

(–2,3%), Италију (–0,4%) и Финску (–0,1%), док је у

Грчкој, први пут од 2008, забележена позитивна стопа

раста БДП-а (0,8%). Регион централне и источне

Европе је, с просечном стопом раста од 2,8%, имао

боље резултате у поређењу са зоном евра, при чему је,

ако се упореде земље у региону Балкана2, највећи раст

остварен у Македонији (3,8%).

I. Међународно и домаће окружење

Током 2014. године предузети су даљи кораци у правцу формирања банкарске уније. Извршена је
централизација супервизије банака зоне евра под окриљем ЕЦБ-а и спроведени стрес-тестови и процена
квалитета активе банака. То би требало да повећа сигурност и стабилност европског банкарског система,
као и финансијску интеграцију у Европи. Када је реч о домаћој привреди, БДП је у 2014. години опао за 1,8%, што
је у одређеној мери последица негативних ефеката мајских поплава. Мг. инфлација је у 2014. била ниска и
кретала се испод доње границе дозвољеног одступања од циља, док се у другој половини 2015. године очекује
њен повратак унутар граница циља. Инфлациона очекивања су остала усидрена током 2014. године. Девизне
резерве, као гаранција сигурности, биле су на високом нивоу и на крају 2014. године. У 2015.  очекују се  умерен
опоравак зоне евра и убрзан привредни раст САД, што, у комбинацији с квантитативним олакшицама ЕЦБ-а,
умањује ризике из окружења. Очекивани раст каматних стопа ФЕД-а у другој половини 2015. године деловаће
у супротном смеру.

1 World Economic Outlook, април 2015. 
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Опоравак и позитивне стопе раста очекују се током

2015. у готово свим европским земљама осим у

Украјини (–5,5%), Русији (–3,8%), Белорусији (–2,3%)

и Молдавији (–1,0%). Код земаља јужне и западне

Европе прогнозе се разликују: у Грчкој и Шпанији се

очекују више стопе раста (преко 2%), док се за

Италију, Француску и Немачку предвиђа скромнији

раст (Графикон I.1.1). 

На нивоу зоне евра, умерен раст економске активности

очекује се и у наредном периоду. Опоравку домаће

тражње зоне евра требало би да допринесу мере

монетарне политике усмерене ка већем кредитирању и

инвестицијама, напредак у домену фискалне

консолидације и структурних реформи и знатно ниже

цене енергената. Поред тога, раст економске

активности очекује се и по основу екстерне тражње, с

обзиром на очекиван опоравак светске привреде и

депрецијацију евра према долару у П2 2014. Ипак,

ограничавајући фактор економског опоравка и даље

представља висока стопа незапослености. Крајем

децембра 2014. износила је 11,4%, док је мг. инфлација

била на нивоу од –0,2%, што је први пут од 2009.

године да се инфлација спустила у негативну зону.

Иако се инфлација налазила далеко од циља – „испод

али близу 2,0%“, треба имати у виду да је пад цена у

децембру у великој мери последица оштрог пада цене

нафте на светском тржишту.
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Након што је у периоду јануар–јун 2014. просечна

вредност композитног показатеља економске

активности зоне евра у производном сектору (PMI)
износила 52,9 поена3, при чему је највиша вредност

индекса остварена у Немачкој у јануару (56,5 поена),

индекс је у другој половини године забележио пад и

просечну вредност од 50,7 поена. У услужном
сектору зоне евра, пад економске активности, који је

започео у јануару 2012, заустављен је у августу 2013.

и од тада индекс бележи благ раст вредности изнад 50

поена. Посматрано по земљама наведеним у

графиконима I.1.2. и I.1.3, најнижу просечну вредност

индекса за 2014. имала је Француска (испод 50 поена),

а највишу Немачка (преко 52 поена).

У првом делу 2014. године извор нестабилности зоне

евра била је политичка криза у Украјини, која је

ескалирала током године, продубљујући напетост

између западних земаља и Русије. Нови талас

неизвесности на међународним тржиштима и

негативан шок за руску привреду уследио је средином

године када је цена нафте на светском тржишту

почела снажно да пада4. Услед санкција, којима је

руским компанијама и банкама онемогућен приступ

међународном тржишту, као и пада цене нафте, руска

рубља је крајем године знатно ослабила. Додатно, на

слабљење руске рубље утицало је и то што су водеће

агенције за кредитни рејтинг, у неколико наврата

3 Вредност индекса изнад 50 поена указује на раст, а испод 50 поена на пад

економске активности.
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4 Од краја јуна 2014. до краја јануара 2015. године цена нафте је смањена за

око 55%.
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Међутим, крајем 2014. и почетком 2015. приноси на

грчке обвезнице забрињавајуће расту, док вредност

акција грчких банака опада. Разлог томе били су

политичка неизвесност и парламентарни избори, а

затим и победа левичарске странке Сириза, која се

противи даљим мерама штедње, структурним

реформама и продужетку постојећег програма

помоћи с Тројком7. Истовремено, политичка криза се

прелила на банкарски сектор, што је довело до

повлачења депозита, убрзаног пада ликвидности и

проблема у финансирању пословних активности

грчких банака, због чега су оне, посредством

централне банке Грчке, затражиле финансијску

помоћ од ЕЦБ-а (Emergency Liqudity Assistence –
ELA). После дуготрајних и исцрпљујућих преговора,

средином фебруара 2015. године постигнут је

споразум о bridgе програму – продужетку програма

помоћи Грчкој у наредна четири месеца. Заузврат,

грчка влада се обавезала да ће одржати суфицит

примарног буџета и наставити спровођење раније

договорених реформи. Премда је оквирни договор

између Грчке и међународних кредитора постигнут,

остаје да се види начин на који ће се ситуација у

Грчкој развијати по завршетку тог програма. 

Присуство грчких банака у Србији је ограничено на

четири банке, које су на крају 2014. године имале

укупно тржишно учешће од око 14%.

током П2 2014, смањиле Русији кредитни рејтинг за

дугорочно задуживање у страној валути, да би

почетком 2015. агенције Standard & Poor’s и Moody’s
снизиле рејтинг на шпекулативни ниво (ББ+ и Ба1,

респективно). Одлив капитала из Русије, санкције,

снижења кредитног рејтинга и депрецијација рубље

одразили су се негативно и на профитабилност

банкарског система у Русији.

Како би зауставила слабљење рубље, централна

банка Русије је у децембру два пута повећала

референтну каматну стопу, најпре са 9,5% на 10,5%, а

затим и на 17,0%. Поред тога, објавила је и низ мера

које ће спровести ради одржавања финансијске

стабилности и обезбеђења неопходне девизне

ликвидности на финансијском тржишту. Најављене

мере укључују ублажавање негативних ефеката

курсних разлика приликом обрачуна регулаторних

показатеља, обезбеђење потребне девизне

ликвидности, подршку стабилном функционисању

Московске берзе и унапређење управљања

кредитним ризиком. Такође, ради одржавања

стабилности банкарског сектора у условима виших

каматних стопа и већег кредитног ризика условљеног

слабим перспективама привредног раста Русије,

централна банка и влада Русије најавиле су додатне

мере у виду додатних докапитализација кредитних

институција у 2015. години.

Присуство руских банака у Србији је ограничено на

две банке и њихово тржишно учешће је на крају 2014.

износило око 4%5.

Поред геополитичких тензија, други део 2014. године

обележили су завршетак програма квантитативних

олакшица ФЕД-а, објављивање резултата

свеобухватне анализе банака зоне евра,

централизација супервизије у оквиру јединственог

надзорног механизма6 ЕЦБ-а, као и неизвесност

изазвана парламентарним изборима у Грчкој и њеним

евентуалним изласком из зоне евра.

Средином 2014. године Грчка се вратила на тржиште

капитала, што је први пут од 2010. када је због

неповерења инвеститора била приморана да затражи

финансијску помоћ иностраних кредитора. У замену

за помоћ, од Грчке је захтевано спровођење

радикалних фискалних и економских реформи.

5 Мерено учешћем у нето активи банкарског сектора.
6 Single Supervisory Mechanism.
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мотиви за учешће банака у прве две ТLTRO операције

односе се пре свега на профитабилност (ниска цена

задуживања), а потом, у мањој мери, на опрезност

(смањење текућих и/или спречавање будућих тешкоћа

у финансирању) и мотиве у вези са испуњењем

регулаторних захтева. Такође, према одговорима из

анкете, банке ће се и у будућим ТLTRO водити

наведеним мотивима (уз још већи акценат на

профитабилности). Када је реч о коришћењу

средстава из спроведених (и будућих) ТLTRO, банке

које су учествовале у анкети навеле су да ће средства

користити пре свега за кредитирање, а у мањој мери и

за рефинансирање. 

ЕЦБ је у јуну 2014. најавила и додатне мере – програм

куповине ХоВ које имају покриће у активи (asset-
backed securities purchase programme – ABSPP) и

програм куповине покривених обвезница (covered
bonds purchase programme – CBPP3). Оба програма су

почела у Т4 и планирано је да се спроводе најмање

две године. Куповина тих ХоВ требало би да ојача

трансмисиони механизам монетарне политике ЕЦБ-а,

подстакне раст кредитне активности и повећа

привредну активност зоне евра.

Највећу новину у погледу мера ЕЦБ-а, донету

почетком 2015. године, представља увођење

I.1.1. Монетарна политика ЕЦБ-а и  
ФЕД-а током 2014.

Опоравак кредитирања реалног сектора зоне евра
изостао је и у 2014. години. То је, у комбинацији са
стопом инфлације знатно испод циља, определило
ЕЦБ да настави с вођењем експанзивне
монетарне политике. С друге стране, узимајући у
обзир опоравак привреде САД, ФЕД је од почетка
2014. започео постепено месечно смањивање
програма квантитативних олакшица, које је
завршено у октобру 2014, уз најаву могућег
постепеног раста каматних стопа у другој
половини 2015. године.

У току 2014. године ЕЦБ је два пута, у јуну и

септембру, снизила каматну стопу за по 10 б.п., на

историјски минимум од 0,05%. Каматна стопа на

депозитне олакшице такође је снижена два пута за по

10 б.п., чиме је ушла у негативну зону и крајем

године налазила се на нивоу –0,2%. Стопа на

кредитне олакшице је с нивоа од 0,75% снижена на

0,4% у јуну, а потом и на 0,3% у септембру. Такве

одлуке представљају последицу дефлаторних

притисака и рекордно ниске инфлације током 2014.

године (–0,2% на крају децембра). Према

пројекцијама ЕЦБ-а из марта 2015, очекује се

постепено приближавање инфлације циљаном нивоу

у наредним годинама (0,0% у 2015. години, 1,5% у

2016. и 1,8% у 2017).

У оквиру мера даљег монетарног ублажавања, ЕЦБ је

у другој половини 2014. увела четворогодишње

циљане дугорочне операције рефинансирања (targeted
longer-term refinancing operations – ТLTROs). До краја

2014. године спроведене су две серије ТLTRO
(септембар и децембар), по фиксној каматној стопи од

0,15%. На операцијама спроведеним у септембру

тражња банака је износила 82,6 млрд евра, да би у

децембру била повећана на 129,8 млрд евра. Циљ

спровођења операција је повећање кредитирања

приватног сектора зоне евра, пре свега малих и

средњих предузећа, а планирано је и спровођење

додатних операција у периоду од марта 2015. до јуна

2016. године.

Према подацима Анкете о кредитној активности зоне

евра за Т4 2014,8 у којој је учествовало 137 банака,
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Међународно и домаће окружење

квантитативних олакшица, односно проширење

програма куповине дужничких ХоВ укључивањем

обвезница које су издале државе зоне евра и европске

агенције и институције. Проширени програм

подразумева куповину ХоВ јавног и приватног

сектора у износу од 60 млрд евра месечно.

Спровођење програма започето је у марту 2015. и

планирано је да траје до краја септембра 2016. како би

се у привреду зоне евра убризгало више од 1.000 млрд

евра, уз напомену да би програм могао да потраје и

дуже, односно све док се мг. инфлација у зони евра у

средњем року не буде кретала у нивоу циља –„испод

али близу 2%“.

Иако се очекује да ће највећи ефекти мера монетарне

политике ЕЦБ-а бити остварени у зони евра, због

величине и степена повезаности тржишта, позитивни

ефекти се могу очекивати и у остатку ЕУ, као и у

другим европским земљама, укључујући и тржишта у

успону. 

Када је реч о САД, позитивна кретања кључних

макроекономских показатеља говоре у прилог

опоравку америчке привреде. Према подацима

ММФ-а, стопа раста БДП-а је у 2014. износила 2,4%,

док се за 2015. очекује још већи раст на нивоу од

3,1%. Стопа незапослености је током 2014. наставила

силазни тренд и у децембру је износила 5,6%. Иако

се мг. инфлација у другој половини 2014. кретала

испод дугорочног циља (0,8% у децембру), њено

смањење је у великој мери резултат снажног пада

цене нафте.

Захваљујући оствaреном привредном расту и знатном

побољшању на тржишту рада, ФЕД је, након

постепеног месечног смањивања програма

квантитативних олакшица, које је почело почетком

2014. године, у октобру донео одлуку о потпуном

укидању тог програма9. Ипак, ради даље подршке

максималној запослености и ценовној стабилности,

ФЕД је навео да се политика ниских каматних стопа

„и даље може сматрати адекватном“, а да ће динамика

промене каматних стопа зависити од остварене и

очекиване реализације циљева, узимајући у обзир

услове на тржишту рада, инфлациона очекивања и

кретања у финансијском сектору. Иако су мишљења о

почетку повећања референтне стопе различита,

процена тржишта је да ће се то десити у другој

половини 2015. године, мада је одлагање могуће због

неизвесности у погледу даљег кретања цене нафте. 

Када је реч о утицају одлука монетарне политике

ФЕД-а на тржишта у успону, реализација најављеног

раста каматних стопа вероватно ће повећати аверзију
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9 Одлука ФЕД-а о смањењу обима месечног откупа ХоВ донета је крајем

децембра 2013. Одлучено је да се почев од јануара 2014. започне са

смањењем обима месечног програма од 85 млрд долара за по 10 млрд долара

месечно (по 5 млрд долара месечног смањења куповине хипотекарних и

државних обвезница).



би се обезбедио кредибилитет и обновило нарушено
поверење у европске банке. Корак даље у формирању
банкарске уније представља и оснивање
јединственог механизма за реструктурирање, који
би требало да буде оперативан од 2016. године.

Након што је у септембру 2013. Европски парламент

усвојио сет закона којим се успоставља јединствени

надзорни механизам, ЕЦБ је, заједно с националним

супервизорима, у току 2014. изградила

инфраструктуру неопходну за вршење јединствене

супервизије. Тиме је јединствени надзорни механизам

званично постао оперативан од новембра 2014.

године. Функционише као мрежа националних

супервизора, са ЕЦБ-ом у центру, при чему ЕЦБ

директно надгледа око 120 банкарских група, али је

одговорна и за праћење и надзор свих других банака

из држава зоне евра. 

Паралелно с припремом централизације

супервизије, у току 2014. је спроведена свеобухватна

анализа банака зоне евра (Comprehensive
Assessment), која се састојала од анализе квалитета

активе банака (Аsset quality review – AQR) и стрес-

теста. На основу анализе квалитета активе банака

извршена је процена фер вредности активе банака,

док је стрес-тестом пројектовано кретање вредности

12
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страних инвеститора према ризику и депрецијацијске

притиске у тим земљама. Такав сценарио се већ

догодио у мају 2013. године, након најаве ФЕД-а о

могућем ублажавању програма откупа обвезница.

Стога, ако се има у виду повезаност међународних

финансијских тржишта и велика покретљивост

капитала, у светлу очекиваног краја експанзивне

политике ФЕД-а, земље у успону треба да екстерне и

интерне слабости смањују јачањем макроекономских

фундамената.

I.1.2. Централизација супервизије банака    
зоне евра под окриљем ЕЦБ-а и 
даљи кораци у правцу формирања
банкарске уније

Од новембра 2014. Европска централна банка је у
оквиру јединственог надзорног механизма (Single
supervisory mechanism – SSM) преузела надгледање
свих банака зоне евра, при чему се око 120 банака
(које чине скоро 82% укупне активе банкарског
сектора зоне евра) налазе под њеним директним
надзором. Централизацији супервизије претходила
је детаљна провера квалитета активе европских
банака, а затим и спровођење стрес-тестова, са
изузетно конзервативним претпоставкама, како
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ове активе под утицајем неповољних догађаја. ЕЦБ

је спровела анализу квалитета активе банака које су

под њеним директним надзором, а при анализи

активе примењени су минимални показатељ

адекватности капитала од 8% и усклађене

дефиниције на нивоу држава чланица. Поред тога,

ЕБА је, у сарадњи са Европском комисијом и

Европским одбором за системски ризик, спровела

стрес-тестове банака зоне евра. Поред утврђивања

отпорности банака на различите поремећаје,

односно преосталих слабости у банкарском сектору,

стрес-тестови су спроведени и да би се обновило

поверење у банкарски систем зоне евра. 

На основу резултата свеобухватне анализе, код 25

банака зоне евра утврђен је мањак капитала у

вредности од 24,6 млрд евра. Детаљније о процесу

спровођења и резултатима погледати Осврт 1: ЕЦБ-ова

свеобухватна анализа банака.

Европски парламент усвојио је у априлу 2014. одлуку

о оснивању јединственог механизма за

реструктурирање (Single Resolution Mechanism –
SRM), чија је сврха да обезбеди ефикасно решавање

питања проблематичних банака, уз минималне

трошкове за пореске обвезнике и реалну економију.

Очекује се да јединствени механизам за

реструктурирање буде оперативан од почетка 2016.

године. Као и у случају јединственог надзорног

механизма, и јединствени механизам за

реструктурирање  обавезан је за банке које потичу из

држава чланица зоне евра, док земље ЕУ које и даље

користе своје националне валуте могу да се придруже

јединственом механизму за реструктурирање на

добровољној основи.

Јединствени механизам за реструктурирање

комплементаран је Јединственом надзорном

механизму и обухвата банке које су под његовим

надзором. Састоји се од Јединственог одбора за

реструктурирање (Single Resolution Board – SRB) и

Јединственог фонда за реструктурирање (Single
Resolution Fund – SRF). Уколико одређена банка

западне у проблеме, Одбор је одговоран за

доношење одлука о инструментима

реструктурирања за проблематичну банку. Од

почетка 2015. године Одбор је, у сарадњи с

националним органима реструктурирања, почео с

радом на развијању планова реструктурирања

кредитних институција, а очекује се да постане

потпуно оперативан од 2016. године. 

Јединствени фонд за реструктурирање финансираће

банке у транзиционом периоду (до 2024. године)

како не би дошло до краткорочних негативних

утицаја на функционисање банака и кредитирање

реалне економије. Циљани износ средстава фонда

једнак је 1% свих осигураних депозита банака

држава чланица банкарске уније, тј. укупан износ

средстава који би фонду требало да буде расположив

након транзиционог периода процењује се на око 55

млрд евра.

I.1.3. Кредитна активност, наставак   
раздуживања банака у земљама 
централне, источне и југоисточне 
Европе, уз раст тражње за кредитима

Опоравак кредитне активности у земљама
централне, источне и југоисточне Европе и даље је
врло актуелна тема, премда тражња за кредитима
расте. С друге стране, „уздржаност“ банака
негативно се одражава на понуду кредита. Поред
тога, услед измењених тржишних услова, који су
иницирали промену пословних модела европских
банака након 2008, смањење прекограничне
изложености и даље је приметно.

Кризни и послекризни период карактерише већа

оријентисаност банака матица према матичним

тржиштима и мања склоност ка прекограничним

активностима. Као последица тога, у земљама у

којима послују њихови супсидијари банке се за

финансирање кредитне активности све више ослањају

на раст локалних извора финансирања, пре свега на

депозите становништва.

Када је реч о детерминантама смањења кредитне

активности у земљама централне, источне и

југоисточне Европе, фактори на страни понуде

преовлађују. На тај закључак наводе резултати

анкете о кредитној активности банака у тим земљама

коју спроводи Европска инвестициона банка у

оквиру тзв. Бечке иницијативе10. Према резултатима

анкете, тражња за кредитима се побољшава и очекује

Међународно и домаће окружење

10 CESEE Bank Lending Survey H2-2014; CESEE Deleveraging and credit
monitor November 2014, Prepared by the staff of the IFIs participating in the
Vienna Initiative’s Steering Committee.
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На сличне резултате указују и одговори из анкете о

кредитној активности банака, коју Народна банка

Србије спроводи од почетка 2014. Према резултатима

анкете из октобра 2014. и јануара 2015, банке које

послују у Србији су у другој половини 2014.

пооштриле кредитне стандарде при одобравању

кредита привреди (а неке банке и при одобравању

кредита становништву), док је тражња за кредитима

била повећана и код привреде и код становништва.

Пооштравање стандарда последица је повећане

перцепције ризика у погледу наплативости

потраживања и колатерала.12

Супсидијари европских банкарских група учествују

са око 75% на домаћем тржишту, па дешавања у зони

се да у наредном периоду раст поверења потрошача

и већа тражња за потрошачким кредитима подстакне

даљи раст кредитне тражње. С друге стране, домаћи

ограничавајући фактори који преовлађују на страни

понуде су висок ниво проблематичних кредита и

регулаторне промене на локалном нивоу (регион

централне, источне и југоисточне Европе), док су

ограничавајући фактори на страни понуде на

међународном нивоу регулаторне промене у ЕУ,

ниво проблематичних кредита на нивоу банкарске

групе и капитална ограничења. На раст тражње за

кредитима, али и даље „затегнуте“ кредитне

стандарде упућују и резултати анкете о условима

кредитирања тржишта у успону11 Института за

међународне финансије.
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12 Детаљније о резултатима анкете видети у Извештају о резултатима анкете

о кредитној активности банака (Т4 2014. и Т1 2015. године).

11 Emerging Markets Bank Lending Conditions Survey – Q4 2014.
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евра и кретање кредитне активности у знатној мери

утичу на финансирање банака супсидијара у Србији.

Кретања на матичним тржиштима банкарских група

присутних у Србији приказана су на Графикону

I.1.10.

Високо учешће страних банака, првенствено из ЕУ,

утицало је на то да ризик смањења финансијске

изложености (deleveraging) остане један од ризика у

систему и током 2014. године. Међутим, смањење

финансијске зависности не мора нужно да буде

негативно. Банке у Србији су на овај изазов реаговале

прилагођавањем својих пословних модела,

првенствено повећањем домаћих извора

финансирања. Захваљујући снажној домаћој

депозитној бази, која је исказала раст у послекризном

периоду, и добро одмереним мерама Народне банке

Србије, ризик спољног раздуживања, иако постоји,

није на забрињавајућем нивоу и константно се прати

и анализира. Такође, будући да су све банке које

послују у Србији правна лица регистрована у складу

с домаћим прописима и да за своје обавезе одговарају

сопственим капиталом, системско повлачење

прекограничних извора финансирања на нивоу целог

сектора није вероватно и оно може угрозити

финансијску стабилност само уколико је нагло,

неконтролисано и у великом износу, што није случај

у Србији. Детаљнија анализа кредитног раста и

преглед стања и кретања у банкарском сектору дати

су у поглављу II.1. 
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Осврт 1: ЕЦБ-ова свеобухватна анализа банака 

ЕЦБ је крајем октобра 2014. године објавила дуго очекиване резултате свеобухватне анализе 130 банака, које,

са активом од 22 билиона евра, чине 81,6% укупне активе европског банкарског сектора. Ове банке су од

новембра 2014. под надзором Јединственог надзорног механизма. Свеобухватна анализа састојала се од процене

квалитета активе и стрес-теста. У оквиру процене квалитета активе, ЕЦБ и национални надлежни органи су,

користећи јединствену методологију, испитали да ли су позиције активе у билансима банака на дан 31. децембра

2013. адекватно вредноване, док је стрес-тестом мерен утицај макроекономских сценарија на капитал банака.

Методологију стрес-теста је развила ЕБА, основни сценарио је поставила Европска комисија, док је неповољан

сценарио развио Европски одбор за системски ризик, у сарадњи с националним надлежним органима, EБA и

ЕЦБ-ом. Стрес-тестове су спроводиле саме банке (bottom-up приступ), док је ЕЦБ, у сарадњи с националним

надлежним органима, проверила квалитет спровођења тестова. 

Свеобухватном анализом код 25 банака је уочен мањак капитала, у вредности од 24,6 млрд евра. Првобитно

је bottom-up стрес-тестовима банака утврђен мањак капитала од 11,2 млрд евра, који је након процене квалитета

активе увећан на 21,9 млрд евра, а када су пристигле и нове информације после процене квалитета активе, мањак

је достигао 24,6 млрд евра. Ипак, пошто се у обзир узму докапитализације банака које су извршене након 31.

децембра 2013. године, „коначни“ мањак капитала је процењен на 9,5 млрд евра и односио се на 13 банака.

Процена квалитета активе такође је показала да је потребно извршити додатна резервисања и исправке

вредности активе банака у износу од 48 млрд евра. 

Објављивањем резултата свеобухватне анализе ЕЦБ је скренула пажњу на важно питање проблематичних

кредита. На основу провере квалитета активе европских банака утврђен је износ проблематичних кредита од 879

млрд евра, од чега је 42% обезбеђено непокретностима. Тај ниво проблематичних кредита знатно је виши од 743

млрд евра, колико су банке претходно приказале у својим билансима, а разлика од 136 млрд евра последица је

садејства два фактора. Први фактор односи се на примену ревидиране дефиниције проблематичних кредита.

Наиме, на основу извештаја ЕЦБ-а, 28% анализираних банака је применило знатно либералније дефиниције

проблематичних кредита у односу на новопостављене стандарде. Други фактор се односи на проверу кредитног

портфолија и детаљну анализу кредита у билансима банака, што је довело до рекласификације неких кредита у

лошију категорију активе. Транспарентним одређивањем реалне вредности проблематичних кредита европске

банке су подстакнуте да предузму одређене мере како би ове кредите или продале по њиховој тржишној

вредности или их једноставно отписале у оним случајевима када репрограм, односно реструктурирање није

економски оправдано.

Међу банкама које су по резултатима свеобухватне процене показале незадовољавајуће резултате, а које

имају своје супсидијаре у Србији су: Eurobank Ergasias, National bank of Greece, Piraeus Bank, Nova Kreditna
banka Maribor и Nova Ljubljanska banka. Међутим, ЕЦБ је у свом извештају навела да Eurobank Ergasias и

National bank of Greece не показују мањак капитала када се примени динамички приступ свеобухватне анализе,

јер оне спроводе планове реструктурирања, који су усвојени у току 2014. године и које је одобрила Европска

комисија. Имајући у виду докапитализације које је Piraeus Bank извршила у току 2014. године, ова банка није

имала мањак капитала применом поменутог динамичког приступа, док је у случајевима Nove Kreditne banke
Maribor и Nove Ljubljanske banke дата напомена да мере реструктурирања које се спроводе у ове две банке у 2014.

имају позитиван ефекат на њихову профитабилност, што ће им олакшати да обезбеде недостајући капитал. 

Народна банка Србије ће током 2015. године спровести посебно дијагностичко испитивање банака које послују

у Србији. То дијагностичко испитивање спроводиће се према методологији која је упоредива са ЕЦБ-овом

методологијом процене квалитета активе. Методолошки аспекти и обухват дијагностика дефинисани су у сарадњи

с ММФ-ом, а у склопу програма трогодишњег стендбај аранжмана. Вршиће се провера квалитета потраживања

банака према Међународним стандардима финансијског извештавања и међународним стандардима у поступку

процене непокретности, уз уважавање домаћих прописа и карактеристика српског тржишта. Поред решавања

питања проблематичних кредита, ове активности ће омогућити и већу транспарентност пословања банака, рано

препознавање потреба за докапитализацијом и реструктурирањем банака, као и даље јачање супервизије и

регулативе која се односи на банке.
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I.2. Преглед домаћих 

макроекономских кретања

БДП је у 2014. години опао за 1,8%, делом као
последица негативних ефеката поплава које су у
мају погодиле Србију. Мг. инфлација се током
2014. кретала испод доње границе дозвољеног
одступања од циља и у децембру је износила 1,7%,
док се у 2015. години очекује повратак инфлације у
границе циља. Опоравак економске активности
може се очекивати у 2016, уз већу екстерну
тражњу услед очекиваног снажнијег опоравка
зоне евра. Такође, доследно спровођење мера
фискалне консолидације и структурних реформи
требало би да смањи фискалну и спољну
неравнотежу и повећа инвестиције и нето извоз. 

Након позитивне стопе раста БДП-а у 2013. од 2,6%,

уз доминантан допринос извозне индустрије

(аутомобилске и нафтне), БДП је у 2014. опао за

1,8%. Негативна стопа раста БДП-а последица је

ефеката поплава које су у мају задесиле Србију, али и

успореног опоравка зоне евра, нашег главног

спољнотрговинског партнера. Највеће штете од

мајских поплава претрпели су рударство и

енергетика. Посматрано с расходне стране, највећи

негативан допринос БДП-у у 2014. потиче од домаће

тражње, односно потрошње домаћинстава и

приватних инвестиција, док је због слабе екстерне

тражње допринос нето извоза БДП-у у 2014. био

неутралан. Позитиван допринос оствариле су

инвестиције државе.

Промена модела привредног раста, до које је дошло

након 2008. године, где су у послекризном моделу

кључни допринос расту (посматрано с расходне

стране) имали извоз и инвестиције, а с производне

стране раст доприноса разменљивих на рачун

неразменљивих сектора, може се видети на

графиконима I.2.1. и I.2.2. У 2015. години се очекује

опоравак приватних инвестиција, а с бржим

опоравком зоне евра и јачањем екстерне тражње може

се очекивати и позитиван допринос нето извоза расту

БДП-а. Такође, напредак у процесу преговора о

чланству Србије у EУ и  доследно спровођење мера

фискалне консолидације и структурних реформи, уз

трогодишњи стендбај аранжман, који је у фебруару

2015. одобрио ММФ, требало би да допринесу

стабилизацији јавних финансија, позитивној

перцепцији страних инвеститора и  расту инвестиција

у наредном периоду.

Мг. инфлација се од марта 2014. кретала испод доње

границе дозвољеног одступања од циља и у децембру

је износила 1,7%. Такво кретање инфлације

последица је утицаја привремених фактора – ниског

раста регулисаних цена, пада цена примарних

пољопривредних производа и снажног пада цене

нафте на светском тржишту. Током 2014. инфлаторни

притисци су били веома ниски услед ниске агрегатне

тражње, док су инфлациона очекивања усидрена

захваљујући дужем периоду ниске инфлације и крећу

се у границама инфлационог циља.

Реагујући на инфлаторна кретања, али узимајући у

обзир неизвесност у међународном окружењу и
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локалне валуте у другој половини године утицали су и

домаћи фактори – повећан увоз енергената, слабији

извоз и неизвесност око почетка примене, темпа и

јачине фискалне консолидације и структурних

реформи. Додатно, због смањења кредита

индексираних валутном клаузулом, банке су повећале

куповину девиза ради уравнотежења својих девизних

позиција и смањења изложености девизном ризику.

Посматрано на нивоу целе године, динар је у односу на

евро номинално изгубио 5,2% своје вредности.

Народна банка Србије је током 2014. интервенисала

на МДТ-у у оба смера – продајом 1.880 млн евра и

куповином 260 млн евра, тј. била је нето продавац

девиза у износу од 1.620 млн евра. Интервенције

Народне банке Србије на девизном тржишту

спровођене су како би се смањиле прекомерне

краткорочне осцилације девизног курса, очувала

ценовна и финансијска стабилност и одржао

адекватан ниво девизних резерви, без намере да се

утиче на тренд његовог кретања. У условима високе

финансијске евроизације, која је карактеристична за

привреду Србије, изражене промене девизног курса

одражавају се не само на инфлацију већ и на билансе

реалног и јавног сектора због валутне

неусклађености њихових обавеза и потраживања. У

том смислу, већа депрецијација динара утиче на
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геополитичке тензије, Народна банка Србије је током

2014. опрезно ублажавала степен рестриктивности

монетарне политике. У току 2014. године

референтна каматна стопа је три пута снижена, за по

50 б.п. у мају, јуну и новембру, и на крају 2014. је

износила 8%. 

Ниска домаћа тражња била је главни дезинфлаторни

фактор. Од 2009. бележи негативне мг. стопе раста, а

од средине 2014. њен утицај је додатно појачан

усвојеним мерама фискалне консолидације, које

негативно утичу на потрошњу државе и

домаћинстава. Негативан тренд домаће тражње

очекује се и у текућој години, док се опоравак

предвиђа у 2016. години.

Курс динара према евру био је релативно стабилан

током 2014. године. Прву половину године

карактерисале су незнатне осцилације и махом

уједначено кретање курса, док су од јула преовладали

депрецијацијски притисци. Међутим, слабљење

локалне валуте у поменутом периоду није било

карактеристично само за Србију већ и за остала

тржишта у успону. Поред екстерних фактора (већа

неизвесност у међународном окружењу, геополитичке

тензије, смањење експанзивности монетарне политике

ФЕД-а и спор опоравак зоне евра), на слабљење
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погоршање квалитета кредитног портфолија банака и

укупну финансијску стабилност. 

С друге стране, депрецијација динара повољно делује

на дефицит текућег рачуна платног биланса и

повећање конкурентности домаће привреде. Због

истовременог различитог утицаја депрецијације на

платни биланс, с једне стране, и инфлацију, динарску

противвредност јавног дуга у страној валути и

проблематичне кредите, с друге стране, неопходно је

пажљиво одмеравање инструмената и мера монетарне

и макропруденцијалне политике. Правовремене

реакције централне банке у таквим условима

подразумевају и да се девизне резерве одржавају на

адекватном нивоу, што Народна банка Србије, с

нивоом бруто девизних резерви од 9,9 млрд евра на

крају 2014. године, и испуњава.

С обзиром на повећање учешћа јавног дуга у БДП-у,

али и смањење дефицита текућег рачуна платног

биланса, закључак о смањивању макроекономске

неравнотеже у 2014. у односу на 2008. годину13 не

може се са сигурношћу извести. Ипак, позитивно је то

што је смањено учешће приватног спољног дуга у

БДП-у, као и степен евроизације банкарског система14,

који представља један од кључних ризика за

финансијску стабилност.

13 Основни показатељи рањивости у Србији приказани су на Графикону I.2.6.

Слика приказује промене дефицита платног биланса, приватног спољног

дуга, јавног дуга, степена евроизације и адекватности девизних резерви –

преко инверзне вредности броја месеци покрића увоза бруто девизним

резервама. Повећање удаљености од центра за сваки показа-
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тељ упозорава на пораст ризика, па представља претњу стабилности.

Повећање површине показује да се повећава рањивост привреде.

14 Мерено учешћем девизних и девизно индексираних пласмана у укупним

пласманима који су одобрени привреди и становништву.
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неколико различитих ризика. Најчешће посматрани

ризици на основу којих су конструисани одговарајући

показатељи су: неопходност финансирања увоза робе

и услуга у одређеном периоду у условима смањеног

прилива средстава из иностранства; неопходност

сервисирања краткорочног спољног дуга по

преосталој рочности, уколико је приступ

Ако 2014. упоредимо са 2013. годином, може се

констатовати да је рањивост финансијског система

остала на приближно истом нивоу. Степен

евроизације је смањен са 73,2% на 68,8%. Дефицит

текућег рачуна платног биланса је на крају 2014.

незнатно смањен са 6,1% на 6,0% БДП-а, док је

учешће приватног спољног дуга опало са 36,7% на

35,5% БДП-а. С друге стране, настављен је раст

јавног дуга (на крају 2014. јавни дуг износио је 71,0%

БДП-а). Јавни дуг се налази знатно изнад границе

која је дефинисана Законом о буџетском систему

(45% БДП-а), а поред нивоа, неповољна је и његова

валутна структура – око 80% дуга је деноминовано у

страној валути. Међутим, ризик рефинансирања је

нижи захваљујући повољној рочној структури јавног

дуга. Ипак, очекује се да доследно спровођење мера

фискалне консолидације смањи фискалну и спољну

неравнотежу и омогући одржив привредни раст у

средњем року.

I.3. Девизне резерве као осигурање 
од шокова

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају
децембра 2014. године износиле 9,9 млрд евра,
односно 7,7 млрд евра у нето износу, што
представља адекватан ниво ради очувања
финансијске стабилности. У случају реализације
екстремних шокова у оквиру различитих стрес-
-сценарија, показано је да је стање девизних
резерви довољно за заштиту домаћег система од
могућих шокова.

Народна банка Србије, као институција надлежна за

стабилност финансијског система, води рачуна о

адекватном нивоу девизних резерви. Девизне резерве

се користе врло опрезно и чувају се као гарант за

потребе финансирања платнобилансних неравнотежа,

спречавање прекомерних осцилација девизног курса и

случај наступања непредвиђених околности, попут

природних катастрофа.

Адекватност нивоа девизних резерви процењује се

различитим показатељима, и то са аспекта

реализације појединачног ризика или комбинације
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међународном тржишту капитала ограничен;

повлачење дела депозита. 

Традиционални показатељи адекватности девизних

резерви анализирају заштиту од појединачних ризика.

Показатељ покривености увоза девизним резервама

повезује девизне резерве с величином и отвореношћу

привреде, при чему се адекватним сматра ниво

девизних резерви којим се обезбеђује финансирање

тромесечног износа увоза. 

Поред показатеља који се односи на покривеност

увоза, за мерење заштите од појединачних ризика

користи се и показатељ познатији као правило

Guidotti15, који показује капацитет земље да измирује

свој спољни дуг у периоду од годину дана.

Адекватним се сматра покривеност краткорочног

спољног дуга од најмање 100% у случају да земљи

буде онемогућен приступ међународном тржишту

капитала у периоду од једне године. 

Ради мерења заштите од ризика повлачења капитала

из домаће валуте, користи се показатељ који повезује

девизне резерве с монетарним агрегатима. Сматра се

да постоји оптимални ниво уколико је девизним

резервама покривено најмање 20% новчане масе М3.

Како би се што боље оценила адекватност девизних

резерви, конструисан је показатељ који узима у обзир

специфичности привреде Србије. Овај показатељ,

који називамо „правом мером за Србију“, захтева

покривеност збира краткорочног дуга по преосталој

рочности, дефицита платног биланса коригованог за

СДИ, 15% девизних депозита и 5% динарских

депозита.

У Табели I.3.2. дат је преглед стрес-сценарија

девизних резерви, при чему је пети сценарио

екстреман, односно вероватноћа његове реализације

је минимална имајући у виду текућа економска

кретања.

Ради оцене адекватности нивоа девизних резерви,

узета је у обзир и динамика међусобних односа

чинилаца од којих тај ниво зависи. Модел

Jeanne–Ranciere-а16 даје оптимални ниво девизних

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

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

штете настале прекидом токова капитала (γ), реалне

депрецијације (ΔQ), несклоности према ризику (σ),

приноса на девизне резерве (r), опортунитетног

трошка држања девизних резерви (δ) и реалног раста

БДП-а (g):

15 Guidotti, Pablo, Sturzenegger, Federico and Augustin Villar (2004), “On the
Consequences of Sudden Stops”, Economia Vol. 4, No. 2, стр. 171–203.

16 Погледати O. Jeanne, R. Ranciere (2008): The Optimal Level of International
Reserves for Emerging Market Countries: A New Formula and Some Applications,
CEPR Discussion Papers 7623, као и Годишњи извештај о стабилности

финансијског система за 2011. годину.
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Показатељ покривености увоза девизним резервама за

Србију износи 6,6 (оптимално 3,0 и више),

покривеност краткорочног спољног дуга по

преосталој рочности за Србију 304,9 (оптимално

100,0 и више), a покривеност најшире категорије

(1 )(1 )
( )(1 )

p Q
δ

π δ π
= − + Δ

+ −
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новчане масе М3 за Србију 64,2 (оптимално 20,0 и

више). Поред тога што сви показатељи адекватности

девизних резерви показују да је ниво девизних

резерви Народне банке Србије на крају 2014. године

био у изузетно безбедној зони, то потврђује и анализа

осетљивости параметара, као и свих пет сценарија

коришћеног модела адекватности (Табела I.3.2).

Упркос паду девизних резерви у 2014. години (са 11,2

млрд евра на 9,9 млрд евра), показатељ „права мера за

Србију“ је повећан у односу на 2013. годину (раст са

147,1 на 161,5). На пораст овог показатеља утицало је

пројектовано повећање прилива СДИ, као и

пројектовано смањење дефицита текућег рачуна

платног биланса. 

1

1

( ) 1
(1 )(1 )

(1 ) 1

1 (1 ) (1 )
(1 ) (1 )

r g r
p Q

g g

p Q
p p

σ

σ

λ γ λ λ
ρ

π π
π π π π

− ++ − − − + Δ
+ +=

− − + − Δ
+ − + −

7

8

9

10

11

12

5 10 15 20 25 30 35 40 45
�������	��� 	�	��	
� ���
�� (� = 10%)

�������	� 	��� ����	�� ������� �� ����� (� ��� EUR)

���� ����	�� ������� 	� 
���� 2014. (� ��� EUR)

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25
����� 	�	���� ���
��� (� = 7%)

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
��	
��	�	� ����
� (� = 2)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

5 10 15 20 25 30 35 40

������	� ��
� (� = 20% �� -�) 

!��"�
�	 I.3.3. ������� ��	
�����
� ����	
��� ���	�� ��	���
���
� �	������ �	�	��� �� 
������ 	
�� �
�	�-��	������

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40

#���	� ����$���$��� (%Q = 10%)

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5
������	����	� �����
 (& = 1%) 

(����: ��).  



23

Међународно и домаће окружење

�������	 I.3.4. ���� �����	 
��� 
����	���	� ��
�� ���	��	� �������

0

2

4

6

8

10

12

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

��	��: 
��.  

������� I.3.6. ���������	
  ���
�������  
	����� ��� �� ����	
���� �����	
� ���
� 
���������*
(	 %)


����: ��. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.*

* ����������� �	� �� ���������� �������� �� ���������� ��.

 

�������	 I.3.5. ���������	
 ������� �	� 
�3 ���
� ������� ��������
(
 %)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

�����: �	
.  

�������	 I.3.7. ������ ���� �� ��	
��� �� 
	��� ���
��� �������* 
(
 %)

0

50

100

150

200

2011. 2012. 2013. I II III IV
2014.

* ��������		� 

� �� ��������� ��		����, ��
�� 
����� 
� ��� �
 �������� ���.
�����: ���.  



довољно формирати довољне резерве капитала и

ликвидности у финансијском сектору, већ је

неопходно обезбедити и одрживост фискалне

политике и јавног дуга. Зато Народна банка Србије

прати и оцењује ризике који би могли да се реализују

због међусобне повезаности финансијског и јавног

сектора како би, у случају потребе, правовремено

реаговала одговарајућом пруденцијалном

интервенцијом.

Консолидовани фискални дефицит у 2014. години је

износио 258,1 млрд динара (6,7% БДП-а), или за око

46 млрд динара (19,2% реално) више него у 2013.

години. Дефицит обухвата и износ активираних

гаранција на кредите јавних и државних предузећа у

висини од 29,6 млрд динара и интервенције у

финансијском сектору од око 30 млрд динара.

Интервенције које су спроведене у финансијском

сектору имале су за циљ очување финансијске

стабилности.

Консолидовани фискални приходи повећани су за 82,7

млрд динара (3,2% реално) у односу на 2013, што је

пре свега резултат већих прихода од ПДВ-а на увозну

робу (8,1% мг.). Приходи од пореза на добит повећани

су за 17,5% реално, због повећања пореске стопе са

10% на 15% у 2013, што се одразило и на пореске

24
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17 Методологија обрачуна консолидованог фискалног дефицита је измењена у

смислу да је проширен за расходе државе по основу плаћања активираних

гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција,

преузимања дугова јавних предузећа и друге облике буџетског финансирања

ванбуџетских организација.

I.4. Фискална политика, одрживост 

јавног и спољног дуга

На крају 2014. јавни дуг је износио 71,0% БДП-а и у
односу на крај 2013. године био је виши за 11,4 п.п.
Уколико се укључи дуг локалних самоуправа за који
држава није издала гаранције, јавни дуг износи
72,3% БДП-a. Консолидовани фискални дефицит17

за 2014. је износио 6,7%. Крајем 2014. године усвојене
су мере фискалне консолидације, међу којима су:
смањење трошкова зарада и рационализација јавног
сектора, смањење издвајања за пензије, смањење
субвенција и реструктурирање јавних и државних
предузећа. Номинално смањење зарада у јавном
сектору и пензија спроводи се од новембра, док је
забрана запошљавања у јавном сектору на снази од
почетка 2014. Важност и хитност потпуног
спровођења мера фискалне консолидације
потврђене су потписивањем трогодишњег стендбај
аранжмана из предострожности с ММФ-ом у
фебруару 2015. године. 

Фискална политика

Да би се одржала финансијска стабилност, јавни и

финансијски сектор морају бити стабилни. Није
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приходе у 2014. Додатно, са усвајањем буџета

Републике Србије за 2014. годину измењени су и

порески закони. Повећани су порез на имовину, акцизе

и нижа стопа ПДВ-а. Истовремено, смањен је број

производа који се опорезује нижом стопом ПДВ-а.

Консолидовани фискални расходи били су за 128,7

млрд динара (5,2% реално) виши у односу на

претходну годину. При томе, поред поменутих

активираних гаранција, највећи реални раст

забележиле су буџетске позајмице (52,1%), затим

отплате камата (за 20,6 млрд динара, или 19,3%),

субвенције (13,2%) и јавне набавке (5,0%). Веће

уштеде остварене су једино код расхода за запослене

(–3,2%), и то захваљујући Владиним мерама штедње. 

Капитални расходи порасли су за 12,6 млрд динара

(12,6% реално). Ипак, њихова реализација је и даље

ниска због недостатка квалитетних инвестиционих

пројеката. Може се рећи да је извршење јавних

инвестиција на ниском нивоу, посебно ако се има у

виду да је инфраструктура у Србији претрпела велике

штете након катастрофалних поплава у мају. Крајем

2014. године Влада је усвојила Фискалну стратегију

за 2015. годину с пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Макроекономски и фискални оквир представљен у

Фискалној стратегији био је усаглашен с ММФ-овим

ставовима изнетим приликом посете у новембру. 

Ради прецизног и транспарентног праћења фискалних

прихода, расхода и резултата, у Закону о буџету за

2015. годину и Фискалној стратегији први пут је

примењена методологија планирања и извештавања

која приликом обрачуна фискалног резултата

обухвата расходе „испод црте“. Ти расходи се односе

на финансијске трансакције као што су: плаћање

активираних гаранција, докапитализације банака и

других финансијских институција, преузимање

дугова јавних предузећа и други облици буџетског

финансирања ванбуџетских организација. У

Фискалној стратегији представљен је и план фискалне

консолидације, којим би се ниво јавног дуга

стабилизовао на 79% БДП-а у 2017. години, након

чега би следило његово постепено смањење. Први

стуб фискалне консолидације представљају уштеде на

трошковима зарада за запослене у јавном сектору и

уштеде на пензијама, док други стуб подразумева

постизање самоодрживог пословања јавних и

државних предузећа. 

Планиране су следеће уштеде на зарадама: 

- у новембру 2014. номинално су смањене плате

запослених у јавном сектору који примају преко

25.000 динара за 10%; 

- плате у јавном сектору неће се индексирати стопом

инфлације до 2017, што би, уз садашње пројекције

инфлације, могло реално да смањи плате за додатних

10%;

- смањење броја запослених од 5% на годишњем

нивоу до 2017. године (укупно 15% за три године).

Приликом израде Фискалне стратегије узето је у

обзир да процеси реструктурирања и рационализације

јавног сектора изискују додатне расходе у виду

неопходних средстава за отпремнине и накнаде за

незапосленост, као и да ће смањење плата и пензија

негативно утицати на агрегатну тражњу и смањити

приходе по основу ПДВ-а. 

Други стуб фискалне консолидације подразумева

спровођење реструктурирања јавних и државних

предузећа ради постављања основа за њихово

успешно пословање. Фискалном стратегијом је

предвиђено да држава почев од 2015. године у

потпуности престане са издавањем гаранција за

задуживање тим предузећима. Такође, поједина

предузећа биће приватизована. Позитивни ефекти

приватизације очекују се кроз смањење јавног дуга и

унапређење пословања приватизованих предузећа. Ти

позитивни ефекти могли би бити далеко већи од

смањења непореских прихода по основу дивиденди

које држава наплаћује уколико предузећа у њеном

власништву остваре добит након опорезивања.

Почетком 2015. године Србија је потписала

трогодишњи стендбај аранжман с ММФ-ом, који је

инвеститорима и кредиторима био додатна гаранција

да ће се спровести фискална консолидација.

Договорено је да се у току трајања аранжмана

предузму мере које ће примарни фискални дефицит у

периоду од 2015. до 2017. битно смањити. Циљ тих

мера је да се до 2017. године заустави раст учешћа

јавног дуга у БДП-у, након чега би требало да започне

тренд његовог опадања.

У меморандуму аранжмана поновљене су мере

фискалне консолидације из Фискалне стратегије

(смањење трошкова зарада и рационализација јавног

сектора, смањење издвајања за пензије, смањење

субвенција и реструктурирање јавних и државних

предузећа), чиме је још више наглашен значај

њиховог спровођења. Главна разлика у односу на

Фискалну стратегију огледа се у томе што се у

ММФ-ом документу наводи примена резервних мера

(contingency measures) – подизање стопе ПДВ-а и

акциза на гориво у случају да консолидовани

фискални дефицит у 2015. буде виши од договорене

232,1 млрд динара.
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С друге стране, расходи за камате су у 2014. години

достигли износ од 115,2 млрд динара, или 3,0% БДП-а.

Ипак, више је упозоравајући девизни ризик него ризик

промене каматних стопа, будући да се око 76,3% дуга

отплаћује по фиксној каматној стопи, што битно

умањује ризик управљања тржишним ризиком

промене каматних стопа. Такође, рочна структура је

повољна, јер је учешће дуга с преосталом рочношћу

дужом од годину дана 87,0%. 

Валутна структура јавног дуга је неповољна. Иако

учешће динарског дела јавног дуга расте, око 80%

јавног дуга Србије и даље је деноминовано у страној

валути. На крају 2014. године 41,7% јавног дуга било

је деноминовано у еврима, а 31,5% у америчким

доларима. Претходних година Србија се на

међународном тржишту првенствено задуживала у

доларима због повољнијих каматних стопа. Како је

близу трећине јавног дуга деноминовано у америчким

доларима, јачање америчке валуте знатно је повећало

камате по основу обавеза на кредите и обвезнице

емитоване у овој валути. Поред камата, јачање

америчког долара негативно се одразило и на висину

укупног јавног дуга Србије у динарима и еврима.

Пошто се највећи део извоза остварује у

спољнотрговинској размени с државама из окружења

и државама чланицама ЕУ, и највећи део девизних

Одрживост јавног дуга у Србији

Jавни дуг за централни ниво државе је на крају 2014.

износио 22,8 млрд евра, или 71,0% БДП-а. Највећи

допринос његовом расту у 2014. години (2,6 млрд

евра) дао је високи консолидовани фискални

дефицит (око 2 млрд евра). Имајући у виду да је

просечан годишњи раст јавног дуга у периоду

2010–2013. износио око 2,6 млрд евра, процењује се

да је његова динамика већ дужи низ година

неповољна. Раст јавног дуга последица је и јачања

америчког долара у односу на друге валуте, будући да

дуг деноминован у овој валути учествује с преко 30%

у јавном дугу Републике Србије. Додатно, због пада

БДП-а у 2014. години, релативни раст јавног дуга у

односу на учешће јавног дуга у БДП-у за 2013.

годину био је још израженији и износио је 11,4 п.п.

Јавни дуг опште државе, који укључује

негарантовани дуг локалних самоуправа, на крају

2014. је износио 23,2 млрд евра, или 72,3% БДП-а.

Примарни фискални дефицит18 у 2014. је износио 142,9

млрд динара (3,7% БДП-а). То указује на постојање

велике неравнотеже између прихода и расхода, која

није последица трошкова сервисирања јавног дуга. Без

смањења примарног фискалног дефицита раст јавног

дуга може постати самогенеришући. 
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18 Фискални резултат коригован за ефекте плаћених, односно наплаћених

камата.
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прихода је у еврима. Самим тим постоји валутна

неусклађеност потраживања и обавеза државе, као и

велика изложеност девизном ризику. 

Уколико се тренд јачања долара настави у наредним

годинама, независно од новог задуживања, јавни дуг

Србије и расходи за камате по овом основу наставиће

да расту. Тиме би се јавни дуг померио још даље од

циљаног нивоа и била би потребна јача фискална

консолидација. Пожељно је да се, ради ублажавања

девизног ризика, редовно процењује девизни ризик,

као и да се предузму неопходне мере за ублажавање

овог ризика коришћењем инструмената заштите од

ризика. 

Поред тога што на одрживост јавног дуга утичу висок

дефицит примарног фискалног рачуна и ризик

депрецијације девизног курса, не треба занемарити ни

ризик повећања разлике између просечне каматне

стопе задуживања и стопе привредног раста.

Код пројекција новог задуживања за потребе

финансирања консолидованог буџетског дефицита

треба узети у обзир то да на висину каматних стопа

по којима се Србија задужује утичу и екстерни

фактори, као што су одлуке монетарне политике

ФЕД-а и ЕЦБ-а. Мада је програм квантитативних

олакшица ФЕД-а постепено смањиван од јануара

2014, да би у потпуности престао у октобру, ФЕД је,

као и ЕЦБ, током 2014. водио политику ниских

каматних стопа. Уз то је ЕЦБ у марту 2015. проширила

свој програм квантитативних олакшица на куповину

обвезница чији су емитенти државе зоне евра.

Предвиђено је да овај програм траје до краја

септембра 2016. године. Експанзивна монетарна

политика развијених земаља подстицала је стране

инвеститоре да улажу у обвезнице на тржиштима у

успону. Стога тзв. нормализација монетарне политике

у развијеним земљама представља за Србију и друга

тржишта у успону изазов када је у питању екстерно

задуживање. Са економским опоравком и инвеститори

ће се све више окретати улагањима која су ризичнија

од пласмана у државне хартије. Изградња фискалних

амортизера смањила би премију ризика и трошкове

задуживања, а самим тим би привреде ових земаља

биле отпорније на екстерне шокове.

Као и на другим тржиштима у успону, учешће

страних инвеститора у трговању државним ХоВ

изражених у локалној валути постало је веома важно

са аспекта управљања јавним дугом Србије, али и са

аспекта макроекономске и финансијске стабилности.

Спољна компонента чини око 60,8% јавног дуга. На

крају 2014. године, посматрано према подацима из
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изражене у локалној валути, појачава осетљивост

јавног дуга на расположење страних инвеститора, које

често зависи од кретања на међународним

тржиштима, на која држава емитент нема утицаја.

Тим пре што се у наредном периоду очекује раст

каматне стопе ФЕД-а. Осим домаћих банака, у Србији

нема значајних домаћих инвеститора у државне ХоВ.

Осетљивост дела јавног дуга који је у државним ХоВ

на кретања из међународног окружења, тј. на

сентимент страних инвеститора, смањило би се

даљим развојем домаћих институционалних

инвеститора, као и развојем динарског тржишта

капитала. Такође, важно је задржати или повећати

оцену кредитног рејтинга земље. 
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примарног трговања државним ХоВ, учешће страних

инвеститора у портфолију ХоВ емитованих на

домаћем тржишту износило је 44,7% за динарске и

10,4% за ХоВ деноминоване у еврима. На

међународном примарном тржишту еврообвезница

Републике Србије учешће страних

институционалних инвеститора износило је 100%.

Излазак државе на међународно тржиште капитала је

позитивно и због ширења инвеститорске базе.

Тражња страних инвеститора за државним

обвезницама обара њихове приносе и сигнализира

поверење у економски систем. С друге стране, високо

учешће страних инвеститора у портфолију државних

ХоВ, нарочито кад су у питању државне ХоВ
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Република Србија сарађује с рејтинг агенцијама

Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, које оцењују њен

кредитни рејтинг за дугорочно и краткорочно

задуживање у страној и домаћој валути. Када је реч о

оцени кредитног рејтинга за дугорочно задуживање у

страној валути, рејтинг агенција Standard & Poor’s
доделила је Србији кредитни рејтинг ББ– с

негативним изгледима, агенција Fitch Б+ са

стабилним изгледима и агенција Moody’s Б1 са

стабилним изгледима. У односу на 2013. годину,

агенције Standard & Poor’s и Moody’s нису мењале

оцену кредитног рејтинга за Србију, док га је

агенција Fitch у јануару 2014. смањила за један ниво

– са ББ– на Б+, али је изглед повећан с негативног у

стабилан. Ипак, та промена није имала утицај на

приносе на еврообвезнице Републике Србије, који су

током 2014. пратили кретања приноса еврообвезница

других земаља у успону.

Задржавање јавног дуга (за централни ниво државе)

на нивоу од 71,0% БДП-а у условима различитих

претпоставки о стопи привредног раста и кретања

курса динара указује на то да је неопходно снажно

фискално прилагођавање (графикони I.4.11. и I.4.12. и

Табела I.4.2). 

Међународно и домаће окружење
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Према релевантним прописима ЕУ (Базел II, Базел III

и Директива о капиталним захтевима), уколико је

изложеност банке према држави у домаћој валути,

сматра се безризичним улагањем, а уколико је

изложеност у страној валути, додељује јој се

одговарајући пондер ризика. Одлуком о адекватности

капитала Народне банке Србије све изложености

банке према Републици Србији, без обзира на валуту,

до 1. јануара 2018. сматрају се безризичним.

Учешће потраживања од државе по основу ХоВ у нето

активи банкарског сектора на дан 31. децембра 2014.

износило је 14,6% и чинило је 94,6% укупних

потраживања банака од државе. У структури

поменутих потраживања, на крају 2014. године

динарске ХоВ учествовале су са 62,0%, а ХоВ

емитоване у страној валути са 38,0%.
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Резултати стрес-тестова показују да је јавни дуг

осетљив на шокове који се симулирају варирањем

вредности кључних параметара модела – промене

реалног девизног курса, стопе раста БДП-а, примарног

фискалног резултата и реалне каматне стопе.

За одржавање учешћа јавног дуга од 71,0% БДП-а у

условима нулте реалне депрецијације неопходан је

примарни суфицит при стопи привредног раста мањој

од 2%. Међутим, у условима реалне депрецијације од

10% неопходно је далеко веће прилагођавање,

односно суфицит, чак и у условима снажног

привредног раста од 6%. 

За смањење учешћа јавног дуга на 45% БДП-а нужно

је снажно фискално прилагођавање у дугом

временском хоризонту. Зато је у Табели I.4.3.

симулирана прво величина фискалног прилагођавања

која омогућaва смањење учешћа јавног дуга на 45%

БДП-а, а потом и његово одржавање на том нивоу.

Величина прилагођавања недвосмислено указује на то

да се оно не може догодити у кратком временском

хоризонту. 

Макропруденцијална политика и

суверени ризик

Државне ХоВ сматрају се неризичном,

висококвалитетном и високоликвидном активом због

већег финансијског капацитета државе у односу на

друге издаваоце. Евентуална криза јавног дуга

утицала би на пад вредности државних ХоВ и

створила губитке у билансима банака. С друге

стране, ако би банке у кратком року продале велик

део државних ХоВ или смањиле своју куповину,

вредност државних ХоВ би пала, ризик државе би

порастао, а јавили би се и проблеми с

рефинансирањем јавног дуга.
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Европски одбор за системски ризик објавио је у

марту 2015. године документ у коме се наводи да

европске банке не би требало да без претходно

урађених анализа третирају државни дуг као

неризичну активу, као и да је неопходно да

међународни регулатори размотре измене важећих

прописа. „Доследност приступа пруденцијалних

прописа и супервизије који су усмерени ка

управљању ризицима намеће да се узме у обзир

ризик неизвршења обавеза од стране државе у мери у

којoј је држава том ризику изложена“, стоји у

извештају Европског одбора за системски ризик.

Прописи у оквиру ЕУ омогућавају европским

банкама слободу да при процени ризика појединих

инвестиција примењују стандардизовани приступ.

Стандардизовани приступ даје банкама могућност да

Међународно и домаће окружење

примене пондер ризика нула за велики део државног

дуга, а Европски одбор за системски ризик као

последицу тога истиче повећано инвестирање банака

у државни дуг, што потискује кредитирање реалног

сектора и угрожава функционисање банкарског

система у целини. Ипак, након три године рада,

Европски одбор за системски ризик донео је одлуку

да не даје конкретна решења и да објављени извештај

треба да послужи као полазна тачка за дискусије

релевантних регулаторних тела. Притом је и истакао

да очекује законске промене „само у средњем року,

када криза државног дуга буде решена“. Као једно од

могућих решења наводи се примена додатка на

котрациклични капитални амортизер који би служио

за ублажавање ризика уколико је банка у великој

мери изложена ризику улагања у државне ХоВ.
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Одрживост спољног дуга у Србији

Очекује се да ће мере фискалне консолидације
утицати на даље смањење дефицита текућег
рачуна платног биланса, а реструктурирање
јавних предузећа повољно на прилив СДИ. Такође,
мањи фискални дефицит смањиће потребу за
додатним задуживањем. Све то ће се позитивно
одразити на смањење спољне неравнотеже и
одрживост спољног дуга. 

Спољни дуг је на крају 2014. износио 25,8 млрд евра,

или 78,1% БДП-а. У односу на крај 2013. године,

његово учешће у БДП-у је повећано за 3,0 п.п.,

првенствено услед пада БДП-а. Од 2009. године

приметан је успорен раст нивоа спољног дуга, пре

свега по основу смањења задужености приватног

сектора према иностранству. 

У 2014. години спољни дуг јавног сектора повећао се

за 1,0 млрд евра – са 13,2 млрд евра на 14,2 млрд евра.

При томе треба узети у обзир да су у спољни дуг

јавног сектора укључене обавезе Народне банке

Србије према ММФ-у, које су у 2014. години смањене

за 545,3 млн евра. Спољни дуг јавног сектора расте од

2008. године, али се у наредних неколико година, као

резултат ефеката мера фискалне консолидације,

очекује заустављање тог тренда. 

На успоравање раста спољног дуга утицао је и пад

дефицита текућег рачуна платног биланса, који је са

11,6% БДП-а у 2012. знатно смањен на 6,1% БДП-а у

2013, а затим и додатно на 6,0% БДП-а у 2014. години.

У 2014. години дефицит текућег рачуна платног

биланса износио је 2,0 млрд евра. 

Иако је извоз растао у 2014. години, због поплава и

пада тражње у државама чланицама ЕУ, тај раст је

био нижи него у претходној години. Спровођење

структурних реформи требало би да допринесе расту

конкурентности привреде Републике Србије,

подстакне раст извоза и привредни раст, а самим тим

смањи учешће дефицита биланса текућих

трансакција у БДП-у и позитивно утиче на

одрживост спољног дуга. У кратком року, даље

смањење дефицита текућег рачуна платног биланса

првенствено би се могло очекивати од пада увоза

потрошних добара.

Држава предузима мере ради унапређења пословног

окружења погодног за домаће и стране инвестиције

којима ће се ублажити ефекти раздуживања приватног

сектора према иностранству, које је присутно

последњих година. Мере реструктурирања јавних

предузећа и приватизација појединих великих

компанија привући ће веће СДИ у наредним годинама.

У 2014. години унапређено је регулаторно окружење,

које погодује расту СДИ. Између осталог, донети су

нов Закон о раду и Закон о планирању и изградњи, а

ускоро се очекују и нов Закон о стечају и Закон о

хипотеци. 

Иако би се у случају кризе краткорочне обавезе по

основу спољног дуга могле несметано сервисирати из

девизних резерви, јер су девизне резерве довољне да

ублаже и знатно веће шокове, прилив страног

капитала је неопходан за сервисирање спољног дуга.

У току 2014. године нето СДИ су износиле 1,2 млрд

евра и покриле су преко 60% дефицита текућег рачуна

платног биланса.

За одржавање учешћа спољног дуга на нивоу од

78,1% БДП-а неопходно је знатно платнобилансно

прилагођавање (Табела I.4.5). Тако је, на пример, за

одржавање учешћа спољног дуга на поменутом

нивоу у условима стагнације економске активности

(стопа раста БДП-а од 0%) и нулте реалне

депрецијације неопходан суфицит текућег рачуна

платног биланса. Одржавање учешћа спољног дуга,

уз дефицит текућег рачуна платног биланса,

подразумева стопу привредног раста изнад 2%.

Међутим, у условима реалне депрецијације од, на

пример, 10% неопходно је далеко веће

прилагођавање, односно суфицит и у условима

снажног привредног раста од 6%. 

Смањење спољног дуга на 75,0% БДП-а захтева још

снажније платнобилансно прилагођавање. Зато је у

Табели I.4.6. симулирана прво величина

платнобилансног прилагођавања које омогућава

смањење спољног дуга на 75% БДП-а, а потом и

одржавање на том нивоу. Величина прилагођавања

недвосмислено указује на важност фискалног

прилагођавања, које ће истовремено смањити спољну

неравнотежу, као и на важност прилива капитала,

посебно СДИ, при чему структурне реформе треба да

осигурају интерес инвеститора. 

На Графикону I.4.25. приказани су нивои текућег

рачуна који омогућавају стабилизацију спољног дуга

у зависности од висине реалне стопе раста БДП-а и

при непромењеном реалном девизном курсу, а на
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Графикону I.4.26. нивои текућег рачуна који

омогућавају стабилизацију спољног дуга у

зависности од реалне промене девизног курса у

условима стагнације економске активности. Да би се

спољни дуг стабилизовао на нивоу од 78,1%,

потребно је да се оствари суфицит текућег рачуна у

условима стагнације економске активности и при

нултој реалној депрецијацији девизног курса. Из

резултата стрес-тестова, који се изводе варирањем

вредности параметара модела при осталим

непромењеним условима – стопе раста БДП-а

(Графикон I.4.27), каматне стопе (Графикон I.4.28),

примарног текућег рачуна (Графикон I.4.29) и

промене реалног девизног курса (Графикон I.4.30) –

може се закључити да је спољни дуг осетљив на

шокове, тј. на знатне промене поменутих параметара. 
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У валутној структури потраживања домаћих банака

од привреде повећано је учешће динарских пласмана

привреди. На крају 2014. они су чинили 25,0%

укупних потраживања, што је за 5,0 п.п. више него у

2013. Такво кретање дугује се пре свега програму

субвенционисаних кредита, који су у целини били у

динарима. Поред тога, ниска стопа инфлације у

дужем периоду и пад каматних стопа на динарском

сегменту тржишта такође су погодовали таквом

кретању. Ипак, ако се узме у обзир и спољни дуг

привреде, који је у потпуности у девизном знаку,

изложеност привреде ризику од промене девизног

курса и даље је велика. 
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I.5. Сектор привреде 

Пад кредитне активности привреде, када се
искључи ефекат курса, знатно је успорен, док је
учешће динарских пласмана сектора повећано.
Ипак, учешће проблематичних кредита привреде и
даље је високо и захтева дефинисање и
предузимање свеобухватне стратегије за њихово
решавање. Забележен је и пораст броја привредних
субјеката чији су рачуни блокирани путем
принудне наплате.

Кредитна активност привреде је у децембру 2014.

године, без ефекта курса, смањена за 1,4%, што је

знатно ниже у односу на мг. пад у 2013. години

(9,1%). Посматрано по наменама, највећи утицај на

таква кретања имали су кредити за обртна средства,

пре свега захваљујући реализацији програма Владе за

субвенционисање кредита у динарима за одржавање

ликвидности и финансирање обртних средстава.

Програм је започет у јуну, а завршен у децембру

2014. године и у том периоду је одобрено кредита у

износу од 136,1 млрд динара. Истовремено, спољни

дуг привреде је смањен за 108,8 млн евра, на 9.070,7

млн евра, док је његово учешће у укупним изворима

финансирања незнатно повећано и износи 49,1%. С

друге стране, учешће укупне задужености сектора

привреде у БДП-у, укључујући обавезе према

домаћим банкама и банкама из иностранства,

порасло је са 55,1% у 2013. на 55,9% у 2014. години,

пре свега због пада БДП-а.
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У структури укупног дуга сектора, посматрано према

рочности, преовлађују дугорочне обавезе са учешћем

од 86,0% (раст за 7,4 п.п. у односу на 2013. годину). 

Учешће бруто проблематичних кредита привреде у

укупним бруто кредитима привреди било је на

високом нивоу – 24,6% на крају 2014. године. Иако је

у односу на крај 2013. године то учешће

непромењено, оно одражава тешкоће с којима се

сектор суочава у измиривању кредитних обавеза

према банкама. Посматрано по тромесечјима, учешће

проблематичних кредита привреде је битније

смањено у Т4 2014. године, што је резултат програма

субвенционисаних кредита и одобравања девизних и

девизно индексираних кредита појединим јавним

предузећима. Високо учешће проблематичних

кредита у укупним кредитима привреди представља

један од ограничавајућих фактора за нову кредитну

активност и бржи раст економске активности, због

чега мора бити предмет хитног решавања. У том

циљу, све надлежне институције и учесници радиће

на изради и спровођењу свеобухватне стратегије за

њихово решавање. 

Депозити привреде су у 2014. повећани за 61,1 млрд

динара и чинили су 16,3% укупне пасиве банкарског

сектора. Рочна структура депозита привреде

концентрисана је на краткорочне депозите, који чине

95,2% укупних депозита привреде. 

Трошкови задуживања сектора привреде су у 2014.

години смањени, јер су просечне каматне стопе на

новоодобрене динарске кредите на крају 2014. године

смањене за 3,3 п.п. (на 10,9%), у извесној мери

захваљујући ефекту програма субвенционисаних

кредита, а делом и због смањења референтне каматне

стопе Народне банке Србије. У истом периоду,

просечне каматне стопе на новоодобрене евро и

евроиндексиране кредите такође су смањене за 1,4

п.п. (на 4,9%). 

Да се српска привреда и даље суочава с проблемима

неликвидности и несолвентности, показују и подаци о

броју блокираних привредних субјеката. Наиме, у

току 2014. повећан је износ блокаде рачуна правних
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�������	 I.5.4. ������ ���	
 
��
����	����� �����	� �������� 
(� %)

14

16

18

20

22

24

26

28

30

I
2011.

II III IV I
2012.

II III IV I
2013.

II III IV I
2014.

II III IV

����	� �	
���� �	���
�	
���� �	��	
��
�	
���� 	���
	����� �
���	���
�	
���� 	
	���
	����� �
���	���

����	: ���.  

�������� I.5.5. ������� ��	
� ���
��� 
���	����

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

I
2008.

II IIIIV I
2009.

II IIIIV I
2010.

II IIIIV I
2011.

II IIIIV I
2012.

II IIIIV I
2013.

II IIIIV I
2014.

II IIIIV

	��
������� �����
� ������ 

��������� �����
� ������ 

(� ���� RSD)

�����: ���.  

�������	 I.5.6. ������� �����	
� ���� 	� 
�
	�����, ��� 
 ���
	����
��	� 
����
�� 
 ����
�� ��
����� –
	�����	
 ����

(��	�	��
�	� ���
	�, � %)

0

5

10

15

20

9111
2011.

3 5 7 9111
2012.

3 5 7 9111
2013.

3 5 7 9111
2014.

3 5 7 911

�	����� (RSD)
��	���� (RSD)
�	����� (EUR � �	�	�
���	� � EUR)
��	���� (EUR � �	�	�
���	� � EUR)

����: ���.
 



I.6. Сектор становништва

Иако штедња становништва расте споријим
темпом него у 2013. години, приметан је даљи раст
штедње у динарима и пораст учешћа дугорочне
штедње. Кредитна активност је, без ефекта курса,
повећана, уз даљи раст учешћа динарских кредита.
Ипак, учешће проблематичних кредита у укупним
кредитима становништва је повећано и, као такво,
захтева пажљиво праћење. 

Укупна штедња становништва је у 2014. повећана за

68,8 млрд динара, на 1.036,3 млрд динара. У укупној

пасиви банкарског сектора на крају 2014. је

учествовала са 34,9% (за 0,9 п.п. више у односу на

2013).

Посматрано по валутној структури, девизна штедња

становништва (резиденти) остварила је нижи раст

него у претходној години (107,6 млн евра у 2014.

наспрам 144,8 млн евра у 2013) и знатно мањи раст

него у 2012. години. Нижи раст девизне штедње

последица је пада камата које се остварују на штедњу,

будући да део раста штедње потиче и од тих камата. 

Такође, другу годину заредом изостао је

традиционалан раст девизне штедње током

новембарске „Недеље штедње“. Истовремено,

пондерисана каматна стопа на новоположене

38

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2014.

лица и предузетника путем принудне наплате. Укупан

износ блокаде на крају године износио је 243,4 млрд

динара, или за 13,8% више него у 2013. години. У

истом периоду знатно је порастао број блокираних

привредних субјеката (10.213, или 23,3%). 

Принудна наплата Народне банке Србије је у току

2014. године од надлежних привредних судова

примила 213 решења о отварању стечајног поступка

над стечајним дужником (за 26 решења више него у

2013) и 80 решења којима се отвара стечајни

поступак, потврђује усвајање унапред припремљеног

плана реорганизације и обуставља стечајни поступак

над стечајним дужником (за 19 решења мање него у

2013). Такође, од Агенције за приватизацију

примљено је и седам одлука о покретању поступка

реструктурирања над субјектима приватизације (једна

одлука више него у 2013). 

У току 2014. године усвојено је више системских

закона или њихових измена и допуна ради

побољшања пословног амбијента неопходног за

убрзање инвестиционе и привредне активности,

јачање приватног сектора и повећање конкуренције и

запослености, чији се пуни ефекти очекују у

наредним годинама. Међу тим законима су и Закон о

раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању,

Закон о планирању и изградњи, Закон о стечају, Закон

о инвестиционим фондовима и Закон о пореском

поступку.
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депозите индексиране у страним валутама и девизне

депозите наставила је да пада и током 2014. године (за

1,1 п.п., на 1,7%). Кретање каматних стопа резултат је

општег пада каматних стопа на међународном

тржишту новца, али и чињенице да су банке

примениле препоруку Народне банке Србије да своје

активности на прикупљању штедње ускладе с

тржишним кретањима и избегну тржишна понашања

која би могла да изазову ризике по ликвидност и

стабилност банкарског система, као и да привлачење

клијената и повећање штедње постигну побољшањем

услова својих услуга и ширењем лепезе банкарских

производа. Народна банка Србије је и у 2014. години

објавила препоруку банкама да каматне стопе на

орочене депозите у „Недељи штедње“ утврђују на

нивоима који не прелазе ниво који се нуди током целе

године. Вођење одговорније политике каматних стопа

од стране банака позитивно се одражава на њихову

стабилност, као и на стабилност финансијског

система у целини. С обзиром на то да трошак извора

средстава утиче на цену банкарских кредита, стварају

се предуслови за пад активних каматних стопа. 

Иако динамика раста штедње у 2014. години није

пратила тренд раста из ранијих година, настављено је

побољшање рочне структуре девизне штедње, тако да

је учешће дугорочне штедње у укупној девизној

штедњи повећано на 22,1% (за 1,4 п.п. више него у

2013. години). 

У току 2014. држава је по основу јавног дуга по

девизној штедњи грађана19 преко банака грађанима

укупно исплатила 301,5 млн евра. Од почетка исплате

2002. године укупно је по том основу исплаћено

2.942,7 млн евра. 

Додатно, са аспекта финансијске стабилности,

охрабрује податак да је на крају 2014. године опало

учешће депозита у страној валути у укупним

депозитима становништва за 0,7 п.п., на 88,7%.

Иако у структури девизних депозита и даље

доминирају евродепозити, због јачања вредности

долара и швајцарског франка у односу на евро,

забележена је блага промена у валутној структури

девизних депозита у корист ових валута, при чему је

на крају 2014. учешће депозита у доларима и даље

било ниско и износило 3,3%, а у швајцарским

францима 3,1%. 

И динарска штедња становништва је у току 2014.

наставила да расте, мада споријим темпом. На крају

2014. године мг. раст динарске штедње износио је 4,4

млрд динара, или 13,0%. Константан раст динарске

штедње наводи на закључак да се поверење грађана за

штедњу у домаћој валути постепено обнавља, пре

свега услед постигнуте стабилне и ниске инфлације,

повољније пореске политике20 и виших каматних

стопа у односу на девизну штедњу. Због тога је

учешће динарске штедње у укупној штедњи, иако и

Међународно и домаће окружење

19 Обвезнице Савезне Републике Југославије и Републике Србије издате

ради регулисања јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу

девизне штедње грађана и по основу уговора о девизним депозитима

грађана ороченим код Дафимент банке АД Београд у ликвидацији и по 

девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне

Горе ДД Подгорица.
20 На приход од камате по основу девизне штедње плаћа се порез по стопи од

15%, док се на камату остварену на динарску штедњу не плаћа порез.
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претходну годину, пре свега због престанка

субвенционисања стамбених кредита после

реализације пренетих средстава обезбеђених у буџету

Републике Србије за 2013. годину. 

У току 2014. је настављен тренд раста учешћа

динарских потраживања банака у укупним

потраживањима од становништва, који је започет

средином 2011. године (у поређењу с крајем 2013.

раст за 3,1 п.п., на 41,0%). У току 2014. око 71,7%

новоодобрених кредита становништву односило се на

динарске кредите, чему су у великој мери допринели

прописи Народне банке Србије, који предност дају

задуживању у динарима. Потраживања индексирана у

еврима учествују са 45,1% у укупним потраживањима

од становништва, док је код потраживања

индексираних у швајцарским францима забележен

даљи пад учешћа на 13,9%. 

Посматрано по намени кредита, највећи номинални

раст у 2014. имали су готовински кредити (13,7%) и

стамбени кредити (6,6%), док су кредити за куповину

аутомобила и потрошачки кредити исказали мг. пад.

На крају 2014. године у структури кредита

становништву и даље доминирају стамбени кредити и

готовински кредити. 

Укупан број стамбених кредита на крају 2014. године

је износио 107.162, у бруто износу од 337,2 млрд

динара. Од тог броја, 21.702 кредита, у бруто износу
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2014.

даље ниско, повећано за 0,2 п.п., на 3,7% на крају

2014. године. 

Поред указивања на неопходност вођења одговорне

политике каматних стопа на штедне улоге, Народна

банка Србије је настојала да укаже и на већу

исплативост штедње у динарима. Промовисање и

подршка штедње у домаћој валути такође је део

стратегије постизања и одржавања финансијске

стабилности, јер већа употреба динара у

финансијском систему значи и мању рањивост свих

сектора на кретање девизног курса.

У 2014. благо је побољшана и рочна структура

динарске штедње, мада учешће дугорочне штедње у

укупној динарској штедњи и даље не прелази 10%

(9,5% у 2014. години). 

И поред успореног раста, кретање девизне и

динарске штедње становништва потврђује поверење

грађана у банкарски сектор Србије и доприноси

даљем јачању депозитне базе банкарског сектора. 

Кредити становништву су на крају 2014. повећани за

3,8% мг., искључујући ефекат промене курса. Иако је

субвенционисано кредитирање становништва

настављено и у 2014. години, и то кроз

субвенционисање стамбених кредита у износу од 1,6

млрд динара и кредита за војску у износу од 2,0 млрд

динара, то је ипак знатно нижи износ у односу на
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од 96,9 млрд динара, односе се на кредите

индексиране у швајцарским францима (28,7%). Од

укупног броја стамбених кредита, на проблематичне

стамбене кредите односи се 6.557 кредита, у укупном

износу од 27,6 млрд динара, или 8,2% (раст од 1,3 п.п.

у односу на крај 2013). Посматрано по валутној

структури, знатно веће учешће проблематичних

стамбених кредита односи се на кредите индексиране

у швајцарским францима (17,5%, или за 4,2 п.п. више

него у 2013) него на стамбене кредите индексиране у

еврима (4,3%). На крају 2014. године проблематични

стамбени кредити индексирани у швајцарским

францима чинили су 61,4% укупних проблематичних

стамбених кредита. 

Упркос расту учешћа проблематичних стамбених

кредита на нивоу банкарског сектора у 2014. години

(поменути раст за 1,3 п.п., на 8,2%), то учешће је и

даље ниже од учешћа укупних проблематичних

кредита становништва (11,4%)21 и знатно ниже од

учешћа укупних проблематичних кредита у укупним

кредитима банака (21,5%). Међутим, с обзиром на то

да се 17,5% укупних стамбених кредита

индексираних у швајцарским францима налази у

зони проблематичних кредита, као и да стамбени

кредити индексирани у швајцарским францима чине

61,4% укупних проблематичних стамбених кредита,

корисници тих кредита у већој мери се суочавају с

проблемима у њиховој отплати. Њихов положај је

додатно отежан након одлуке централне банке

Швајцарске од 15. јануара 2015. године да укине

доњу границу девизног курса од 1,20 франака за

један евро. Након пажљивог анализирања утицаја тог

догађаја на положај корисника кредита

индексираних у швајцарским францима, као и њеног

утицаја на стабилност финансијског система,

Народна банка Србије је 24. фебруара 2015. године

донела Одлуку о мерама за очување стабилности

финансијског система у вези с кредитима

индексираним у страној валути. Одлука је донета

ради очувања и јачања стабилности финансијског

система Републике Србије, адекватнијег управљања

ризицима банака и боље заштите корисника

финансијских услуга, који су примарно погођени

последицама негативних кретања на међународном

девизном тржишту. Детаљније на ову тему погледати

Осврт 8: Одлука швајцарске централне банке о

укидању минималног девизног курса швајцарског

франка у односу на евро.

Упркос растућем учешћу проблематичних кредита, на

стабилност финансијског система позитивно утиче и

то што је највећи број стамбених кредита (око 75%)

осигуран код НКОСК-а. На крају 2014. године број

осигураних кредита достигао је 79.992 кредита (за

4.258 више у односу на крај 2013), у иницијално

осигураном износу од 2,9 млрд евра, од чега је 2,3

млрд евра неотплаћено. 

Међународно и домаће окружење
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21 Становништво: домаћа физичка лица, страна физичка лица (резиденти),

предузетници, приватна домаћинства са запосленим лицима и регистровани

пољопривредни произвођачи.
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п.п., на 6,9%. Иако је разлика између просечних

каматних стопа на новоодобрене динарске кредите и

евро и евроиндексиране кредите и даље висока (10,0

п.п.), због већег пада каматних стопа на динарске

кредите, тај распон је на крају 2014. године смањен за

1,9 п.п. 

У наставку се дају основни показатељи који се

односе на сектор становништва за период од 2008. до

2014. године.
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На крају 2014. у портфолију НКОСК-а налазио се 821

кредит, у неотплаћеном износу од 37,9 млн евра, који

су проглашени доспелим због проблема у отплати и за

које НКОСК плаћа доспеле ануитете до продаје

хипотековане непокретности. У односу на 2013, број

тих кредита у 2014. години повећан је за 229, односно

за 9,9 млн евра. 

Од почетка рада НКОСК-а укупно је реализовано 76

хипотека по осигураним стамбеним кредитима, од

чега 56 по кредитима индексираним у швајцарским

францима. Само у 2014. реализоване су 22 хипотеке,

од чега 13 по кредитима индексираним у

швајцарским францима.22

На основу података банака и НКОСК-а може се

закључити да су осигурани стамбени кредити који су

проглашени доспелим због проблема у отплати и за

које НКОСК плаћа доспеле ануитете и даље знатно

испод нивоа учешћа проблематичних стамбених

кредита банака. У случају даљег погоршања степена

наплативости стамбених кредита банака може доћи и

до већег ангажовања НКОСК-а по основу настанка

осигураног случаја.

Трошкови задуживања сектора становништва су у

2014. години смањени, јер су просечне каматне стопе

на новоодобрене динарске кредите у току 2014.

године смањене за 2,8 п.п., на 16,9%. У истом периоду,

каматне стопе на новоодобрене евро и

евроиндексиране кредите такође су смањене за 1,0
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22 Подаци НКОСК-а.
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Међународно и домаће окружење

 

�1 �2 �3 �4 �1 �2 �3 �4
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2013. 2013. 2013. 2014. 2014. 2014. 2014.

��� ��� 	�
� �����
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II.1. Банкарски сектор

Адекватност капитала

Банкарски сектор Републике Србије је током 2014.

године био адекватно капитализован. На крају године

ПАК је износио 20,0%, што је знатно изнад

регулаторног минимума (12,0%) и два и по пута изнад

минимума прописаног у ЕУ. 

Докапитализације банака (у укупном износу од 29,6

млрд динара) и укључивање нерасподељене добити из

II. Финансијски сектор

претходног периода у капитал позитивно су утицали

на регулаторни капитал банкарског сектора. Међутим,

губици које су забележиле поједине банке, раст

потребне резерве за процењене губитке и смањење

субординираних обавеза деловали су у супротном

смеру – регулаторни капитал на нивоу банкарског

сектора смањен је у односу на крај 2013. године (за 7,8

млрд динара, на 339,2 млрд динара), док је ризична

актива у односу на крај претходне године повећана (за

42,2 млрд динара, на 1.700,0 млрд динара). То је, у

коначном ефекту, резултирало смањењем

адекватности капитала за 0,9 п.п. у 2014. години.

Финансијски сектор
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Финансијски сектор Републике Србије је изразито банкоцентричан – учешће банака у укупној активи тог сектора
је на крају 2014. износило 92,0%. И током 2014. банкарски сектор је остао високо капитализован и високо
ликвидан. Кредитна активност бележи мг. раст од октобра 2014. Учешће проблематичних кредита у укупно
одобреним кредитима је високо, али не угрожава финансијску стабилност, јер су ти кредити у потпуности
покривени резервисањима за процењене губитке. Показатељи профитабилности банкарског сектора указују на
тренд опоравка. Ипак, дугорочни опоравак профитабилности може се очекивати тек по успостављању раста
кредитне активности заснованог на адекватном приступу у управљању ризицима. Кредитни ризик је
најзначајнији ризик с којим се банкарски сектор суочава, док је ризик ликвидности слабо изражен. 

20
,9

%

21
,2

%

20
,4

%

19
,4

%

20
,0

%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

T4 2013. T1 2014. T2 2014. T3 2014. T4 2014.

������ �	
���� 	�����
	�
 ��������
������ �	
���� 	������ ������
�A�

���
	: ���.

�	����
� II.1.2. ��������� ���	
�� 
��
�������� ������� ���	 2014. 
(� %, 
��
��
 �.�.)

 



(2%). Таква структура ризика је непромењена у

односу на 2013. годину.

Ниво, структура и квалитет активе

Нето актива банкарског сектора је на крају 2014.

године износила 2.969 млрд динара, или око 77%

БДП-а. 

Доминантан део нето активе банкарског сектора и у

2014. чинили су кредити и потраживања (64,1% нето

активе на крају 2014), што је резултат непромењених

пословних модела банака који су окренути

традиционалним кредитно-депозитним пословима.

Остатак активе односио се на готовину и средства код

централне банке (16,4%) и финансијска средства

(15,5%). Највећи део финансијских средстава односи

се на пласмане у ХоВ Републике Србије, чије учешће

у активи сектора континуирано расте од 2009. године,

што сведочи о томе да је банкарски сектор склон

сигурнијим пласманима. Такође, благо смањење

кредитне активности у току 2013. и прве половине

2014. указује на уздржавање банака од преузимања

ризика, што, све заједно, доприноси солвентности

сектора и спречава акумулирање кредитног ризика,

али и смањује профитабилност и свакако не

представља добру основу за привредни раст. Имајући

у виду последице слабе кредитне активности, Влада је
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Посматрано по тромесечјима, након благог повећања

адекватности капитала изазваног смањењем ризичне

активе у Т1, у току наредна два тромесечја забележен

је знатан пад адекватности за укупно 1,8 п.п. Тај пад

је последица истовременог пораста ризичне активе и

смањења регулаторног капитала услед повећања

потребне резерве за процењене губитке. Ризична

актива је наставила раст и током Т4, али је у том

периоду ојачао регулаторни капитал по основу

ослобађања дела потребне резерве и извршених

докапитализација, тако да је на крају године ПАК

задржао висок ниво од 20,0%.

Упркос благом паду ПАК-а у 2014. години,

посматрано у међународном контексту,

капитализованост банкарског сектора Србије и даље

се налази изнад просека земаља централне и источне

Европе. 

Имајући у виду високо учешће проблематичних

кредита у укупним кредитима, нарочито у сегменту

кредитирања привреде, не чуди констатација да је

најзначајнији ризик у банкарском сектору Србије и у

2014. био кредитни ризик. Највећи удео у

капиталним захтевима и даље имају управо

капитални захтев за кредитни ризик (86%), затим

капитални захтев за оперативни ризик (12%), а

најмањи удео капитални захтев за тржишне ризике

64,1%

16,4%15,5%

4,0%
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у 2014. спровела програм субвенционисаног

кредитирања привреде, који је у великој мери

подстакао раст кредитне активности током друге

половине године. 

Кредитна активност

Реална кредитна активност бележи мг. пад од

почетка 2013. до октобра 2014, када се враћа у

позитивну зону. На нивоу 2014. године, реална

кредитна активност, која поред домаћих кредита

обухвата и задуженост привреде у иностранству,

повећана је за 0,4%. 

Повратак композитне мере кредитне активности на

позитивну путању последица је раста задужености

становништва и предузећа која су се задужила код

домаћих банака и у иностранству. 

Кредити привреди имају позитивну мг. стопу реалног

раста од 0,3% на крају 2014. године. Расту кредитне

активности сектору привреде у току друге половине

2014. допринео је програм субвенционисаног

кредитирања привреде за одржавање ликвидности и

финансирање трајних обртних средстава који је

спровела Влада. У периоду од јуна до краја 2014.

године путем овог програма одобрено је 136,1 млрд

динара. Позитиван допринос кредитној активности

имало је и задуживање предузећа у иностранству, које

бележи мг. стопу реалног раста од 2,2%.

Кредитирање становништва такође бележи позитивне

реалне стопе раста (3,8% на мг. нивоу). 

Како показују резултати анкете о кредитној

активности банака,23 кредитни стандарди су

пооштрени у току 2014, посебно у сегменту девизних

кредита привреди. Као разлог пооштравања најчешће

се наводе негативна очекивања у погледу економске

активности, али и проблеми с ненаплативим

потраживањима. Пооштравање стандарда

кредитирања огледа се у неценовним условима

кредитирања, као што су максимални износ и рочност

кредита, али и захтеви у погледу обезбеђења кредита.

С друге стране, пад каматних маржи и провизија је

настављен. Кад је реч о кредитирању становништва,

пооштравање кредитних стандарда било је

минимално и испољило се у другој половини године. 

Висок ниво проблематичних кредита, који

карактерише банкарски сектор Србије, делује

ограничавајуће на кредитну активност, јер повећава

аверзију банака према ризику, која се манифестује

кроз пооштравање стандарда кредитирања. Додатно,

уступање доспелих а неизмирених потраживања

банака лицима ван финансијског система деловало је

Финансијски сектор

23 Народна банка Србије спроводи анкету од почетка 2014. године.
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тенденција раста ових кредита у току и након кризе не

разликује много од тенденција забележених у већини

других земаља централне и источне Европе. Такође,

ради адекватнијег међународног поређења динамике

развоја ових кредита, важно је да се има у виду и то да

Народна банка Србије примењује прилично

ригорозну дефиницију проблематичних кредита.

На крају 2014. године бруто проблематични кредити

чинили су 21,5% укупно одобрених бруто кредита,

или за 0,1 п.п. више у односу на крај 2013. године. Тај

раст је резултат већег процентуалног повећања

укупних бруто проблематичних кредита банкарског

сектора (за 26 млрд динара, на 421 млрд динара, или

за 6,6%) у поређењу с растом укупних бруто кредита

(који су повећани за 5,7%). Тренд раста учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима

банкарског сектора у првој половини године прекинут

је прво у јуну, а потом и у Т4, у највећој мери због

програма субвенционисаног кредитирања привреде.

Додатно, крајем године банке су појединим јавним

предузећима одобриле девизне и валутно

индексиране кредите, што је, све заједно, допринело

томе да се учешће ових кредита у укупним кредитима

смањи у Т4. Тиме је у највећој мери компензован раст

њиховог учешћа у првој половини године.

Како би заштитила интересе депонената и осталих

поверилаца и очувала финансијску стабилност,
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негативно на кредитни портфолио. Посматрано на

дужи рок, овај процес ће кроз смањење капиталних

захтева за кредитни ризик и наплату дела вредности

уступљених потраживања повећати кредитну

активност и поверење у банкарски сектор.

Кредитни портфолио

Кредитни портфолио је на крају 2014. године износио

1.653 млрд динара. Највећи део портфолија односио се

на кредите привреди24 (око 52%) и физичким лицима25

(око 40%). Укупни нето кредити привреди износили су

866 млрд динара, од чега је 78% у страној валути, а

74% у еврима. Укупни нето кредити физичким лицима

износили су 665 млрд динара, од чега се 326 млрд

динара (49%) односи на стамбене кредите. Од укупних

задужења физичких лица, око 60% је у страној валути,

а 46% у еврима. 

С обзиром на то да кредити представљају доминантан

удео у укупној билансној активи домаћег банкарског

сектора, квалитет кредитног портфолија опредељује

квалитет укупне билансне активе. Почев од 2008.

године уочава се тенденција раста учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима

банкарског сектора. Не треба, међутим, губити из

вида чињеницу да је Србија ушла у кризу с релативно

високим учешћем проблематичних кредита (11,3% на

крају 2008), те да се, посматрано на мг. нивоу,
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24 Привреда обухвата сектор јавних предузећа и сектор привредних друштава. 25 Физичка лица обухватају сектор предузетника, сектор становништва,

приватна домаћинства са запосленим лицима и регистроване пољопривредне

произвођаче.
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поред резерви прописаних Међународним

стандардима финансијског извештавања, Народна

банка Србије захтева и формирање тзв. регулаторних

резерви, тј. резерви за процењене губитке. Крајем

2014. обрачуната резерва за покриће билансних и

ванбилансних губитака била је довољна за покриће

118,4% бруто проблематичних кредита. Степен

покривености резервама за процењене губитке

бележи благ раст, што указује на то да су резерве за

процењене губитке и даље довољне да

проблематични кредити, иако високи, при

постојећем учешћу у укупним кредитима не

угрожавају финансијску стабилност. У том

контексту, иако је учешће проблематичних кредита у

укупним кредитима банкарског сектора Србије изнад

просека региона, треба напоменути да је и њихово

покриће укупним резервама за процењене губитке

највише у региону. 

Посматрано по секторској структури, учешће

проблематичних кредита и даље је знатно веће код

привреде него код физичких лица. На крају 2014.

учешће проблематичних кредита у укупно одобреним

кредитима привреди износило је 24,6%, што је

непромењен ниво учешћа у односу на претходну

годину. У сектору привредних друштава,

грађевинарство и даље има највеће учешће

проблематичних кредита (48,3%). Иако учешће

проблематичних кредита овог сектора бележи пад од

Финансијски сектор

4,4 п.п. у односу на 2013. годину, он је у највећој мери

резултат измена у секторској класификацији.

Промене секторске класификације довеле су и до

већих промена у висини (раст) и секторској

структури проблематичних кредита јавних

предузећа. У току 2014. у сектору јавних предузећа

знатно је повећано учешће проблематичних кредита

(за 12,5 п.п., на 13,3%), а посебно у оквиру две гране

сектора јавних предузећа – грађевинарства и

прерађивачке индустрије. 

Када је реч о физичким лицима, учешће

проблематичних кредита у укупним кредитима

одобреним физичким лицима повећано је у току 2014.

за 0,6 п.п., на 11,4%. Наведени раст је готово у

потпуности настао у Т2. Ипак, клијенти банака и даље

најредовније измирују обавезе по основу стамбених

кредита, који представљају и најзначајнији део

кредита физичким лицима.

Профитабилност

На крају 2014. године у банкарском сектору је

пословало 29 банака, једна мање него на крају 2013.

године. Банкарски сектор је у 2014, за разлику од

претходне године, остварио позитиван финансијски

резултат. С приносом на активу од 0,1% и приносом

на капитал од 0,6%, банкарски сектор Србије се још

налази испод просека региона, док структура добити
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2008–2014. и негативне резултате. Супротно њима,

италијанске и аустријске банке пословале су у

просеку с добитком, при чему су њихови показатељи

профитабилности били на доста високом нивоу.

Поред наведених, банке у власништву САД и Русије

имале су високе показатеље профитабилности, уз

напомену да је њихово учешће у укупној нето активи

банкарског сектора веома мало (4,3%). 

Према критеријуму оствареног резултата, у првих пет

банака с највећом добити доминантно учествују

50
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указује на то да је пословни модел домаћих банака и

даље оријентисан ка традиционалним банкарским

пословима. На пораст профитабилности банкарског

сектора утицала је пре свега добит по основу камата,

накнада и провизија, док су расходи по основу

индиректних отписа пласмана билансних позиција, уз

реструктурирање пословања једне банке током Т4,

знатно ограничили крајњу добит банкарског сектора.

Посматрано по тромесечјима, показатељи

профитабилности су у прва три тромесечја

забележили бољи опоравак, да би у Т4 они пали.

Разлог томе је губитак пре опорезивања једне банке

код које је извршено пословно реструктурирање у Т4.

Профитабилност банкарског сектора Србије,

посматрана према власничкој структури банака, није

хомогена. Посматрано по власничкој структури,

домаће државне банке учествују са 19,2% у нето

активи банкарског сектора, а домаће приватне банке

са 6,3%. Банке у страном власништву учествују у нето

активи банкарског сектора са 74,5%. Уколико се

упореди просечна профитабилност према земљи

порекла већинског акционара, с највећим изазовима

на домаћем тржишту суочиле су се банке у већинском

државном власништву, што је последица

реструктурирања пословања једне банке, по чијем би

искључењу ова група банака имала позитиван

резултат. Такође, негативне резултате оствариле су и

групе банака већинских акционара из Грчке,

Словеније, Кипра и Норвешке. Француске банке

имају слабе, а у појединим годинама током периода
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Финансијски сектор

највеће банке у Србији. Четири од тих пет банака

припадају групи банака са учешћем преко 5% у

билансној суми банкарског сектора. 

Добитак пре опорезивања банкарског сектора у 2014.

години износио је 3,5 млрд динара, или за 5,6 млрд

динара више него у 2013. С позитивним резултатом

пословало је 17 банака, у укупном износу од 30,6

млрд динара, док је 12 банака забележило губитак у

износу од 27,1 млрд динара. Будући да остварен

финансијски резултат укључује губитак пре

опорезивања једне банке код које је извршено

пословно реструктурирање у Т4 2014. у износу од 16

млрд динара, остварени износ добитка пре

опорезивања, када се искључи наведени губитак,

износио је 19,5 млрд динара. Приходи у 2013. и 2014.

години сличне су структуре и нивоа. Нето кредитни

губици имали су највећи негативан утицај на добит

банкарског сектора Србије у 2014. години.

Иако су показатељи профитабилности банкарског

сектора у позитивној зони, они су и даље нижи у

поређењу са земљама у региону. Гашењем појединих

банака повећао се профит банкарског сектора.

Међутим, и поред тога, велики проблем представљају

проблематични кредити, који утичу на крајњи резултат

пословања банака. Упркос ниској профитабилности,

према резултатима макропруденцијалних стрес-

-тестова26, банкарски сектор у целини је солвентан и

отпоран на потенцијалне шокове, чему доприносе и

профити које банке остварују. Дугорочни опоравак

профитабилности може се очекивати тек по

успостављању кредитног раста заснованог на

одговарајућем приступу у управљању ризицима.

Ликвидност

Ликвидност банкарског сектора Србије је, према свим

критеријумима, на изузетно високом нивоу.

Последично, ризик ликвидности не представља

претњу по финансијску стабилност. Просечан

месечни показатељ ликвидности у децембру 2014.
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26 Резултати макропруденцијалних стрес-тестова приказани су у делу IV.2.
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Извори средстава

Банке које послују у Србији све више се ослањају на

домаће, стабилне изворе финансирања. Jачање домаће

депозитне базе затвара јаз између домаћих кредита и

депозита, што смањује осетљивост домаћег

финансијског система на спољне шокове. Силазни

тренд односа кредита и депозита у току 2014. године

последица је бржег раста депозита од кредита. 

52

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2014.

године је био на знатно вишем нивоу од прописаног

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

ужи показатељ ликвидности с вредношћу од 1,7

такође се налазио знатно изнад регулаторног

минимума (0,7). Према резултатима стрес-тестова,

банкарски сектор остаје високо ликвидан чак и у

условима екстремног одлива депозита. 

Пад показатеља ликвидности, приметан у октобру

сваке године, последица је доспећа депозита

орочених током „Недеље штедње“, чија преостала

рочност тада пада на испод месец дана. Ефекти

„Недеље штедње“ јасно су уочљиви и на

графиконима II.1.17. и II.1.18, који приказују

расподелу показатеља ликвидности по банкама. 

О високој ликвидности банкарског сектора говори и

чињеница да је крајем 2014. ликвидна актива

покривала 37,1% укупне активе и 58,6% краткорочних

обавеза. Када је реч о ликвидној активи првог реда,

њено учешће у укупној активи и покриће

краткорочних обавеза износили су 29,0% и 45,8%,

респективно. 

То што банкарски сектор Србије располаже високим

резервама ликвидних средстава доприноси

стабилности сектора, али може бити и један од

разлога смањења профитабилности. Високо учешће

ликвидних средстава, поред ниског ризика,

карактеришу и одговарајући нижи приноси.
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неопходна за повећање укупне динаризације у

систему. Рочна структура депозита и даље је изузетно

неповољна и показује доминантно учешће

краткорочних депозита27 од 90,9%. 

Осетљивост на тржишне ризике

Банкарски сектор Србије минимално је изложен

тржишним ризицима. Капитални захтеви за тржишне

ризике чине свега 1,6% укупних капиталних захтева. 

Финансијски сектор

27 Депозити с преосталом рочношћу мањом од годину дана.

Укупни депозити на крају 2014. чинили су 63,7%

укупне пасиве банкарског сектора (повећање од 3 п.п.

у односу на претходну годину), а капитал банака

20,7% (смањење од 0,2 п.п.). Валутна структура

укупних депозита и даље показује високу

заступљеност девизних депозита, с благом

опадајућом тенденцијом током 2014. године. Од

укупних депозита, на крају 2014. године 72,1% је било

у девизном знаку, највише у еврима (66,0% укупних

депозита). Управо је већа динаризација депозита
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Показатељ девизног ризика на крају 2014. године је

износио 2,6% и налазио се знатно испод регулаторне

границе од 20,0%. 

Валутна структура извора средстава и пласмана

банака је усклађена. С обзиром на то да се банке

финансирају доминантно из девизних извора, од

девизног ризика штите се одобравањем кредита с

валутном клаузулом. Иако банке имају добро

избалансирану девизну позицију, због чега нису

директно изложене девизном ризику, оне су

индиректно изложене девизном ризику. Одобравањем

кредита с валутном клаузулом незаштићеним

клијентима девизни ризик се враћа у билансе банака

као девизно индуковани кредитни ризик.
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������ II.1.1. ���������	 
�������� ������ ����
�	�� ��
	��
(� %, ����	�� 
	�� �����	�� 
�����
�)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

���������� ���	����

���� ����
	 ���	��� �  ��
���  
� 	�	�
�  ���	�� 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0

��
��
	 ���	��� �  ��
���  
� 	�	�
�   ���	�� 1) 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6

�	��
�
	 ���	��� �  ��
���  
� �	��
�
�  ���	�� 23,6 20,7 19,7 20,2 20,5 20,9 20,7

��������� 	 ����	��� ���	��

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

���	�	 	
�� ��	�	 �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 18,4 17,9 19,3 17,2 17,9 18,4 19,2

���	�	 ����	
	 �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 16,9 17,3 16,6 14,7 15,0 13,5 13,9

���	�	 �����	
�����  �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 5,8 5,3 6,9 6,2 5,8 4,6 4,2

�����	 ���	�	 ���� ���	�� �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 8,1 9,8 9,7 10,9 12,8 11,4 11,5

���	�	 �	�	��	� �	�	�� �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 36,3 32,9 34,1 32,4 33,6 35,4 38,2

�� ����: ������
	 ���	�	 �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 13,9 13,8 15,4 15,0 16,1 16,8 18,0

���	�	 �����	� �����	�� �  ��
���  
� � �� �
� ���	�� 11,3 13,8 10,5 15,7 12,0 14,0 9,6

�� �� ��������	�
	 ���	�	 �  ��
���  
� � �� �
� �� �� ���	�� 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5

���� ��������	�
	 ���	�	 �  ��
���  
� � �� �
� 
��� ���	�� 5,3 8,5 9,8 10,5 10,4 11,9 11,1

 ������ ���
���	 � �� �
	! ���	�� �  ��
���  
� � �� �
� �� �� ���	�� 8,3 9,6 9,1 10,9 10,2 11,9 12,7
 ������ ���
���	 � �� �
	! ���	��  �  ��
���  
� �� �� ��������	�
� 
���	�� 73,2 61,4 53,9 57,0 54,9 55,8 59,0
 ������ ���
���	 ��������	�
	! ���	�� �  ��
���  
� �� �� 
��������	�
� ���	�� 56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9
���� ����
� ����	��"� �� �	��
�
�  	���#�
��� �  ��
���  
� �� �� 

��������	�
� ���	�� 153,6 142,5 133,6 121,4 120,7 113,8 114,5

$�	 ���	�	! 	���#�
���	 �  ��
���  
� ��� ����
	 ���	��� 36,6 37,4 43,3 110,1 104,5 90,4 130,5

����	��
	����

%	
�� 
� ���	�� 2,1 1,0 1,1 0,1 0,4 -0,1 0,1

%	
�� 
� ���	��� 9,3 4,6 5,4 0,2 2,1 -0,4 0,6

�����
� ��#� �  ��
���  
� �����
�  �	��
�
�  ���	�� 5,7 5,1 4,6 4,6 4,3 4,2 4,3

�����
� ��#� �  ��
���  
� � �� �
� �����	�
� �	!��� 64,2 67,0 68,3 72,0 69,2 72,6 72,3

%�����
	 ��!��	 �  ��
���  
� � �� �
� �����	�
� �	!��� 59,0 62,6 63,5 61,8 66,1 65,3 64,7

%�����
	 ��!��	 �  ��
���  
� �����
�  �	��
�
�  ���	�� -5,2 4,8 4,3 3,9 4,1 3,8 3,9

���!��	 ����� �  ��
���  
� ������
� ��!��� 41,2 41,9 41,1 41,9 38,3 39,4 37,0

�	��	����

&	��	�
� ���	�� �  ��
���  
� � �� �
�  �	��
�
�  ���	�� 43,3 41,5 35,1 37,8 34,5 38,5 37,1

&	��	�
� ���	�� �  ��
���  
� �������
� ������� 68,6 63,6 56,4 62,8 57,5 62,2 58,6

&	��	�
� ���	�� ���� ��� �  ��
���  
� � �� �
�  �	��
�
�  ���	�� 31,1 28,7 23,8 27,5 26,8 29,0 29,0

&	��	�
� ���	�� ���� ��� �  ��
���  
� �������
� ������� 49,3 43,9 38,1 45,6 44,8 46,9 45,8
���	�	 (	�����
	 	 	
����	�
	 �  ���
�� ���� �	) �  ��
���  
� � �� �
� 
���	�� 68,8 70,2 71,0 69,0 73,1 70,9 70,0
'����	�	 (	�����
	 	 	
����	�
	 �  ���
�� ���� �	) �  ��
���  
� � �� �
� 
�����	�� 71,8 75,4 79,1 75,7 77,6 73,3 72,1
���	�	 
��	
�
�	����� ������  �  ��
���  
� �����	�� 
��	
�
�	����� 
������ 125,3 124,8 125,9 127,0 119,9 113,8 102,5

���	�	 
��	
�
�	����� 	 
��#��
�� ������  �  ��
���  
� �����	�� 

��	
�
�	����� 	 
��#��
�� ������ 127,1 125,3 122,8 124,1 117,8 112,5 102,4

���	�	 (	�����
	 	 	
����	�
	 �  ���
�� ���� �	) �  ��
���  
� �����	�� 
(	�����
� 	 	
����	�
� �  ���
�� ���� �	) 109,8 99,8 99,1 109,7 106,7 105,3 95,9

'����	�	 �  ��
���  
� � �� �
�  �	��
�
�  ���	�� 57,7 60,2 59,4 57,9 59,0 60,7 63,7
������� (	�����
� 	 	
����	�
� �  ���
�� ���� �	) �  ��
���  
� � �� �
� 
������� 74,3 77,8 81,8 79,0 80,1 76,7 74,5

����	��� �� ���	��� �	�	��

(���
� 
��� �����
� ���	�
� ���	�	�� �  ��
���  
� ��� ����
	 ���	��� 7,4 3,6 3,9 6,2 5,5 4,4 3,9

)�
�	��
�
� ������ �  ��
���  
� � �� �
�  �	��
�
�  ���	�� 121,4 106,7 97,7 111,0 103,5 111,0 207,1
)�
�	��
�
� ������ ���� �� ����	�	�� ��  �  ��
���  
� � �� �
�  �	��
�
�  
���	��  ���� �� ����	�	�� �� 56,2 43,3 33,9 32,0 26,1 28,8 27,6

1) $�����
� � *3 2011. ���	
� �	����
 �� ��	����
	 ��
��
	 ���	��� (��
��
	 ���	��� ���"�
 �� 
�������� �	 	�
�� ����	).
 ���: ��+.  
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*����� II.1.2. ��������� �	
�
�	���� ������ ������	�� ���	��

���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%

�	
�
�	���	 ����� 84 2.759 100,0 87 2.868 100,0 85 3.108 100,0 80 3.081 100,0 78 3.227 100,0 

(� % ���-�) 95,7% 89,4% 92,8% 85,2% 83,2%

��
�����	 ����� 33 2.534 91,8 33 2.650 92,4 32 2.880 92,6 30 2.846 92,4 29 2.969 92,0 

	�
���� ���� 8 454 16,4 8 472 16,5 8 522 16,8 6 534 17,3 6 571 17,7 

�������� ������ ���� 4 217 7,9 4 213 7,4 3 194 6,3 3 196 6,4 2 187 5,8 

������ ���� 21 1.863 67,5 21 1.965 68,5 21 2.163 69,6 21 2.117 68,7 21 2.211 68,5 

��	
� 4 427 15,5 4 393 13,7 4 426 13,7 4 409 13,3 4 418 12,9 

��������
� 2 526 19,1 2 591 20,6 2 657 21,1 2 679 22,0 2 738 22,9 

�������
� 3 202 7,3 3 263 9,2 3 287 9,2 3 299 9,7 3 304 9,4 

�������
� 4 469 17,0 4 493 17,2 3 449 14,4 3 429 13,9 3 441 13,7 

����� 8 238 8,6 8 225 7,8 9 345 11,1 9 301 9,8 9 310 9,6 

������ �	
�
�	���� 
	
��	���	�� 51 226 8,2 54 218 7,6 53 228 7,4 50 235 7,6 49 258 8,0 

����� ����� ���� 26 117 4,2 28 126 4,4 28 140 4,5 28 148 4,8 27 169 5,2 

����� ��������� 

�������
8 10 0,4 9 12 0,4 9 16 0,5 6 20 0,6 6 24 0,7 

����� ������� 17 99 3,6 17 80 2,8 16 72 2,3 16 67 2,2 16 65 2,0 
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Осврт 2: Индекс стабилности банкарског сектора

Имајући у виду да је финансијски систем Србије банкоцентричан (92% укупне активе финансијског сектора

се односи на банке), Народна банка Србије користи велики број различитих алата за мерење стабилности и

ризика банкарског система. Ради сагледавања потенцијалних ризика по финансијску стабилност, конструисан је

и индекс стабилности банкарског система. Уважавајући карактеристике домаћег банкарског система, приликом

обрачуна овог индекса користимо следеће: 

1. солвентност, 

2. кредитни ризик, 

3. ризик ликвидности, 

4. профитабилност, 

5. девизни ризик.28

Показатељи солвентности и профитабилности указују на способност банкарског сектора да се суочи с

ризицима којима је изложен. Адекватност капитала, као показатељ солвентности, указује на способност банака

да покрију губитке. Профитабилност може адекватно да се прати кроз кретање приноса на капитал и односа

оперативних трошкова и бруто прихода. Кредитни ризик је приказан помоћу учешћа проблематичних кредита

у укупним кредитима и упућује на квалитет пласмана банака. Стопа раста проблематичних кредита такође се

користи као показатељ кредитног ризика, с обзиром на то да показује динамику квалитета активе. Способност

банака да благовремено измирују обавезе мери се показатељем ликвидности, тачније на основу учешћа

ликвидне активе у укупној активи, односно у краткорочним обавезама. Директна изложеност банака девизном

ризику показује валутну неусклађеност девизне имовине и девизних обавеза и изражена је кроз нето отворену

девизну позицију у односу на капитал. Већа валутна неусклађеност значи већу изложеност девизном ризику и

ствара већи простор за утицај промене вредности домаће валуте на банкарски систем.

Будући да раст нивоа проблематичних кредита, раст оперативних трошкова у односу на бруто приход и раст

нето отворене девизне позиције у односу на капитал имају негативни ефекат на стабилност банкарског сектора,

приликом обрачуна индекса узимају се њихове реципрочне вредности. Додатно, због негативног ефекта који раст

проблематичних кредита има на стабилност банкарског система, стопа њиховог раста помножена је са –1.

Подаци су нормализовани29 и сведени на вредности између 0 и 1. Приликом обрачуна индекса свакој групи

показатеља (солвентност, кредитни ризик, профитабилност, ризик ликвидност и девизни ризик) дат је једнак

пондер (0,2). 

28 Остали елементи тржишних ризика, као што су промена цена ХоВ, нису узети у обзир будући да се 98% капиталних захтева за тржишни ризик

односи на девизни ризик.
29 Xij, норм. = (Xij – min (Xi)) / (max (Xi) – min (Xi)).
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Кретање индекса стабилности банкарског система приказано је на Графикону О.2.1. У току Т3 2008. године

индекс је имао високу вредност, указујући на низак ниво ризика у банкарском систему с обзиром на добру

адекватност капитала (ПАК од 23,3%), високу профитабилност (принос на капитал од 11,9%) и ликвидност (44%

укупне активе се сматрало ликвидном), као и најнижи износ проблематичних кредита у посматраном периоду.

Потом је индекс имао силазни тренд и његова најнижа вредност забележена је у Т3 2012. године. У току Т3 2012.

адекватност капитала износила је 16,4%, што је знатно изнад регулаторног нивоа од 12%, али испод просека за

посматрани период. То је у највећој мери било резултат увођења регулаторних стандарда Базела 2, који су

подразумевали стварање регулаторних резервисања као одбитне ставке капитала ради покрића неочекиваних

ризика. У истом периоду ликвидна актива чинила је 32,4% укупне активе, док је показатељ ликвидности био на

нивоу од 2,1, што је више него двоструко већа вредност у односу на регулаторни минимум од 1, али опет ниже у

поређењу с њиховом вредношћу из претходног периода. На крају 2014. индекс стабилности банкарског система

износио је 0,43, двоструко више него у Т3 2012. Посматрано по појединачним компонентама (Графикон О.2.2),

ПАК од 20,0% и нето отворена девизна позиција од 2,2% капитала говоре у прилог ниском ризику солвентности и

ниском директном девизном ризику банака. С друге стране, на пад индекса крајем 2014. године утицали су пад

профитабилности (принос на капитал од 0,6%, што је резултат утицаја реструктурирања једне банке у Т4 2014) и

пад показатеља ликвидности (иако је ликвидност и даље изузетно висока и знатно изнад регулаторног минимума).

Висок ниво проблематичних кредита (21,5% укупних кредита) има већ дужи период готово непромењен утицај на

индекс стабилности.

Према кретању индекса стабилности банкарског сектора може се констатовати да ће се постепеним решавањем

питања проблематичних кредита и опоравком показатеља профитабилности банкарског сектора овај индекс

вратити на преткризни ниво. Данас је, судећи према његовом кретању, здравље система знатно боље него у Т3 2012,

иако је и тада банкарски систем био стабилан и отпоран на шокове.
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Финансијски сектор

Осврт 3: Показатељ системског стреса

Светска финансијска криза указала је на бројне слабости у финансијским системима развијених земаља и

земаља у успону. Тада је постало јасно да микропруденцијални надзор финансијских система мора бити допуњен

макропруденцијалном регулацијом и надзором, чија је улога да препозна неравнотеже и рањивости у финансијском

систему. Такође, испоставило се и да регулатори и супервизори финансијског система нису имали адекватне алате

за оцену вероватноће настанка ризика у систему. Ипак, ни данас не постоји јединствена дефиниција системског

ризика и финансијског стреса, а самим тим ни јединствен начин да се они измере. 

Системски ризик може се дефинисати као ризик настанка такве финансијске нестабилности која омета

функционисање целокупног финансијског система, што се потом негативно одражава и на привредни раст.30

Финансијски стрес се манифестује на више начина, и то као раст неизвесности на појединим тржишним

сегментима, растућа разлика у перцепцији инвеститора у погледу стања на појединим тржиштима, раст

асиметричности информација између повериоца и дужника, пад спремности да се поседује ризична актива и сл.31

Финансијски систем може бити погођен великим шоком, као што се десило током последње финансијске кризе.

Такође, систем може бити изложен и већем броју мањих шокова, који заједно могу битно утицати на систем. Све

ситуације између ова два екстрема представљају различите облике кризе. 

С обзиром на ефекте системских ризика по стабилност финансијског система, препознавање, праћење и

анализа тих ризика чине важну фазу циклуса макропруденцијалне политике. Први корак у том циклусу јесте развој

система показатеља системског стреса за поједине сегменте финансијског система и њихово обједињавање у

композитни индекс системског стреса. Помоћу тог показатеља могле би да се препознају различите фазе кризе и

анализира ниво стреса у преткризним периодима и ниво стреса у току кризе. Показатељ се формира у три корака.

Први корак подразумева избор улазних варијабли, који ће зависити од карактеристика домаће привреде и

расположивости података. Други корак подразумева трансформисање тих података на јединствену скалу и

формирање подиндекса. Последњи корак односи се на обједињавање подиндекса у композитни показатељ

системског обухвата.

 

30 De Bandt O. and P. Hartmann (2000), “Systemic Risk: A Survey”, ECB Working Paper Series, No. 35.
31 Hollo, Daniel, Manfred Kremer, and Marco Lo Duca. “CISS-a composite indicator of systemic stress in the financial system." (2012).
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Први корак је уједно и најважнији, јер од избора правих варијабли зависи и квалитет самог показатеља.

Финансијски систем чине финансијска тржишта, финансијски посредници и финансијска инфраструктура. За

потребе сагледавања системских ризика финансијско тржиште можемо поделити на спот девизно тржиште,

тржиште државних обвезница, међубанкарско тржиште и тржиште капитала. Њихова развијеност зависи од

степена развијености домаће привреде. У случајевима високо евроизованих привреда, каква је српска, један од

најважнијих канала преливања финансијског стреса јесте канал девизног курса. То је и разлог због кога се за

мерење системског стреса користе променљиве које одражавају ризике с девизног тржишта. Те променљиве односе

се на ниво, степен осцилирања и распон између куповног и продајног девизног курса домаће валуте према евру.

Њихов раст упућује на раст нестабилности на девизном тржишту, тј. на раст системског стреса. 

Интервенције централне банке ублажавају ниво стреса на девизном тржишту, па се њихов апсолутни износ

такође користи као показатељ повећаног системског стреса. У складу с расположивим подацима, показатељи који

се односе на тржиште капитала заснивају се на промету и осцилирању берзанског индекса BELEXline. Већа

вредност берзанског индекса сигнализира растућу ликвидност тржишта капитала, што смањује ниво системског

стреса, док повећано осцилирање упућује на неизвесност и последично повећање нивоа системског стреса.

Допринос тржишта државних обвезница нивоу системског стреса огледа се у нивоу и степену осцилирања цене

тих обвезница, као и у кретању EMBI за Србију. Раст цене државних обвезница, односно смањење приноса значи

и смањење ризика државе, па има негативан допринос нивоу системског стреса. С друге стране, повећано

осцилирање и раст распона између куповне и продајне цене државних обвезница, као и раст индекса обвезница

тржишта у успону, знак је и повећаног ризика државе, као и системског стреса. И међубанкарско тржиште

представља важан сегмент финансијског система који може указати на нестабилност финансијских тржишта.

Динамика кретања и осцилирање каматних стопа с међубанкарског тржишта такође могу да наговештавају периоде

повећаног стреса. Показатељи који одражавају кретање на тржишту новца, а који се користе приликом формирања

показатеља системског стреса, засновани су на каматној стопи BEONIA (просечна пондерисана стопа), али и

каматним стопама за појединачне преконоћне позајмице, њиховом осцилирању и одступању од њима релевантних

каматних стопа. 

Финансијске посреднике, по дефиницији, чине банке, осигуравајућа друштва и остали финансијски

посредници. Имајући у виду да је финансијски сектор Србије банкоцентричан, тј. да банкарски систем доминира

финансијским системом Србије са учешћем од преко 90%, у сегменту финансијских посредника користе се

показатељи који се односе на активност банкарског сектора. Кредитни и депозитни јаз показују одступања кредита

и депозита од свог дугорочног тренда и у случају негативног одступања повећавају системски стрес. 

Финансијску инфраструктуру обухватају платни и клиринг системи. За потребе обрачуна показатеља

системског стреса мери се њихова доступност и отпорност на шокове. На самом крају, подиндекси системског

стреса спајају се у композитни показатељ, који указује на то да ли постоје израженији ризици по финансијски

систем. Методологија обрачуна показатеља системског стреса подложна је променама, тј. унапређењима.
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II.2.1. Друштва за осигурање

Сектор осигурања у Србији jе средином 2014. године
био суочен са исплатама штета насталих услед
катастрофалних поплава које су погодиле нашу
земљу. Због тога, али и високих трошкова
спровођења осигурања, осигуравајућа друштва
бележе ниску профитабилност. Уопште, сектор
осигурања се још увек може оценити као недовољно
развијен, што је био један од разлога за доношење
новог Закона о осигурању крајем 2014. године.

Са учешћем од 5,2% у укупној билансној суми

финансијског сектора који је под надзором Народне

банке Србије, сектор осигурања у Србији и даље

заузима друго место на нашем финансијском тржишту,

после банака. На крају 2014. године у Србији је

пословало 25 друштава за осигурање и реосигурање,

тј. три мање него у истом периоду претходне године. У

оквиру друштава која обављају послове осигурања,

животним осигурањем бави се њих шест, неживотним

осигурањем девет, а шест друштава и животним и

неживотним осигурањем. Четири друштва баве се

пословима реосигурања. Од укупног броја друштава,

19 друштава је у већинском страном власништву, а

шест у домаћем власништву (Графикон II.2.1). 

Посматрано у целини, 24% укупног капитала свих

друштава за осигурање у власништву је Републике

Србије и домаћих правних лица. Република Србија је

већински власник највећег друштва за осигурање

„Дунав осигурање“, које у укупној премији сектора

осигурања учествује са 27,4%. Према учешћу у

укупној премији, концентрација на тржишту

осигурања, мерена Херфиндал–Хиршмановим

индексом, умерена је и у 2014. је износила 1.124

(1.112 у 2013. години). 

Поред друштава за осигурање, на тржишту послују:

19 банака које су добиле сагласност за обављање

послова заступања у осигурању, 95 правних лица

(друштва за посредовање, заступање и пружање

других услуга у осигурању), 111 заступника у

осигурању (физичка лица – предузетници), док је

овлашћење за обављање послова заступања у

осигурању, односно овлашћење за обављање

послова посредовања у осигурању добило 15.287

физичких лица. 

У поређењу са секторима осигурања земаља чланица

ЕУ, сектор осигурања у Србији је и даље неразвијен. У

прилог тој оцени говоре показатељи развијености

тржишта осигурања – учешће укупне премије у БДП-у

(penetration ratio) и укупна премија по глави

становника (density ratio). 

Наиме, док је учешће премије у БДП-у на нивоу ЕУ у

2013. години износило 7,5%32, у Србији је то учешће

вишеструко мање – 1,7%. Премија по глави

становника у 2013. години на нивоу ЕУ је износила

1.883 евра33, а у Србији 75 евра (Графикон II.2.2).

Финансијски сектор
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Сектор осигурања у Србији је адекватно

капитализован у односу на ризике којима је изложен.

Будући да гарантна резерва увек мора бити већа од

израчунате маргине солвентности, а да је тај однос у

2014. години код неживотних осигурања био 179,8%,

а код животног 206,0%, произлази да је солвентност

друштава за осигурање у Србији на задовољавајућем

нивоу. 

Адекватан ниво капитала, мерен односом укупног

капитала и укупне активе, одражава ниво

изложености друштава за осигурање ризицима

карактеристичним за ову делатност. Агрегатно

посматрано, код друштава која се баве и животним и

неживотним осигурањем, генерално,

карактеристичан је дугогодишњи пад вредности овог

показатеља, али је вредност и даље задовољавајућа.

Да би друштво било оспособљено да благовремено и

у целости испуњава своје преузете обавезе, тј.

исплате штета, од посебног значаја је да се формира

адекватан износ техничких резерви, с једне стране,

као и да их улаже, водећи рачуна о рочности обавеза,

профитабилности и дисперзији улагања, с друге

стране. 

Према подацима друштава за осигурање која се

претежно баве пословима неживотних осигурања,

покривеност техничких резерви прописаним

облицима активе је 101,4%, а код друштава која се

претежно баве пословима животних осигурања

100,3%. Вредност показатеља испод 100% указује на

непокривеност техничких резерви адекватним

облицима улагања, што може изазвати проблеме при

извршењу обавеза према осигураницима. 
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Ову статистику прати и показатељ апсолутне висине

укупне премије осигурања имовине (за 2013. годину),

према којој је Србија у групи посматраних земаља на

последњем месту (Графикон II.2.3).

Ипак, развој тржишта осигурања наставља свој благо

позитиван тренд, посебно у сегментима укупне

премије (69,4 млрд динара – номиналан раст од 8,4%,

односно реални раст од 6,6%) и структуре укупне

премије, у којој се бележи континуиран раст учешћа

премије животног осигурања (Графикон II.2.4).

У структури премије осигурања, учешће неживотних

осигурања, иако смањено са 78% у 2013. на 76,9% у

2014. години, и даље је преовлађујуће. У овом

сегменту структуре укупне премије, као и претходних

година, преовлађујуће учешће имало је обавезно

осигурање од аутоодговорности, иза кога следе

премија животних осигурања, осигурања имовине и

каско осигурање.

Имајући у виду велику изложеност ризику од

последица временских непогода, који се средином

2014. године и остварио (након вишедневних

катастрофалних поплава), и знатне буџетске трошкове

санирања последица тих поплава, нема дилеме да је

развој овог сегмента осигурања имовине од посебне

важности. Та врста осигурања има знатне предности

како за грађане, пољопривредна домаћинства и мале

предузетнике, тако и за државу у целини.

Осигуравајућа друштва су адекватно одговорила на

комплетиране захтеве за накнадну штете, њиховим

решавањем у износу од око 2 млрд динара. 
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У структури покрића техничких резерви животног

осигурања у 2014. години, око 98% односи се на

нискоризична улагања (ХоВ Републике Србије,

депозити код банака и готовина) (Графикон II.2.5).

У структури покрића техничких резерви неживотног

осигурања, преко 77% односи се на нискоризична и

ликвидна улагања (ХоВ Републике Србије 48,2% и

депозити код банака и готовина 29,3%), а око 9% на

инвестиционе некретнине (Графикон II.2.6).

При оцени квалитета имовине нарочито се оцењује

ликвидност појединих облика улагања, као и

постојање адекватних методологија процене њихове

вредности. Облици имовине у које друштва за

осигурање улажу своја средства, које карактерише

ограничена утрживост и захтевност са аспекта

вредновања, јесу нематеријална улагања, некретнине,

ХоВ којима се не тргује и потраживања. Последњих

година може се уочити опадајући тренд, тако да је

њихово учешће у укупној активи код друштава која се

претежно баве неживотним осигурањима

задовољавајуће и на крају 2014. године је износило

24% активе. Код друштава која се претежно баве

животним осигурањима учешће мање ликвидних

улагања износило је 3,1%.

Ефикасност поступка спровођења осигурања, мерена

односом трошкова спровођења осигурања и

меродавне премије у самопридржају (Expense Ratio),

упркос његовом благом паду, и даље је неадекватна.

Код друштава која се претежно баве пословима

неживотних осигурања вредност комбинованог

рација је са 102,4% на крају 2013. године смањена на

100,9% на крају 2014. Такво кретање може се

окарактерисати као повољно, јер смањење вредности

овог показатеља указује на смањење изложености

друштава за осигурање тржишним ризицима. Када је

вредност овог показатеља изнад 100%, претпоставља

се да друштва при одређивању висине премије

рачунају на потенцијалне приходе од инвестирања на

финансијском тржишту и тржишту непокретности,

што их излаже додатним тржишним ризицима.

Смањење комбинованог рација у 2014. години

резултат је веће ефикасности поступка спровођења

осигурања, јер је однос трошкова спровођења

осигурања и меродавне премије у самопридржају пао

са 49,6%, колико је износио на крају 2013, на 46,5% на

крају 2014. године (Графикон II.2.7).
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формираних техничких резерви за преузете обавезе и

реалне вредности њиховог покрића, као и од односа

између гарантне резерве и маргине солвентности као

амортизера за губитке у случају непредвиђених

губитака у пословању који нису могли бити покривени

техничким резервама. Солвентност друштава за

осигурање у Србији је на задовољавајућем нивоу –

техничке резерве су адекватно покривене, а однос

гарантне резерве и маргине солвентности је знатно

изнад прописаног нивоа.

Нов Закон о осигурању 

Нов Закон о осигурању је усвојен 18. децембра 2014.

године, а почеће да се примењује 27. јуна 2015.

године. Овај закон може се у великој мери оценити

као реформски. Иако је у последњих десет година

сектор осигурања трансформисан, при чему је

повећан ниво тржишне дисциплине, развијене нове

услуге осигурања и повећан ниво заштите

осигураника, спровођењем претходног Закона о

осигурању уочени су недостаци појединих решења.

То је, уз опредељење за усклађивање домаћих

прописа с правном тековином ЕУ у области

делатности осигурања, указало на потребу за

редефинисањем и унапређењем законског оквира ове

делатности, што је остварено доношењем новог

Закона о осигурању. 

Нови закон на целовит и свеобухватан начин уређује

тржиште осигурања у Србији преношењем одредаба

директива ЕУ у домаћи правни систем (у мери у којој

је то било могуће), првенствено узимајући у обзир

С друге стране, у мањој мери је порастао однос

меродавних штета и меродавних премија у

самопридржају – са 52,8% на 54,4%. Реч је о

показатељу адекватности политике цена

осигуравајућих друштава, који указује на способност

друштава за осигурање да приходима од премија

измирују штете. Висока вредност овог показатеља

може бити знак да друштво не може да измирује

обавезе по штетама.

Први пут након преливања кризе 2008. године,

показатељи приноса на капитал и на активу друштава

која се претежно баве неживотним осигурањима били

су негативни у 2013. (принос на капитал –0,21% и

принос на активу –0,05%), док су у 2014. били још

нижи (принос на капитал –2,7% и принос на активу

–0,6%) (Графикон II.2.8). 

С друге стране, ови показатељи код друштава за

осигурање која се претежно баве животним

осигурањима су, након негативних вредности у 2011.

и 2012. години, у 2013. и 2014. години имали

позитивне вредности: 0,14% и 11,9% (принос на

капитал), респективно, и 0,03% и 2,13% (принос на

активу), респективно (Графикон II.2.9).

Из наведених података, посебно за сегмент

неживотних осигурања, може се закључити да сектор

осигурања у Србији карактерише ниска

профитабилност. Ниска профитабилност код

неживотних осигурања може указивати на проблеме

солвентности. Ипак, солвентност друштва за

осигурање зависи првенствено од адекватности нивоа
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степен развоја домаћег тржишта осигурања и

објективне могућности домаћих друштава за

осигурање да послују у новим условима. Тако је

овим законом делимично примењена Директива

Савета 92/49/ЕЕЗ од 18. јуна 1992. о координацији

закона, уредби и других прописа који се односе на

послове неживотног осигурања, затим Директива

2002/83/EC Скупштине Европе и Савета од 5.

новембра 2002. године о животном осигурању, као и

Директива 2002/92/EЗ Европског парламента и

Савета од 9. децембра 2002. године о посредовању у

осигурању. 

Од посебног значаја је то што овај закон усваја

принцип одвојеног обављања послова животних

осигурања од послова неживотних осигурања. То

значи да није могуће да једно друштво за осигурање

истовремено обавља и послове животних и послове

неживотних осигурања, осим у случајевима који су

законом утврђени као изузеци. Тиме је у потпуности

примењена одредба из правне тековине ЕУ о обавези

одвојеног обављања наведених послова како једна

врста посла не би сносила обавезе друге, а ради

заштите интереса уговарача осигурања и корисника

ових осигурања. 

Изузетак од овог принципа предвиђен је за друштва за

осигурање која на дан ступања на снагу Закона имају

дозволу за обављање послова осигурања из обе групе,

а сагласно чл. 18. и 19. Директиве 2002/83/ЕЗ. Ради

поштовања начела одвојености послова, предвиђено

је да друштва за осигурање која настављају да

истовремено обављају послове животних и

неживотних осигурања морају да разграниче

имовину, обавезе и капитал према припадности

појединој групи послова, те да њима управљају

одвојено. Пребацивање средстава из једне у другу

групу могуће је само у изузетним ситуацијама, и то уз

сагласност надзорног органа. Тимe је у целини

испоштован принцип на коме je заснованa наведена

директива, којим се уређује могућност да композитна

друштва за осигурање наставе с таквим пословањем,

уз одређене услове.

Поред примена наведеног принципа, бројни су и

други разлози који су водили законодавца да

припреми нов Закон о осигурању. 

Међу њима можемо посебно издвојити следеће: 

- стварање законских и других нормативних

претпоставки за развој и унапређење делатности

осигурања и заштиту осигураника и других

корисника услуга осигурања;

- подизање квалитета обављања делатности

осигурања у Србији, односно његово усклађивање са

стандардима у развијеним тржишним привредама;

- постепена либерализација пружања услуга

осигурања, сагласно обавезама које су преузете у

поступку преговора Републике Србије са Светском

трговинском организацијом у области финансијских

услуга;

- нужност обезбеђивања већег степена финансијске

стабилности и дисциплине у извршавању обавеза

друштава за осигурање;

- одржавање дугорочне солвентности друштава за

осигурање сталним одржавањем прописаног износа

основног капитала друштва (цензус), односно

одржавањем континуиране испуњености услова који

се односе на адекватност капитала (мерено нивоом

стварно преузетих ризика), као и увођењем

савременог система управљања у друштву; 

- успостављање ефикаснијих органа управљања и

надзора у друштвима за осигурање, у складу с

њиховом делатношћу; 

- обезбеђивање боље информисаности уговарача

осигурања о природи услуге коју купују, и то пре

закључивања и за време важења уговора о осигурању; 

- прецизније регулисање послова посредовања и

заступања у осигурању;

- развој инфраструктуре финансијског система;

- омогућавање значајније улоге надзорног органа над

пословањем друштава за осигурање/реосигурање и

заступника и посредника у осигурању – као нужног

предуслова за добро функционисање тржишта

осигурања. 

Из наведеног је видљиво да се новим регулаторним

оквиром (Закон и пратећи подзаконски акти) стварају

бољи и ефикаснији механизми за заштиту грађана,

корисника услуга осигурања. То је остварено

првенствено због тога што је Народна банка Србије у

текст Закона уградила одредбе које омогућавају да пре

закључивања уговора о осигурању, корисник буде

адекватно обавештен о свим елементима услуге

осигурања који су потребни за доношење праве одлуке.

Такође, друштво за осигурање и други субјекти надзора

дужни су да обезбеде заштиту права и интереса

корисника осигурања, у складу с прописима, правилима

струке и добрим пословним обичајима. Оно што је

посебно битно је и то што Народна банка Србије

поступа по приговору корисника услуге осигурања у

вези с радом субјекта надзора и посредује у решавању

одштетног захтева ради спречавања настанка спора из

основа осигурања.

Финансијски сектор



динара, или за 19,6% више него на крају претходне

године. На промену вредности нето имовине утичу

нето уплате средстава у фондове, исплате средстава

из фондова и добит коју фондови остварују од

улагања (Графикон II.2.10).

На крају 2014. године индекс FONDex34 је достигао

вредност од 2.065,4 поена и био је за 212,0 поена

(11,5%) виши у односу на претходну годину. Будући

да пораст FONDex-а представља пондерисани просек

приноса свих фондова, можемо рећи да је вредност

имовине пензијских фондова очувана како у односу

на стопу инфлације у претходној години, тако и у

односу на промене девизног курса. Почетну вредност

од 1.000 поена овај индекс је имао 15. новембра 2006,

на дан када је први добровољни пензијски фонд почео

с радом, а принос FONDex-а од почетка пословања

износи 9,4% (Графикон II.2.11).

На крају 2014. године у Србији су пословала четири

друштва за управљање, која су управљала имовином

шест добровољних пензијских фондова. 

Добровољни пензијски фондови улажу у складу са

својим инвестиционим политикама. У том смислу, и

даље је заступљен конзервативан приступ улагања.

Скоро 87% њихове имовине на крају 2014. године

било је уложено у ХоВ Републике Србије. Орочени

депозити код банака и средства на рачуну кастоди
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II.2.2. Добровољни пензијски фондови

Нето имовина добровољних пензијских фондова у
Србији је на крају 2014. године износила 23,6 млрд
динара, или за 19,6% више у односу на крај 2013.
године. Укупан број корисника услуга добровољних
пензијских фондова на крају 2014. године је износио
187.997, при чему су ови корисници закључили
укупно 252.072 уговора о чланству. Илустративан
је податак да учешће корисника услуга добровољних
пензијских фондова у укупном броју становника у
нашој земљи износи око 2,6%, а тек сваки десети
запослени je члан неког пензијског фонда.

Док начелно стоји оцена да сектор добровољних

пензијских фондова у Србији остварује позитивне

резултате, због ниског животног стандарда и мањка

свести о користима које овај вид штедње носи, овај

део пензијског система можемо оценити као

неразвијен. С тим у вези, неопходне су активности

надлежних институција на пољу информисања и

едукације грађана о користима овог вида дугорочне

штедње.

Иако је овај сегмент финансијског система недовољно

развијен, позитивно је то што се константно бележи

повећање укупне нето имовине пензијских фондова.

На крају 2014. године она је износила 23,6 млрд
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34 FONDex одражава кретање вредности инвестиционих јединица свих

добровољних пензијских фондова на тржишту.
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банке чинили су 8,8%, а акције нешто мање од 4%

имовине фондова (Графикон II.2.12).

На крају 2014. године 15,5% укупне имовине

фондова било је у страној валути (од чега 13,9% у

еврима, а 1,6% у америчким доларима), док се у

домаћој валути налазило 19,9 млрд динара, или

84,5% укупне имовине.

Првенствено због високог учешћа дужничких

инструмената и депозита код банака у портфолијима

фондова, можемо рећи да је највећи део имовине

фондова изложен ризику промене висина каматних

стопа. 

Са становишта системског ризика којима су

изложени добровољни пензијски фондови у Србији,

можемо издвојити пре свега ризик концентрације

улагања. Као и у претходном периоду, добровољни

пензијски фондови нису имали улагања у

иностранству ни на крају 2014. године. Ради

одговарајуће дисперзије ризика, неопходне су

активности на развоју домаћег тржишта капитала

(нарочито дугорочних финансијских инструмената),

будући да је развој тог тржишта неопходан предуслов

за диверсификацију улагања. 

За даљи развој овог сектора од значаја су и пореске

олакшице приликом улагања, које, у нашем случају,

прате раст цена на мало. Након спроведених мера

фискалне консолидације, опоравком привреде и

јачањем животног стандарда, може се очекивати и

повећање нивоа уплата у добровољне пензијске

фондове. Јасни сигнали о неопходности правовремене

„штедње за старост“, које су грађанима упутили

носиоци економске политике, уз јачање

информисаности и едукацију, требало би да утичу на

даљи развој добровољних пензијских фондова у

нашој земљи.

II.2.3. Сектор финансијског лизинга

Позитивне тенденције у сектору финансијског
лизинга у односу на крај 2013. године првенствено се
огледају у повећању капитала давалаца лизинга и
смањењу губитака из пословања. Међутим, у току
2014. године настављен је тренд смањења укупне
билансне активе свих давалаца лизинга.

Сектор финансијског лизинга је у току 2014. године

показивао тренд стагнације, уз неколико позитивних

показатеља. На побољшање стања у овом сектору

указују подаци о повећању капитала давалаца

финансијског лизинга и смањењу расхода и губитака.

Поред овога, укупан број запослених у односу на

2013. годину у овом сектору остао је исти (435

запослених). Број давалаца финансијског лизинга

такође је остао исти (њих 16). С друге стране,

смањена је укупна билансна актива свих давалаца

лизинга (за 3%, са 67,5 млрд динара на крају 2013. на

65,5 млрд динара на крају 2014). Смањени су и укупни

приходи и добици (за 11,6%).

Укупан капитал свих давалаца лизинга је на крају

2014. износио 7 млрд динара, што је за 17,5% више

него на крају 2013. године. На повећање капитала

утицало је пре свега смањење губитака и повећање

основног капитала. Тако су у односу на 2013. годину

укупни расходи и губици смањени за 26%. 

Доминантна структура власништва давалаца лизинга

је на страни страних правних лица, будући да од

укупног броја давалаца финансијског лизинга (њих

16), девет давалаца лизинга је у 100% или већинском

власништву страних правних лица. 

Финансијски сектор
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пољопривредних машина и опреме, са 8,7% на 9,8%

(Графикон II.2.14).

И поред смањења укупних расхода и губитака, на

нивоу тржишта финансијског лизинга, укупан

резултат пре опорезивања био је негативан и износио

је 987,4 млн динара (у 2013. години је такође био

негативан и износио је 2,3 млрд динара). Због

исказаног негативног резултата пре опорезивања,

показатељи профитабилности давалаца лизинга на

крају 2014. године били су углавном негативни. 

У том смислу, стање у овом сектору и даље се не може

оценити као задовољавајуће. Ипак, и поред исказаних

негативних резултата у пословању давалаца лизинга,

не може се извести закључак да ризици који се

јављају у пословању овог сектора представљају

претњу за стабилност финансијског система у целини.

Такав закључак заснива се на чињеници да сектор

финансијског лизинга и даље има незнатан удео у

финансијском систему земље, што показује податак

да је укупна билансна сума свих давалаца лизинга

свега око 2,2% билансне суме банкарског сектора.
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Структура прималаца лизинга

Структуру прималаца лизинга, као и претходних

година, карактерисало је високо учешће пласмана по

основу финансијског лизинга одобрених привредним

друштвима која не припадају финансијском сектору

(85,0%). 

Пољопривредници су у укупним пласманима

учествовали са 4,9%, предузетници са 3,6% и јавна

предузећа са 2,4% (Графикон II.2.13).

Структура пласмана према предмету

лизинга

На крају 2014. године забележене су мање промене у

структури пласмана према предмету лизинга у односу

на претходну годину. Оне донекле одражавају и

карактеристике структуре прималаца лизинга,

посебно повећање учешћа пољопривредника у тој

структури. Највећа учешћа у структури пласмана

према предмету лизинга у 2014. години и даље се

односе на финансирање теретних возила, минибуса и

аутобуса (32,7%) и путничких возила (25,4%), а

бележи се и раст учешћа финансирања
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III.1. Тржиште новца

Почетак 2014. обележила је одлука ФЕД-а да отпочне

смањење обима квантитативних олакшица, као и

најава повећања каматних стопа у 2015. години.

Генерално, у прва два тромесечја на домаћем

тржишту су забележена различита кретања.

Нерезиденти су у Т1 били активни на страни

куповине девиза, a забележена је и повећана тражња

за девизама од стране резидената, махом сезонског

карактера (увозници енергената). Процењујући да су

притисци на курс краткорочног карактера, Народна

банка Србије је до средине марта интервенисала на

девизном тржишту продајом девиза, по ком основу је

смањена динарска ликвидност. Део потребне

динарске ликвидности банке су обезбедиле смањењем

пласмана у ХоВ Народне банке Србије, а смањени су

и преконоћни депозити банака код Народне банке

Србије. Уз непромењену референтну каматну стопу

(9,5%), просечна репо стопа35 није бележила веће

осцилације (на нивоу од 7,57% крајем марта 2014.

била је готово непромењена у односу на крај

децембра 2013, када је износила 7,55%). 

За разлику од Т1, у Т2 се бележи повећано улагање

страних инвеститора у државне ХоВ, што је праћено и

умереним апрецијацијским притисцима. Народна

банка Србије је у овом тромесечју искључиво

куповала девизе на девизном тржишту ради

спречавања прекомерних осцилација девизног курса.

По том основу динарска ликвидност банака је

повећана, па су повећани и пласмани банака у ХоВ

Народне банке Србије, као и преконоћни депозити

банака код Народне банке Србије. Ипак, ризици из

међународног окружења, неизвесности у погледу

ефеката поплава и неопходност спровођења додатних

мера фискалне консолидације налагали су опрезно

смањење референтне каматне стопе. Референтна

каматна стопа је у две итерације коригована наниже за

укупно 100 б.п., на ниво од 8,5%. 

Пад референтне каматне стопе пренео се и на пад

просечне репо стопе, која је снижена за 1,18 п.п. (са

7,57% на 6,39%). 

И другу половину године обележили су спољашњи

фактори – очекивана „нормализација“ монетарне

политике ФЕД-а (завршетак програма

квантитативних олакшица и најављено повећање

каматних стопа) и позитивне вести о

макроекономским показатељима САД, с једне стране,

и неповољни подаци у вези са опоравком зоне евра и

неизвесност у погледу ефеката мера ЕЦБ-а, с друге

III. Финансијска тржишта 

Почетком 2014. године финансијска тржишта била су под великим утицајем одлуке ФЕД-а о смањењу програма
квантитативних олакшица, што се потом, у нешто блажем облику, одразило и на остатак године. Централне
банке развијених земаља су током 2014. године задржале каматне стопе на ниском нивоу, што је такође
утицало на финансијска тржишта. Ипак, најављени раст каматних стопа ФЕД-а у 2015. могао би да буде извор
ризика за финансијско тржиште Србије, јер су страни институционални инвеститори међу значајнијим
купцима динарских државних обвезница. С друге стране, тај ризик може бити ублажен програмом
квантитативних олакшица, који од марта 2015. године спроводи ЕЦБ, као и стендбај аранжманом из
предострожности, који је одобрио ММФ. 

35 Стопа на репо аукцији пондерисана износом продатих ХоВ.



Посматрано на нивоу целе 2014. године, референтна

каматна стопа је снижена за 150 б.п. (са 9,5% на

8,0%), а просечна репо стопа за 135 б.п. (са 7,55% на

6,20%). Због потребе за динарском ликвидношћу (за

куповину девиза, али и за повећање обавезне резерве

која се издваја у динарима – са 145,0 млрд динара на

158,1 млрд динара), банке су смањиле пласмане у

ХоВ Народне банке Србије (са 110,0 млрд динара на

7,5 млрд динара), као и преконоћне депозите код

Народне банке Србије (са 19,2 млрд динара на 2,0

млрд динара). 

Промена у позицији ликвидности банкарског сектора

(смањење) одразила се не само на операције банака с

централном банком већ и на међубанкарско тржиште

новца. Просечан дневни промет на међубанкарском

тржишту новца имао је у 2014. двоструко већу

вредност у односу на просечан промет остварен у

2013. години (раст са 1,1 млрд динара на 2,5 млрд

динара). Већ у Т1 просечан промет је повећан за 0,3

млрд динара, на 1,6 млрд динара, а у Т2 на 2,2 млрд

динара и на готово истом нивоу био је и у Т3 (2,1 млрд

динара). Међутим, додатно смањење вишкова

динарске ликвидности у систему по основу

интервенција Народне банке Србије на девизном

тржишту продајом девиза и изменама обавезне

резерве резултирало је растом просечне дневне

вредности промета на међубанкарском тржишту

новца на 4,0 млрд динара у Т4. Највећи просечан

месечни износ промета забележен је у децембру (5,6

млрд динара), уз изузетно високе дневне износе у

последњој недељи децембра. 
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стране. Такође, јачање геополитичке напетости

изазване кризом у Украјини унело је додатну

неизвесност на тржишта. Поменути ризици из

међународног окружења изазвали су депрецијацијске

притиске код нас, као и у земљама у региону. Поред

тога, кретања на домаћем финансијском тржишту

била су и под утицајем неизвесности у погледу темпа

и јачине фискалне консолидације. Како би ублажила

прекомерне краткорочне осцилације девизног курса,

без намере да утиче на његов тренд, Народна банка

Србије је током друге половине 2014. интервенисала

на девизном тржишту и била нето продавац девиза.

Почев од новембра, у три итерације су смањене стопе

девизне обавезне резерве, чиме је ослобођен део

девизне ликвидности, а смањени су и притисци на

девизном тржишту. Истовремено, донета је одлука да

се повећа део девизне обавезне резерве који се издваја

у динарима, чиме је додатно ослобођена девизна, али

и повучена динарска ликвидност. Због потребе за

динарском ликвидношћу, банке су током друге

половине 2014. смањиле пласмане у ХоВ Народне

банке Србије (за 87,5 млрд динара, на 7,5 млрд

динара), као и преконоћно депоновање средстава код

Народне банке Србије (за 7,4 млрд динара, на 2,0 млрд

динара). Због тих ризика референтна каматна стопа је

опрезно снижена за 50 б.п., на 8,0% у новембру, и на

том нивоу је остала и на крају 2014. године. Међутим,

услед смањења вишкова динарске ликвидности на

нивоу банкарског система, пад референтне каматне

стопе од 50 б.п. није се у потпуности пренео на

просечну репо стопу, која је у другој половини године

смањена за 19 б.п. (са 6,39% на 6,20%).
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ниже од стопа BELIBOR исте рочности и знатно ниже

од референтне каматне стопе, али прате њено кретање.

Стање продатих трезорских записа на крају 2014.

године износило је 8,9 млрд динара, или за 6,2 млрд

динара мање него на крају 2013. године. Током 2014.

године организовано је 15 аукција трезорских записа

– девет аукција тромесечних и шест аукција

шестомесечних записа, при чему само у марту нису

организоване аукције ХоВ краћих рочности. Укупна

вредност емисија трезорских записа у 2014. години је

износила 48 млрд динара, од чега се 29 млрд динара

односило на тромесечне, а 19 млрд динара на

шестомесечне записе, што је мање него у 2013.

години, када је понуђено 57 млрд динара ХоВ

рочности до годину дана. Тражња за записима је

премашила понуду и износила је 61,1 млрд динара

(127% емисије), док је реализација била нижа (38,2

млрд динара, или 80% емисије). Тражња за

тромесечним записима је све до септембра

премашивала понуду, што је, заједно с падом

референтне каматне стопе, допринело паду каматних

стопа на ове ХоВ. Најнижа тражња за тромесечним

записима забележена је у октобру и новембру. У

децембру нису организоване аукције тромесечних,

већ само шестомесечних записа и судећи по исходу

аукције, може се рећи да је тада тражња за записима

обновљена. Посматрано на нивоу целе године,

каматна стопа на тромесечне записе је снижена за 209

б.п., на 7,0%, а на шестомесечне за 188 б.п., на 7,1%.

Разлог за готово изједначавање стопа на записе

различите рочности је у томе што је последња аукција

Финансијска тржишта

Иако је вишак ликвидности смањен, каматна стопа

BEONIA је у већем делу године наставила да осцилира

знатно испод референтне каматне стопе (на нивоу који

је од 200 до 240 б.п. нижи од референтне каматне

стопе), што упућује на закључак да систем и даље

послује у условима вишка ликвидности. У децембру

је просечна вредност стопе BEONIA била на нивоу од

7,4%, док су се просечне вредности за каматне стопе

BELIBOR кретале у распону од 8,0% за најкраћу до

8,8% за најдужу рочност. Ипак, у последњој декади

децембра (од почетка новог обрачунског периода

обавезне резерве), када је тражња за динарима

додатно повећана, поједине банке су користиле

кредитне олакшице, а BEONIA се кретала у горњој

половини коридора каматних стопа Народне банке

Србије. Услед таквих кретања, која су била

привременог карактера, стопа BEONIA је на крају

2014. године била на нивоу од 9,45%, што је за 2,41

п.п. више од њене вредности с краја 2013. године.

Слично кретање, под утицајем истих фактора,

бележиле су и каматне стопе BELIBOR свих рочности.

Међутим, након привременог раста крајем децембра,

већ почетком 2015. године стопе на међубанкарском

тржишту новца вратиле су се нa нивое испод

референтне каматне стопе, тј. у доњу половину

коридора каматних стопа Народне банке Србије.

И каматне стопе на тромесечне и шестомесечне

трезорске записе су у току 2014. биле у паду. На то је

највише утицало ублажавање монетарне политике

Народне банке Србије у току 2014. године. Каматне

стопе на ове ХоВ више су од просечне репо стопе, а
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развијених земаља, која је преовладала у 2014.

години, и примена неконвенционалних мера

монетарне политике, упркос смањењу програма

квантитативних олакшица ФЕД-а, утицале су на то

да приноси на државне ХоВ развијених земаља

остану на ниском нивоу и током 2014. године. У

потрази за вишим приносима, страни инвеститори су

наставили са улагањима у ХоВ земаља у успону. Због

услова на међународном тржишту капитала, али и

услова на домаћем тржишту, пре свега релативно

стабилног девизног курса и ниске инфлације, страни

инвеститори су у 2014. години повећали пласмане у

обвезнице Републике Србије. Дакле, иако су током

2014. године забележене тенденције у оба смера –

раст изложености ка Републици Србији и повлачење

с домаћег тржишта, политика ниских каматних стопа

водећих централних банака и остварени резултати на

плану макроекономске стабилности у Србији

определили су, укупно гледајући, стране

инвеститоре да повећају изложеност ка нашој

земљи. Ипак, најављени раст каматних стопа ФЕД-а

у другој половини 2015. године може за тржишта у

успону, а тиме и Србију, да буде велики изазов кад је

реч о екстерном задуживању. С друге стране, тај

ризик може бити ублажен програмом

квантитативних олакшица, који од марта 2015.

године спроводи ЕЦБ. Снажнија консолидација

домаћих јавних финансија умањила би премију

ризика и трошкове задуживања, а самим тим би се

повећала и отпорност на екстерне шокове.

Позитиван сигнал да се јавне финансије крећу у

овом смеру инвеститори су добили почетком 2015.
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тромесечних записа била у новембру, пре него што је

референтна каматна стопа снижена за 50 б.п., а

аукција шестомесечних записа у децембру, када је

референтна каматна стопа већ била на нивоу од 8%. С

обзиром на то да је пад стопа на записе у 2014.

години израженији од пада референтне каматне

стопе, остаје валидан закључак да је на кретања

стопа на записе, поред ублажавања монетарне

политике Народне банке Србије, утицала и тражња за

овим ХоВ.

III.2. Тржиште обвезница и акција

Тржиште корпоративних и муниципалних обвезница

у Србији није развијено. Тржиште акција такође није

развијено, будући да га чини мали број емитената

чијим се акцијама активно тргује, као и да су обими

трговања тим акцијама ниски. На берзи до сада није

било иницијалних јавних понуда акција компанија.

Даљим развојем финансијског тржишта у Србији

отворио би се алтернативни канал финансирања

привреде, пре свега путем издавања дужничких ХоВ,

али и преко иницијалних јавних понуда власничких

хартија. 

Сегмент тржишта који се у последњих пет година

знатно развио, и даље се развија, јесте тржиште

државних обвезница. Ипак, као и у другим земљама

у успону, ова тржишта су изузетно осетљива на

одлуке централних банака развијених земаља.

Политика ниских каматних стопа централних банака
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године када је ММФ одобрио Србији трогодишњи

стендбај аранжман из предострожности.

Као резултат описаних кретања, стање динарских

државних обвезница на крају 2014. износило је 557,5

млрд динара, што представља раст од 24,5% у односу

на крај 2013. У октобру је успешно емитована

десетогодишња динарска ХоВ, уз високу тражњу

нерезидената. Тиме је потврђено поверење у домаћу

валуту, а динарска крива приноса је додатно

продужена (са седам на десет година). 

Услови на тржишту динарских државних ХоВ били

су током 2014. године под утицајем међународних и

домаћих фактора. Пад обима квантитативних

олакшица и напетост у Украјини смањили су

интересовање страних инвеститора на аукцијама

динарских државних ХоВ у фебруару и априлу. Пад

премије ризика земље и одлука ЕЦБ-а да повећа

експанзивност монетарне политике допринели су да

током маја, јуна и јула страни инвеститори повећају

пласмане у државне обвезнице. Услед тога,

показатељ односа траженог и прихваћеног износа

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

аукцијама примарне продаје у мају је достигао

вредност од 1,9. 

Крајем године, у новембру и децембру, проценат

реализације на аукцијама динарских државних

обвезница био је нешто нижи и износио је 44,1% и

50,9%, респективно. Због смањене потребе државе за

динарским задуживањем у овом периоду

(инозадужење из Т3 поправило је ликвидност

буџета), држава је продавала хартије у мањем обиму

од иницијалне понуде и тако утицала на већу

конкуренцију између инвеститора, а тиме и на

смањење каматних стопа. Истовремено, на нешто

нижи обим реализације деловао је и раст аверзије

страних инвеститора према ризику услед

геополитичке напетости и завршетка програма

квантитативних олакшица ФЕД-а крајем октобра.

Упркос променљивим тржишним условима, банке и

страни инвеститори остали су значајни купци

Финансијска тржишта
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динарским ХоВ повећано је у поређењу са 2013.

годином за 16,5%. Секундарно трговање

обвезницама деноминованим у еврима достигло је

износ од 511,9 млн евра, тј. било је 4,2 пута више у

односу на 2013. Тако снажан раст секундарног

промета ХоВ деноминованих у еврима у 2014.

години повезан је и са израженим растом њиховог

укупног портфолија.

Иако се секундарно тржиште динарских државних

ХоВ постепено развија, оно се због малог броја

трансакција и често ниских дневних промета још не

може сматрати ликвидним. Велики део промета

односи се на трансакције које се реализују

непосредно након салдирања примарног трговања.

Од укупног секундарног промета динарским ХоВ,

35,8% представља трговање динарским државним

ХоВ које је реализовано у периоду до два радна дана

од дана салдирања примарног трговања, па се може

претпоставити да су њихови купци заправо

инвеститори који су у примарној аукцији достигли

максимално ограничење учешћа (50% укупног

обима емисије).

Упркос описаном напретку који је остварен на

тржишту државних обвезница у Републици Србији,

остаје закључак да је оно и даље осетљиво на ризике

из међународног окружења, пре свега због високог

учешћа страних инвеститора. За даљи развој домаћег

тржишта капитала, поред макроекономске

стабилности, која се у 2014. највише одразила кроз

ниску и релативно стабилну стопу инфлације и

релативно стабилан девизни курс (који су одржани

државних ХоВ, са учешћем од 94% у портфолију

динарских ХоВ на крају 2014. Домаћи

институционални инвеститори (осигуравајућа

друштва, пензијски и инвестициони фондови) и

физичка лица знатно мање су заступљени на

аукцијама динарских државних обвезница. 

Услови на тржишту, смањења референтне каматне

стопе у току 2014. године за 150 б.п. и даље висока

тражња за динарским државним обвезницама

кључно су допринели да каматне стопе на

примарним аукцијама државних обвезница,

посматрано на нивоу године, забележе пад. Према

подацима с последњих аукција у години, приноси на

једногодишњу обвезницу (53 недеље) снижени су у

току 2014. за 89 б.п., на 8,0%. У нешто већем износу

снижене су стопе на двогодишњу обвезницу (за 109

б.п.), на 9,0%, док су стопе на трогодишње хартије,

које имају и највеће учешће у укупном портфолију

динарских обвезница, снижене за 48 б.п., на 9,7%. 

Стање државних ХоВ емитованих у еврима на

домаћем тржишту у 2014. години је повећано за 0,9

млрд евра, на 2,1 млрд евра. Ове ХоВ емитују се

искључиво с рочношћу преко годину дана. Највеће

учешће у укупном портфолију имају двогодишње ХоВ

(40%), при чему је у априлу 2014. године први пут

емитована десетогодишња ХоВ деноминована у

еврима. Највеће учешће у портфолију ових ХоВ имају

банке и осигуравајућа друштва.

И секундарно тржиште државних ХоВ бележи раст.

На нивоу од 286,3 млрд динара, секундарно трговање
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упркос бројним шоковима), битно је и јачање базе

домаћих институционалних инвеститора.

Тржишна капитализација на Београдској берзи је на

крају 2014. износила 796,6 млрд динара и у односу на

крај 2013. године виша је за око 3,1%. Вредност

индекса најликвиднијих акција BELEX15 повећана је

за 19,5% у односу на крај 2013. године, што је једно од

највећих повећања индекса у региону у 2014. Највећи

део тог раста остварен је у Т3, када је овај индекс

повећан за 16,1%. 

За разлику од оствареног раста тржишне

капитализације, просечна вредност рација месечног

обрта акција на нивоу од 0,2% указује на ниску

ликвидност Београдске берзе. Вредност овог рација је

на нижем нивоу у поређењу са 2013. годином, када је

износио 0,3%, и има далеко нижи ниво од

преткризног периода, када је износио 1,3% (2007.

година). Овај рацио се израчунава као однос укупног

промета акцијама у току месеца и просечног стања

тржишне капитализације акција с краја тог и

претходног месеца. Ипак, он не илуструје у

одговарајућој мери степен ликвидности берзанског

тржишта, зато што у укупан промет укључује и блок

трговања, која се, као једнократни откуп акција, само

формално региструју на берзи и не одражавају њену

стварну ликвидност. Укупан промет акцијама у 2014.

години је износио 15,6 млрд динара, или за 12,9 млрд

динара мање од промета реализованог у 2013. години.

Велики део трговања остварен је акцијама са open
market сегмента (9,0 млрд динара), од чега се 0,4 млрд

динара односило на једну трансакцију у децембру,

када је већински власник у једној компанији преузео

остале акције. 

Учешће страних инвеститора у укупном промету

акцијама током 2014. године износило је 48,15% и

било је знатно ниже од учешћа у 2013. години, када је

износило 72,3%. Страни инвеститори су у трговању

акцијама били више на страни продаје (50,2%) него на

страни куповине (45,8%). 

Поред акција, на Београдској берзи тргује се и

обвезницама старе девизне штедње (бескупонске
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обвезнице деноминоване у еврима које су грађанима

издате ради измирења дуга по основу девизне

штедње). Мада су листиране на prime листингу

Београдске берзе, већи део промета овим обвезницама

концентрисан је на ванберзанском (OTC) тржишту.

Обвезнице сукцесивно доспевају на наплату 31. маја

сваке године до 2016. године (преостале су још 2015.

и 2016. година). 

Тржиште муниципалних обвезница у Србији је и

даље слабо развијено. Позитиван помак десио се у

децембру 2014. када је град Шабац емитовао

муниципалне обвезнице путем јавне понуде. То је

прва емисија такве врсте (јавна понуда), с обзиром на

то да су пре тога само три локалне самоуправе (Нови

Сад, Панчево и Стара Пазова) емитовале обвезнице,

али за унапред познате купце. Емитовано је и продато

обвезница у вредности од 400,0 млн динара, на

период од седам година, уз фиксну камату од 6,0%.

Ове ХоВ су индексиране у еврима. Камата ће се

исплаћивати годишње, при чему ће се она

исплаћивати почев од прве године, а главница почев

од треће године. Почетком 2015. године (5. јануар) ове

обвезнице укључене су на open market сегмент

Београдске берзе, што може да представља додатни

корак у развоју домаћег тржишта капитала. 

Трговина корпоративним обвезницама је изузетно

неразвијена, с обзиром на готово занемарљиву понуду

ових инструмената. На Београдској берзи у току 2014.

није било трговања овим ХоВ.

III.3. Финансијска инфраструктура

Финансијску инфраструктуру чине платни системи

преко којих се извршавају плаћања и системи за

поравнање финансијских инструмената. Сигурна и

ефикасна финансијска инфраструктура предуслов је

стабилности финансијског тржишта и финансијског

система као целине. 

Платни системи омогућавају правовремени пренос

новчаних средстава између учесника у том систему и

у њима се обављају послови обраде, нетирања и/или

поравнања платних трансакција. У системима за

поравнање ХоВ најчешће се спроводе послови

клиринга и поравнања на основу трансакција

финансијским инструментима. 

Платни системи су пројектовани и организовани тако

да минимизирају ризике којима би могли да буду

изложени учесници тих система. Ипак, због велике

међусобне повезаности учесника у платним

системима, евентуална реализација ризика могла би

проузроковати системске поремећаје и нестабилност

целокупног финансијског система земље. Управо из

тог разлога надлежне институције морају да обезбеде

сигурно и стабилно функционисање свих платних

система и адекватно управљање ризицима, нарочито

кредитним ризиком, оперативним ризиком и ризиком

ликвидности. 

Стабилно, сигурно и ефикасно функционисање RTGS
(Real Time Gross Settlement) платног система Народне

банке Србије, у којем се у реалном времену

извршавају плаћања између његових учесника, од

посебног је значаја за очување стабилности

финансијског система Републике Србије. Његов

системски значај огледа се у томе што се у њему

извршавају платне трансакције ради спровођења

монетарне политике Народне банке Србије и

поравнавају новчане обавезе и потраживања настала у

другим платним системима и системима за поравнање

финансијских инструмената. Учесницима у RTGS
систему омогућено је да управљају кредитним

ризиком, будући да се поравнање међусобних

трансакција врши у централнобанкарском новцу, док

је за учешће у клиринг систему учесник дужан да

обезбеди одговарајући износ лимита за израчунату

негативну нето позицију (debit cаp).

Учесницима у RTGS систему је омогућено и да

управљају ризиком ликвидности, с обзиром на то

да им систем пружа могућност прегледа свих својих

трансакција, увид у тренутно стање на рачуну, као и

промене редоследа извршавања налога за плаћање.

Уз то, у оквиру свог редовног инструментаријума,

Народна банка Србије омогућује банкама коришћење

бескаматних кредита у току једног дана. Реч је о

колатерализованој олакшици која се одобрава на

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

све монетарне операције, чине динарске ХоВ

Народне банке Србије, Републике Србије и

међународних финансијских институција с највишим

кредитним рејтингом. Сама могућност банака да

обезбеде додатну ликвидност на овај начин од

изузетног је значаја за несметано функционисање

платних система.
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Посредством RTGS система Народне банке Србије

током 2014. године је реализовано укупно 131,3 млн

плаћања, укупне вредности 44.917,4 млрд динара.

Највећа месечна вредност промета остварена је у

јануару (4.641,5 млрд динара). Вредност промета у

2014. години била је у поређењу с просечним

прометом у периоду 2010–2013. године виша за

4.137,0 млрд динара. 

Један од показатеља значаја ове врсте система за

домаћу привреду јесте вредност плаћања која је

реализована у тим системима (укупна вредност

промета) у односу на БДП. Вредност промета у RTGS
систему у 2014. години била је око 12 пута виша од

БДП-а, што недвосмислено потврђује значај RTGS
система за нашу привреду.

Клиринг систем Народне банке Србије је организован

као мултилатерални нето обрачун у три клириншка

циклуса и као такав доприноси уштеди ликвидних

средстава учесника. 

С обзиром на то да, у одређеним околностима,

финансијска инфраструктура може не само појачати

системски ризик већ и бити његов извор, централне

банке у редовне стрес-тестове све чешће укључују и

финансијску инфраструктуру. Стрес-тест је алат који

се, између осталог, може користити и за мерење

отпорности финансијске инфраструктуре на

екстремне, али могуће шокове.

Управо због значаја финансијске инфраструктуре за

стабилност финансијског система као целине, ММФ

је, у оквиру методологије макропруденцијалних

стрес-тестова, препоручио да се у редовне анализе

укључи и стрес-тест финансијске инфраструктуре36. 

37 Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market, Directive
98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems и
Directive 2009/110/EC on the taking up, pursuit and prudential supervision of the
business of electronic money institutions.

За разлику од стрес-тестова банкарског сектора,

стрес-тест платних система, централног депозитара

ХоВ и система за поравнања ХоВ не односи се на

квантитативне анализе њихових биланса, већ на

њихов безбедан и поуздан рад и њихово правилно

функционисање у случају да се одређени ризик

оствари. Најзначајнији ризици који се анализирају у

оквиру стрес-тестова су оперативни ризик, кредитни

ризик и ризик ликвидности. У центру пажње је

непосредна реакција финансијске инфраструктуре

на одређени ризик, тј. начин на који ће се завршити

пословни дан и систем бити у стању да

функционише у наредних неколико пословних дана

после шока.

Коришћењем стрес-тестова могуће је проценити

краткорочни ефекат догађаја, као што је на пример

гашење банке или прекиди комуникационих веза који

доводе до немогућности учесника да изврше плаћање.

У оквиру анализе може се посматрати ефекат утицаја

на једног учесника платног система, али и ефекат

системског ширења. Колико ће остали учесници бити

погођени утицајем анализираног сценарија, зависиће

од расположивих средстава обезбеђења учесника,

почетне ликвидности учесника и њиховог

потенцијала да повећају тренутну ликвидност. 

Измене прописа у области платних система 

Народна банка Србије континуирано спроводи

бројне активности ради усаглашавања националних

прописа с прописима ЕУ из области платних

система37. Резултат једне од тих активности је

усвајање Закона о платним услугама, који је ступио

на снагу 26. децембра 2014, а примењиваће се од 1.

октобра 2015. године. 

Поред увођења правног оквира за пружање платних

услуга и појаве нових пружалаца тих услуга, платних

институција и институција електронског новца, овим

законом се утврђују правила за успостављање и

пословање платног система, као и надзор над платним

системима. Уводи се и појам битног платног система,

односно платног система који је значајан за

стабилност финансијског система и који, поред

захтева прописаних за све платне системе, мора

испунити и додатне захтеве утврђене Законом о

платним услугама и прописима који ће бити донети на

основу тог закона. Народна банка Србије прописује

36 Macrofinancial Stress Testing – Principles and Practices, 2012, IMF.
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2014.

Оперативни ризик у платном систему је ризик

настанка негативних последица на рад платног

система услед пропуста у раду запослених,

недостатака у раду информационих и других

система, неодговарајућих унутрашњих процедура и

процеса, као и наступања непредвидљивих

екстерних догађаја. 

Одредбама Закона о платним услугама којима се

уређује пословање платних система, као и

подзаконским актима који ће бити донети на основу

тог закона, унапредиће се управљање ризицима у

платним системима, што је један од важнијих

сегмената финансијске стабилности. Несметано

обављање платних трансакција је предуслов за

несметан рад финансијских институција и последично

предуслов за стабилност финансијског система. 

4. Коначност поравнања у битном платном систему

– одредбама Закона се уређује коначност поравнања у

битном платном систему, чиме се настоји да се у

великој мери умање правни и системски ризици при

извршавању трансакција у тим системима. Ти ризици

у функционисању битних платних система могу

резултирати нарушавањем стабилности финансијског

тржишта у целини. Правилима рада битног платног

система обавезно се утврђују тренутак прихватања

налога за пренос у битном платном систему и

тренутак од када учесник и треће лице не могу

опозвати тај налог (тренутак неопозивости), што је од

значаја у случају наступања неспособности

измиривања обавеза учесника у систему.

Систем за поравнање ХоВ

Када је реч о системима за поравнање ХоВ, за ове

послове у Републици Србији је надлежан Централни

регистар, депо и клиринг хартија од вредности

(Централни регистар). Централни регистар обавља

послове клиринга и поравнања на основу трансакција

финансијским инструментима и утврђује стање

обавеза и потраживања чланова Централног регистра

и њихових клијената након измирења међусобних

обавеза и потраживања. Обавља и послове вођења

новчаних рачуна својих чланова, укључујући послове

у вези с плаћањем и приносима на финансијске

инструменте, као и пренос финансијских

инструмената на рачуне својих чланова и њихових

клијената. Пренос финансијских инструмената с

једног рачуна на други врши се истовремено с

плаћањем по ДВП принципу (Delivery versus

критеријуме на основу којих утврђује значај

одређеног платног система за стабилност

финансијског система.

У вези с платним системима, Законом о платним

услугама уређени су: 

1. Основне карактеристике платног система –

уређују се послови у платном систему и ко може бити

оператор и учесник у платном систему, уводе се

појмови „повезани платни системи“ и „агент за

поравнање“. Такође, утврђено је шта треба да садрже

правила рада платног система, као документ који

ближе уређује функционисање платног система.

Услови за учествовање у платном систему морају

бити објективни, недискриминаторни и сразмерни,

при чему се учествовање у платном систему може

ограничити само у мери у којој је то потребно ради

заштите од финансијског, оперативног, пословног и

других ризика, као и ради очувања финансијске и

оперативне стабилности тог система. 

2. Дозвола за рад платног система – ближе се

уређује подношење захтева за давање дозволе за рад

платног система, издавања те дозволе, као и одбијање

захтева, почетни капитал оператора, који не може

бити мањи од 100.000 евра у динарској

противвредности према званичном средњем курсу,

промена околности након давања дозволе за рад

платног система, престанак важења дозволе за рад

платног система и др. Наведеним решењима утврђују

се правила за успостављање платних система.

3. Пословање платног система – одредбама Закона

утврђена је обавеза оператора да стално одржава и

унапређује стабилан и сигуран рад платног система,

одржава минимални износ капитала, подноси Народној

банци Србије захтев за давање сагласности на измене и

допуне правила рада платног система, као и да

обавести Народну банку Србије у случају поверавања

оперативних послова оператера другом лицу и др.

Управљање ризицима у платном систему обухвата

управљање ризицима у овом систему, а нарочито

финансијским и оперативним ризицима.

Финансијски ризик у платном систему је ризик

настанка негативних ефеката на рад платног система

услед неспособности учесника или другог лица у

овом систему да измири своје доспеле обавезе (ризик

ликвидности), односно да трајно испуњава све своје

обавезе (ризик солвентности).
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Payment), тј. пренос финансијских инструмената с

продавца на купца врши се истовремено с преносом

новчаних средстава с купца на продавца. 

Централни регистар је правно лице, организовано као

акционарско друштво с правима, обавезама и

одговорностима утврђеним Законом о тржишту

капитала и Законом о привредним друштвима.

Комисија за ХоВ, на основу Закона о тржишту

капитала, надлежна је да регулише и врши надзор

Централног регистра, док је, према овом закону, у

надлежности Народне банке Србије да доноси

прописе којима се уређује начин обављања платног

промета преко новчаних рачуна код Централног

регистра и прати законитост његовог обављања.

III.4. Тржиште непокретности

С обзиром на високу заступљеност непокретности
у средствима обезбеђења банкарског сектора,
промена вредности непокретности које служе као
средство обезбеђења за кредите битно утиче на
квалитет кредитних портфолија банака.
Последично, немогућност адекватне процене
њихове вредности представља један од ризика по
финансијски систем. Због тога је велики број
надлежних институција укључен у доношење
националних стандарда процене вредности
непокретности и прописивање минималних
критеријума којима ће се регулисати активности
проценитеља непокретности. Такође, у наредном
периоду поставиће се и оквир за лиценцирање
проценитеља вредности непокретности, у складу с
најбољом међународном праксом.

Због својих карактеристика, непокретности су

најчешће коришћено средство обезбеђења кредита.

Промена њихове вредности утиче на цену и

доступност кредита, као и на квалитет кредитног

портфолија банке. Зато је посебно важно да се прате

и анализирају кретања на овом тржишту, као и да се

покрену активности на његовом унапређењу.

У Србији не постоји свеобухватан индекс ни за

стамбене ни за пословне објекте. Једини индекс

непокретности, који се од 2012. године објављује у

Србији, јесте DOMex, који израђује НКОСК. DOMex
је заснован на оствареним купопродајним ценама

непокретности чија је куповина финансирана

кредитима осигураним код НКОСК-а. 

Индекс DOMex за одређени период добија се када се

просечна вредност свих остварених цена по

квадратном метру у том периоду на наведеној

територији стави у однос с просечном вредношћу

свих остварених цена по квадратном метру у базном

периоду. Обим података који се користи за обрачун

DOMex-а не обухвата све купопродаје непокретности

у Србији, с обзиром на то да њиме нису обухваћени

подаци о оствареним ценама непокретности које су

финансиране готовином или неосигураним

кредитима. Поред тога, при његовом обрачуну не

искључује се утицај промене у структури индексне

корпе (скупа) непокретности у посматраним

периодима, на пример због новоградње, као ни

квалитативне промене прометованих непокретности.

У току 2014. године DOMex за Србију је на мг. нивоу

изгубио 4,6% своје вредности, док је за Београд имао

нешто блажи пад мг. вредности (3,8%). Пад цена може

се објаснити и даље ниском тражњом за становима,

што потврђују и резултати Анкете о кредитној

активности. Према мишљењу анкетираних банака, на

пад тражње становништва за стамбеним кредитима у

2014. утицали су низак ниво реалних зарада и висока

незапосленост становништва.

Ниска тражња резултирала је и нижим прометом

станова. У току 2014. године продата су 5.492 стана

чија је куповина финансирана осигураним кредитима,

или за 13,9% мање него у 2013. и 2,8 пута мање него

Финансијска тржишта

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

70

80

90

100

110

120

130

140

I
2008.

IIIIIIV I
2009.

IIIIIIV I
2010.

IIIIIIV I
2011.

IIIIIIV I
2012.

IIIIIIV I
2013.

IIIIIIV I
2014.

IIIIIIV

���� �������	
�� ������������� (�.�.)

�����
 DOMex (�.�.)

�����
���
 ���
�� DOMex (�.�.)

��
����� III.4.1.������� ���	 ���
�����
��� 
DOMex � �
� ��
���
�	��� ���
�����
���

(������, ������  2002 – 2010 = 100) (����)

��	��: �����.
 



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

као однос цене стана величине од 60 метара

квадратних и расположивих новчаних средстава

просечног домаћинства у Србији.38 Показатељ

доступности станова показује колико би година, у

просеку, било потребно домаћинству да купи стан ако

би све своје расположиве приходе у новцу утрошило

на ову куповину. На крају 2014. вредност овог рација

је износила 9,2 године, што, иако испод

вишегодишњег просека, и даље указује да станови у

Србији нису доступни становништву с просечним

приходима. Незнатан пад вредности овог показатеља

у односу на вредност с краја 2013. године (9,3 године)

резултат је истовременог раста расположивих

новчаних средстава просечног домаћинства у Србији

за 1,0% (Т4 2014. у односу на Т4 2013) и пада

вредности DOMex-а од 4,6% у истом периоду.

Од почетка економске кризе aктивност грађевинског

сектора доста је смањена. Кредитна задуженост

грађевинског сектора је на крају 2014. године

износила 74,9 млрд динара, или 8,8% укупних

кредита које су банке одобриле привредним

друштвима, не укључујући финансијски сектор и

јавна предузећа. Проблематични кредити овог

сектора и даље су високи. Тако су потраживања

банака од грађевинског сектора по основу

проблематичних кредита на крају 2014. године
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у 2008. години (15.650 станова). Од укупног броја

станова чија је куповина финансирана осигураним

кредитима, готово половина (46,5%) односи се на

промет који је реализован у Београду.

Поред негативних трендова на страни продаје,

неповољна кретања бележе се и у отплати стамбених

кредита. Број осигураних стамбених кредита које је

због проблема у отплати НКОСК прогласила

доспелим и за које, уместо клијента, банкама плаћа

доспеле ануитете до продаје хипотековане

непокретности – и даље расте. Раст укупног износа

плаћених ануитета по основу осигураних случајева,

уколико дође до истовременог настанка већег броја

доспелих кредита, представља ризик који треба узети

у разматрање. Уколико се у поступку намирења

потраживања банака по основу доспелих кредита

продају непокретности које су дате као средство

обезбеђења и на тржишту нађе већи број

непокретности у понуди по том основу, у наредном

периоду могао би се наставити пад цена

непокретности. Додатно, пад цена може се очекивати

и ако тражња настави да опада услед смањења

расположивих прихода домаћинстава у Србији у

наредном периоду. 

Доступност просечне стамбене јединице просечном

домаћинству у Србији можемо мерити показатељем

38 Извор: РЗС – Анкета о потрошњи домаћинстава.
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износила 48,3% укупно одобрених кредита овом

сектору. Висок ниво проблематичних кредита

грађевинског сектора представља један од канала

којим се ризици с тржишта непокретности преносе

на финансијски систем и негативно утичу на његову

стабилност.

Према подацима РЗС-а, вредност изведених

грађевинских радова на територији Србије у

сталним ценама била је у 2014. за 0,4% виша него у

2013. години. Опоравак грађевинског сектора

назирао се у Т4, када је вредност поменутих

изведених радова у односу на Т3 порасла за 39,6%, у

чему је највећи допринос имало пуштање у рад

моста „Михајло Пупин“. У истом тромесечју

остварен је и раст вредности изведених

грађевинских радова на територији Србије у

сталним ценама у зградама од 12,0%. Такође, укупан

број издатих дозвола новоградње је у 2014. већи за

1,8% у односу на 2013. годину. Број издатих дозвола

за зграде већи је за 1,1%, а за остале грађевине за

3,9%. Према издатим грађевинским дозволама, број

станова за 2014. мањи је за 0,4% него у 2013. години,

док је површина станова према издатим дозволама

већа за 4,3%. Пуна примена новог Закона о

планирању и изградњи, који, између осталог,

предвиђа електронско издавање грађевинских

дозвола за мање од месец дана на једном шалтеру,

требало би да смањи трошкове градње и подстакне

инвестиције грађевинског сектора, што би

позитивно деловало на његов опоравак.

Очекује се да ће примена новог Закона о

посредовању у промету и закупу непокретности

повећати правну сигурност на тржишту

непокретности. Наиме, овим законом се уређује сам

поступак продаје и захтева да посредници у продаји

непокретности морају да поседују посебна знања и

лиценцу за обављање ових послова.

Такође, уређење струке проценитеља непокретности

и употреба међународно прихваћених стандарда

приликом процене непокретности препознати су као

један од услова за унапређење тржишта

непокретности у Србији. Тренутно, процене

непокретности у Србији врше судски вештаци. Закон

о судским вештацима регулише, донекле, услове за

обављање вештачења, али због непостојања тачно

дефинисаних критеријума за упис/испис из регистра

судских вештака, стандарда процене, као и обавезе

континуиране едукације, овај процес треба

унапредити. Будући да је препозната важност уређења

проценитељске струке, у наредном периоду ће се

израдити правни оквир за успостављање професије

овлашћених проценитеља непокретности, као и за

уређење услова, критеријума и начина за обављање

ове делатности.

Неадекватна процена вредности непокретности

представља један од великих ризика, јер су банке,

коришћењем непокретности као средства обезбеђења

кредита, директно изложене ризику промене њихових

цена. Лоше обезбеђени кредити један су од узрочника

светске економске кризе и нарушеног поверења у

финансијске институције. То је и разлог због кога

Народна банка Србије планира да започне

прикупљање података о комерцијалним и стамбеним

непокретностима које су средство обезбеђења

кредита. У будућности ће ова база бити проширена на

податке о земљишту које је средство обезбеђења

кредита. Поред боље процене вредности средстава

обезбеђења за кредите, циљ је и да се унапреде

анализе тржишта непокретности, чије је

функционисање веома важно за стабилност

финансијског система.

Финансијски сектор
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Осврт 4: Пројекат изградње базе података о непокретностима
које су средство обезбеђења кредита 

Коришћењем непокретности као средства обезбеђења кредита банке су директно изложене ризику промене

њихових цена, али и ризику лоших иницијалних процена вредности непокретности, што може довести до

неодговарајуће (недовољне или прекомерне) покривености кредита средствима обезбеђења. Стога је адекватна

процена вредности непокретности неопходан, али не и довољан услов да се реално сагледа кредитни ризик у

банкарском сектору. Препознајући значај унапређења процена вредности колатерала, Народна банка Србије

започела је пројекат чији је циљ израда базе података о проценама вредности непокретности које су средство

обезбеђења кредита у Србији. Пројекат ће бити реализован у току 2015. године. Банке ће податке достављати у

месечној динамици, а база ће омогућити адекватну процену вредности непокретности као залоге, анализу ризика

с тржишта непокретности, анализу покривености кредита средствима обезбеђења и обрачун индекса вредности

непокретности у Србији. 

Прикупљени подаци користиће не само проценитељима и банкама већ и Народној банци Србије за доношење

одлука о увођењу, промени или укидању инструмената као што су ограничење на покривеност хипотекарног

кредита тржишном вредношћу хипотековане непокретности (Loan-to-value – LTV рацио) и ограничење на

покривеност трошкова сервисирања дуга (Debt-service-to-income – DSTI рацио). Реч је о макропруденцијалним

инструментима који се најчешће истовремено користе, а којима се регулише тржиште непокретности, кредитна

активност у овој области и задуженост клијента по основу хипотекарних кредита. Та два инструмента могу бити

веома делотворна ако се користе у контрацикличном смеру, али под условом да се примењује адекватна

методологија процене вредности непокретности и брза поновна процена уколико се промене тржишни услови.

Смањење максималног нивоа LTV-а (DSTI) директно утиче на пад тражње за кредитима, јер смањује број

потенцијалних корисника кредита, док његово повећање има супротан ефекат. У Србији је 2011. године ниво

LTV-а ограничен на 80% за девизне и девизно индексиране кредите одобрене физичким лицима који су

обезбеђени хипотеком на непокретности.

Након детаљне анализе утврђен је минималан скуп података о непокретностима које су средство обезбеђења

кредита, а које ће банке достављати Народној банци Србије:

- адреса непокретности, укључујући и матични број катастарске општине, број катастарске парцеле, број

листа непокретности и др.,

- спратност и површина непокретности,

- структура непокретности,

- техничке карактеристике и опис непокретности,

- процењена вредност непокретности, 

- подаци о проценитељу итд.

Формирањем јединствене базе биће омогућено и праћење процењених вредности током времена, као и

одступање појединачних процена од вредности које се остварују у трансакцијама на тржишту. Дугорочни циљ

пројекта је пружање подршке унапређењу процене вредности колатерала и смањењу кредитног ризика по том

основу, што заједно треба да допринесе даљем јачању стабилности финансијског система Републике Србије.
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Финансијска стабилност

IV.1. Регулаторни оквир као подршка 

финансијској стабилности

IV.1.1. Могуће регулаторне мере за

ограничење системских ризика

Као и сваке године, Народна банка Србије у

Годишњем извештају о стабилности финансијског

система наводи мере које је могуће предузети ради

ограничавања најзначајнијих утврђених системских

ризика у нашем финансијском систему. Мере су

збирно приказане у Табели IV.1.1, а у наставку су

детаљно обрађене према областима у којима је

потребно ограничити системске ризике.

Проблематични кредити

Учешће бруто проблематичних кредита у укупним

кредитима у нашем банкарском систему износи

21,5% (крај децембра 2014. године), или за 0,1 п.п.

више него на крају 2013. године. Висока стопа

проблематичних кредита истовремено представља

системски ризик у финансијском систему

(макропруденцијални аспект) и ризик за појединачне

институције (микропруденцијални аспект). 

Проблематични кредити нису проблем само

финансијског система већ и целокупне привреде због

ефекта који, преко негативног утицаја на кредитну

активност, могу имати на успоравање или одлагање

привредног раста. С обзиром на то да је наш

банкарски систем добро капитализован и високо

ликвидан, а да су проблематични кредити у

потпуности покривени резервисањима, негативан

утицај на кредитну активност остварује се преко

аверзије банака према ризику, која је присутна чак и

на најразвијенијим тржиштима. Аверзија се

манифестује кроз пооштравање кредитних

стандарда, попут лимитирања износа и рочности

кредита, али ригорознијих захтева у погледу

средстава обезбеђења кредита. 

Међутим, потребно је нагласити да се проблематични

кредити налазе у билансима банака, а да је једна од

основних функција банкарског система управљање

финансијским ризицима у том систему. Висока стопа

тих кредита у преткризном периоду показује да

банкарски систем није довољно успешно вршио ову

своју функцију, док је финансијска криза само додатно

продубила тај проблем. Иако је високо учешће

проблематичних кредита једна од честих последица

финансијске кризе, банке при одобравању кредита
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Народна банка Србије подржала је одлуку да се

приступи свеобухватном решавању питања

проблематичних кредита, као што је то чинила и

раније. Како би се што ефикасније решио тај проблем,

Народна банка Србије је, заједно с ММФ-ом, 2013.

године организовала састанак „Београдске

иницијативе“, на коме су банке, међународне

финансијске институције и други учесници имали

прилику да изнесу своје предлоге за унапређење

процеса решавања питања проблематичних кредита. У

сарадњи с Министарством финансија и Светском

банком, у априлу 2015. године одржан је други

састанак „Београдске иницијативе“, управо о

одрживом решавању питања проблематичних кредита.

На основу првог састанка, у Народној банци Србије

израђен је Нацрт оквира „Београдске иницијативе“

за решавање питања проблематичних кредита. Тај

оквир је заснован на појединачном приступу на

нивоу банака (case by case). На основу тог оквира,

Народна банка Србије је 2013. и 2014. године у

годишњим извештајима о стабилности финансијског

система објављивала препоруке које се заснивају пре

свега на развоју индивидуалног приступа од стране

банака за решавање овог проблема. Наиме, банке

најбоље знају квалитет свог кредитног портфолија и

своју пословну стратегију, па у зависности од тога

могу најбоље и да оцене који им начини смањења

учешћа ових кредита одговарају. 

У наставку је даље разрађен концепт решавања

проблема високог учешћа проблематичних кредита.

Код сваке тачке која садржи предлог или препоруку

наведено је да ли је реч о раније датој или новој

препоруци.

1/2013/2014 Израда планова од стране банака за
смањење учешћа проблематичних кредита

Поред препоруке банкама да израде ове планове, у

наставку су дати и неки од обавезних елемената које

ти планови треба да садрже:

- процентуално утврђен циљ у погледу учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима

одређене банке;

- временски оквир за остварење овог циља, који може

бити дефинисан и у фазама (на пример до одређеног

датума учешће проблематичних кредита биће

смањено на ниво од 15%, док ће пуном применом

плана учешће бити сведено на 5%); 

- начине смањења учешћа проблематичних кредита

(продаја потраживања, отпис потраживања,
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морају да узму у обзир све ризике, па и системске

ризике који се реализују за време финансијске кризе.

Зато је избор начина и сношење терета решавања

питања проблематичних кредита пре свега на

банкарском сектору, док регулаторни органи својим

мерама треба само да подстакну тај процес. 

Значај питања проблематичних кредита препознат је

и у Меморандуму о економској и финансијској

политици, који је у фебруару 2015. закључен с

ММФ-ом. Овим документом Влада се обавезала да ће

израдити свеобухватну стратегију решавања питања

проблематичних кредита, у сарадњи с ММФ-ом,

Светском банком и Европском банком за обнову и

развој. Стратегија је фокусирана на:

- анализу капацитета банака (на основу посебних

дијагностичких испитивања квалитета активе банака

и анкете о проблематичним кредитима) за решавање

проблематичних кредита и давање предлога за даље

унапређење управљања проблематичним кредитима,

уз успостављање специјализованих организационих

делова у банкама који ће се активно бавити

решавањем питања проблематичних кредита;

- анализу и давање предлога за развој тржишта

проблематичних кредита (на пример боље регулисање

процене и струке проценитеља средстава обезбеђења,

пре свега хипотекованих непокретности и сл.);

- јачање правног оквира за стечај; 

- промовисање вансудског споразумног финансијског

реструктурирања привредних друштава, као и

отклањање препрека за вансудску наплату

потраживања из вредности хипотековане

непокретности. 

Ради израде наведене стратегије, у мају 2015. године

формирана је радна група, коју чине представници

надлежних институција, са задатком да се дефинишу

активности, временски план и одговорности за

спровођење стратегије.

Приликом спровођења стратегије користиће се и

резултати посебних дијагностичких испитивања

банака које послују у Србији, која, у складу с

Меморандумом о економској и финансијској

политици, треба да се спроведу до краја септембра

2015. Наведена дијагностичка испитивања даће

додатни увид у политике банака и процедуре за

решавање питања проблематичних кредита. Циљ

ових дијагностичких испитивања је да се још

детаљније сагледа квалитет активе домаћих банака у

условима када учешће лоше активе постаје системски

проблем у банкарском систему.
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Ради смањења нових проблематичних кредита,

приликом упознавања клијената са условима

кредита, банке треба да израде и два могућа плана

отплате кредита. Један план се односи на кредите са

уговореном варијабилном каматном стопом – у ком

случају би требало да се, након извесног времена (у

зависности од периода на који је кредит одобрен),

претпостави раст каматних стопа. Клијентима би

потом требало да буде јасно предочено за колико би

се повећао њихов месечни ануитет у случају

изненадног раста каматне стопе, а за колико његово

кредитно оптерећење. Други план се односи на

кредите с валутном клаузулом – у ком случају би

требало да се, након извесног времена (у зависности

од периода на који је кредит одобрен), претпостави

депрецијација динара. Клијентима би потом требало

да буде јасно предочено за колико би се повећао

њихов месечни ануитет у случају изненадне веће

депрецијације динара, а за колико његово кредитно

оптерећење.

Прекогранично раздуживање банака

Око три четвртине активе домаћег банкарског сектора

односи се на банке у страном власништву. Већина тих

банака је део прекограничних банкарских група до

светске финансијске кризе 2008. године финансирала

пре свега задуживањем код матичних банака.

Почетком кризе започео je процес раздуживања због

финансијских проблема који су погодили матичне

банке. Како кретање капитала у обрнутом смеру не би

изазвало финансијску нестабилност у земљама у

којима послују супсидијари међународних банкарских

група, 2009. године је покренута тзв. Бечка

иницијатива, која је за циљ имала одржавање

изложености банкарских група из земаља западне

Европе према земљама југоисточне, централне и

источне Европе на договореном нивоу. Међутим, с

продужетком кризе показало се да одржавање

изложености на дуги рок није решење, што је довело

до Бечке иницијативе 2.0 од јануара 2010. године, чији

циљ више није одржавање изложености, већ

координација процеса раздуживања страних

банкарских група. Постало је очигледно да се домаћи

финансијски систем не може ослањати само на спољне

изворе финансирања, већ је потребно ојачати домаће

изворе финансирања. Због структуре власништва у

банкарском сектору, наша земља је такође изложена

ризику раздуживања. Зато је потребно овај ризик

ограничити у мери у којој је то могуће.

6/2013 Јачање домаћих динарских извора
финансирања

Финансијска стабилност

реструктурирање потраживања или наплата

потраживања принудним путем); 

- изворе финансирања примене плана:

докапитализација од стране акционара, односно

матичне банке ако је реч о супсидијарима страних

банака, финансирање дугом или капиталом од стране

међународних финансијских институција (IFIs),

продаја проблематичних кредита компанијама за

откуп и управљање имовином и др. 

3/2013/2015 Унапређење и промоција оквира
споразумног финансијског реструктурирања
привредних друштава 

Како би се унапредио поступак споразумног

финансијског реструктурирања привредних

друштава, у јануару 2015. године формирана је радна

група за израду Нацрта закона о изменама и допунама

Закона о споразумном финансијском

реструктурирању. Циљ формирања ове радне групе

јесте унапређење законских норми како би се закон

прилагодио стварним потребама учесника у

споразумном финансијском реструктурирању и

омогућило адекватно решавање практичних потреба

поступка и уочених проблема у досадашњој примени

закона. Такође, потребно је створити и основе за

поједностављење и убрзање поступка пред

Привредном комором Србије. Поред тога, треба

активно радити на едукацији привредника и других

учесника о споразумном финансијском

реструктурирању, односно на промовисању самог

поступка. Народна банка Србије је преко својих

представника увек узимала учешћа у пројектима који

су за циљ имали промоцију и развој поступка

споразумног финансијског реструктурирања. 

4/2013 Унапређење поступка вансудске наплате
потраживања из вредности хипотековане
непокретности како би се побољшао поступак
реализације хипотеке

Изменом члана 49. став 2. Закона о хипотеци

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

би се да се у случају вансудске продаје хипотековане

непокретности из регистра исписују права доцнијих

хипотекарних поверилаца. Од фебруара 2015. године

измена овог члана је и обавеза Републике Србије

преузета Меморандумом о економској и

финансијској политици. 

1/2015 Симулација ануитетних планова на ризик
каматне стопе и ризик девизног курса



- активности усмерене на развој инструмената

заштите од девизног ризика. 

Уз ове активности, дајемо и следећу препоруку:

8/2013 Разматрање увођења различитих осигураних
сума и премија осигурања за девизне и динарске
депозите 

Законом о осигурању депозита прописани су исти

износи осигураних депозита и за девизне и за

динарске депозите. Код утврђивања висине премије за

осигурање депозита, овим законом није утврђено да

девизни депозити, који за осигуравача носе више

ризика, имају и више премије. Наиме, у случају

девизних депозита постоји већи ризик настанка

осигураног случаја него што је то случај код

динарских депозита због одсуства девизног ризика

приликом пласмана динарских извора финансирања.

С тим у вези, корисно би било раздвојити премије и

суме осигураних депозита, у складу с ризичним

профилом банке, а као један од значајних елемената

узети у обзир и валуту депозита.

Оквир за управљање кризом

Народна банка Србије је у Годишњем извештају о

стабилности финансијског система објавила

препоруку број 13/2013 Транспоновање у домаћу
регулативу директиве ЕУ која треба да уреди
питање опоравка и реструктурирања
проблематичних банака. Европски парламент је 15.

априла 2014. усвојио директиву која уређује оквир за

управљање кризом, која је објављена у „Службеном

гласнику ЕУ“ 12. јуна 2014. Народна банка Србије је

истакла да је од великог значаја да се она релативно

брзо пренесе у наше законодавство, чиме би се

домаћи регулаторни оквир за управљање кризом

ускладио са acquis communautaire, будући да је то од

посебне важности због учешће супсидијара банака из

ЕУ на домаћем банкарском тржишту. У фебруару ове

године („Службени гласник РС“, бр. 14/2015) усвојен

је регулаторни пакет који је укључио измене и допуне

Закона о Народној банци Србије и Закона о банкама и

потпуно нов Закон о осигурању депозита, Закон о

Агенцији за осигурање депозита и Закон о стечају и

ликвидацији банака и друштава за осигурање. Овај

пакет усвојен је, између осталог, и ради преношења

наведене директиве и примењује се од 1. априла 2015,

чиме је препорука Народне банке Србије бр. 13/2013 у

потпуности испуњена (видети Осврт 7:

Реструктурирање банака – нова законска функција

Народне банке Србије).
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У недостатку спољних извора финансирања

банкарског сектора важно је ослонити се на домаће

изворе, пре свега динарске. Чињеница је да без

кредитног раста неће бити ни привредног раста.

Имајући у виду да је наш финансијски систем

банкоцентричан, оправдано је радити на развоју

могућих, дугорочних извора финансирања, на пример

путем пореских и других подстицаја. Један од

могућих примера тих извора на домаћем тржишту

представљају добровољни пензијски фондови, чији

потенцијали у Србији нису ни приближно

искоришћени као у неким другим земљама.

Степен евроизације

Евроизован финансијски систем сам у себи садржи

системски ризик који се може реализовати у случају

нагле депрецијације домаће валуте. У том случају

нагло расту девизне обавезе, изражено у домаћој

валути, а како већина дужника приходе остварује у

домаћој валути, то изазива нагли раст њихове

задужености. На тај начин, због системског девизног

ризика, могу се јавити системски проблеми са

солвентношћу и ликвидношћу и привреде и

становништва. Такође, у условима високе

евроизације, променом референтне каматне стопе

централна банка не може да утиче на цену

сервисирања дугова деноминованих у страној валути,

чиме се умањује ефикасност монетарне политике и

ограничава могућност централне банке да

контролише системски ризик. Зато је неопходно да се

даље ради на повећању степена динаризације домаћег

финансијског система, који је на крају 2014. године,

мерен учешћем динарских пласмана у укупним

пласманима одобреним привреди и становништву,

износио 31,2% (раст од 4,4 п.п. у односу на крај 2013),

а мерен учешћем динарских депозита у укупним

депозитима привреде и становништва 24,5% (раст од

1,4 п.п. у односу на крај 2013). 

Управо су због тога Влада и Народна банка Србије у

марту 2012. потписале Mеморандум о стратегији

динаризације финансијског система Србије, који је

утврдио три главне групе активности за повећање

степена динаризације: 

- мере монетарне и фискалне политике усмерене на

јачање макроекономског окружења обезбеђивањем

ниске и стабилне инфлације, уз руковођено пливајући

девизни курс и одржив привредни раст;

- активности усмерене на развој тржишта динарских

ХоВ и стварање услова за увођење нових динарских

производа;
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Осврт 5: Макропруденцијални оквир

Светска финансијска криза усмерила је пажњу тржишних учесника и јавности на значај стабилности

финансијског система, као и на то колики трошкови могу настати уколико се стабилност система наруши. На

националним нивоима, као и на међународном нивоу, то је убрзало развој макропруденцијалне политике.

Институције и регулаторна тела надлежна за јачање стабилности финансијског система све чешће доносе и

примењују мере како би се смањили системски ризици и очувала и ојачала стабилност система. Мере које за циљ

имају спречавање настанка финансијских ризика у систему или њихово ублажавање јесу мере

макропруденцијалне политике. 

Израда макропруденцијалног оквира представља само један од одговора носилаца макрорпуденцијалне

политике како би се ова нова област ближе уредила, али и приближила широј јавности. Тако је поступила и

Народна банка Србије када је у марту 2015. године објавила консултативни документ „Макропруденцијални

оквир“39. Тим документом ближе су уређени циљеви, инструменти и процес доношења одлука

макропруденцијалне политике, не доводећи у питање остваривање основног циља Народне банке Србије. 

Циљеви макропруденцијалне политике

Циљеви макропруденцијалне политике деле се на крајње, основне и прелазне.

Крајњи циљ макропруденцијалне политике јесте очување и јачање стабилности финансијског система

спречавањем настанка нових системских ризика, као и смањењем и отклањањем постојећих, уз обезбеђење

доприноса финансијског система одрживом привредном расту. 

Основни циљеви макропруденцијалне политике су: 

1) јачање отпорности финансијског система како би могао брже да ублажи финансијске и економске шокове,

без неповољних последица по функције које тај систем врши (структурна димензија системског ризика); 

2) ублажавање процикличности финансијског система, тј. његовог утицаја на појачавање финансијског и

пословног циклуса (временска димензија системског ризика). 

Основни циљеви макропруденцијалне политике остварују се преко прелазних циљева

макропруденцијалне политике:

1) ублажавање и спречавање прекомерног кредитног раста и финансијске зависности (Leverage);

2) спречавање настанка или увећања знатне рочне неусклађености између извора средстава и пласмана

финансијских институција;

3) спречавање настанка или ограничавање концентрације изложености финансијских институција

специфичним секторима или појединим облицима активе;

4) ограничавање системских последица неадекватних подстицаја у смислу фаворизовања појединих

финансијских институција како би се смањио морални хазард;

5) јачање отпорности финансијске инфраструктуре.

Инструменти макропруденцијалне политике

Инструменти макропруденцијалне политике су правно обавезујуће мере чијом се применом остварују

прелазни циљеви те политике. Избор макропруденцијалних инструмената део је ширег процеса утврђивања и

мерења системског ризика, на основу којих се потом одређују и одговарајући инструменти. 

Када се препозна опасност од настанка или увећања системског ризика, потребно је да се пажљиво одмери

моменат увођења, ублажавања или укидања једног или више инструмената макропруденцијалне политике. При

избору инструмента полази се од извора системског ризика и, сходно томе, бирају се инструменти којима ће се

утицати на одређене билансне категорије или услове кредитирања.

39 http://www.nbs.rs/internet/cirilica/18/18_5/index.html.
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Процес доношења одлука о макропруденцијалној политици

У процесу спровођења макропруденцијалне политике разликују се четири основне фазе:

1. утврђивање, оцена и праћење системског ризика,

2. избор и провера инструмента макропруденцијалне политике,

3. примена инструмента макропруденцијалне политике,

4. оцена утицаја примењеног инструмента.

40 С обзиром на то да су инструменти у табелама под бр. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1. и 5.1. уређени прописима ЕУ којима се примењује стандард

Базела III – њихова примена биће усклађена с процесом преношења тих прописа у домаћи правни систем. 
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Прва фаза укључује утврђивање и оцену системског ризика. За те потребе прате се и анализирају кретања

различитих показатеља временске и структурне димензије системског ризика. Нарочито је важно оценити да ли

се показатељи побољшавају или погоршавају. С обзиром на то да кретање једног показатеља најчешће није

довољно да би се на основу њега утврдила потреба за макропруденцијалном интервенцијом, најчешће се прати

шири скуп показатеља, који се временом може мењати и допуњавати. Поред тога, у овој фази важну улогу имају

стручна процена и квалитативне информације добијене на основу анализе тржишних информација (Market
Intelligence). Зато је за што квалитетнију оцену опасности од настанка системског ризика најцелисходније

пратити шири скуп показатеља, укључујући податке који се прикупе у току контроле банака и са финансијског

тржишта, при чему се тај скуп може мењати и допуњавати. Поред тога, неопходно је спроводити стрес-тестове

отпорности банкарског система, према редовној динамици, и константно их унапређивати. Услед свега тога,

добра процена системских ризика представља важну прву карику у доношењу исправних одлука из домена

макропруденцијалне политике.

Друга фаза почиње у моменту када се уочи опасност од појаве или раста системског ризика. У том тренутку

је веома важно проценити да ли је макропруденцијална интервенција неопходна или је адекватније реаговати

мерама монетарне или фискалне политике. Поред тога, битно је да се учесници на тржишту још у почетним

фазама упознају с постојањем системског ризика. У одређеним околностима, издавање упозорења или препорука

може бити сасвим довољан механизам да се утиче на промену понашања тржишних учесника, без потребе за

употребом инструмената макропруденцијалне политике. Ако се процени да је ниво ризика такав да захтева

примену ових инструмената, при избору једног или више инструмената неопходно је проценити њихову

ефикасност у односу на конкретан циљ интервенције (на пример спречавање прекомерног кредитног раста).

Врло често оптимална реакција може укључити истовремену примену више инструмената, што такође треба

имати у виду у овој фази циклуса макропруденцијалне политике. Тако се, на пример, у узлазној фази кредитног

циклуса, ради спречавања прекомерног кредитног раста, поред увођења контрацикличног слоја капитала, може

истовремено директно утицати и на одређено високоризично задуживање (на пример постављањем максималне

покривености хипотекарног кредита вредношћу хипотеке). 

Трећа фаза се односи на избор момента примене инструмента, што може бити веома важно са аспекта

постизања циља. Правовременост интервенције захтева добру процену, при чему дужина припремног периода

зависи од конкретног инструмента макропруденцијалне политике. Прерано или прекасно увођење инструмента

може да изазове трошкове веће од оних који би настали да је интервенција била правовремена. Тако, на пример,

прерано увођење инструмента може да изазове различите поремећаје финансијског система, попут измештања

појединих облика финансијских токова ван банкарског сектора. Прекасно увођење инструмента значи да се

системски ризик већ акумулирао и да ће трошкови његовог ублажавања бити већи, а ефекти примене

инструмента ограничени. У начелу, инструменте макропруденцијалне политике требало би примењивати по

унапред дефинисаној формули (јасним правилима), проактивно и на начин који не утиче на већ закључене

кредитне уговоре. Ипак, не може се искључити могућност дискреционог одлучивања, посебно у ситуацијама

јаких и изненадних системских ризика. Комуникација и објашњење разлога увођења инструмента такође су

веома важни, као и појашњење евентуалних интеракција између инструмената који се уводе и мера

микропруденцијалне, монетарне и фискалне политике. 

Четврта фаза подразумева оцену утицаја примењеног инструмента, тј. процену да ли је његовом применом

остварен жељени циљ. У овој фази процењује се и да ли је инструмент резултирао неким нежељеним ефектима.

Ако услови то захтевају, примењен инструмент макропруденцијалне политике може бити измењен или укинут. 

Одређивање момента увођења, ублажавања или укидања инструмената макропруденцијалне политике није

увек једноставно, јер они испољавају асиметричност ефеката: лакше их је спровести када треба да се

супротставе узлазној фази циклуса него када треба да се подстакне активније кредитирање у силазној фази

циклуса. У периоду финансијске кризе, када је најважније да су банке адекватно капитализоване и да су у стању

да наставе неопходно кредитирање, није једноставно утицати на финансијске институције да обезбеде адекватан

ниво кредитне активности (због аверзије према ризичним пласманима). Због тога су у силазној фази

финансијског циклуса, када финансијске институције настоје да смање ризик, домети инструмената

макропруденцијалне политике мањи него у узлазној фази циклуса.

Финансијска стабилност
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Осврт 6: Смернице EБА за оцену осталих системски значајних институција
(O-SIIs)

Актуелна финансијска криза показала је колики могу бити друштвени трошкови несолвентности

институција које имају важну улогу на различитим финансијским тржиштима. Зато је утврђивање системске

важности институција, као и обликовање њихове посебне регулације, од изузетног значаја у светским, али и у

националним оквирима. 

Базелски комитет за супервизију банака објавио је новембра 2011. методологију за утврђивање системски

важних банака на светском нивоу, да би је у јулу 2013. ревидирао. У октобру 2012. године Базелски комитет је

објавио оквир за утврђивање системске важности банака у националним оквирима (D-SIBs)41 и њихову посебну

регулацију. У јулу 2014. године EБА је објавила Нацрт смерница о критеријумима за одређивање услова примене

члана 131(3) Directive 2013/36/EU (CRD) у вези са оценом осталих системски значајних институција (O-SIIs).

Након консултација, које су трајале до 18. октобра 2014. године, 16. децембра 2014. објављен је коначан текст

Смерница.42 Оне се примењују од 1. јануара 2015. Националним регулаторима земаља чланица остављено је шест

месеци да их примене и укључе у супервизорске процедуре. 

Смернице приказују обавезан скуп показатеља, који су класификовани у четири димензије системског

ризика, што је приказано у табели на крају текста. Све димензије системског ризика могу да имају исти пондер

(25%), али и не морају. Такође, сви показатељи унутар исте димензије ризика могу имати исти пондер, који

зависи од броја показатеља, али и не морају. Пожељно је да национални регулатор, поред обавезних, укључи и

додатне показатеље.43 Наведено указује на то да национални регулатор има далеко већу могућност дискреције

у избору димензија системског ризика, показатеља и пондера у односу на начин утврђивања системски важних

институција на светском нивоу. На тај начин се постиже равнотежа између конвергенције и упоредивости, с

једне стране, и флексибилности која омогућава прилагођавање методологије локалним специфичностима, с

друге стране. 

Према Смерницама, степен системске важности изражава се резултатом (скором). Израчунавање резултата

врши се на следећи начин: (1) дељењем вредности показатеља сваке појединачне институције са укупном

вредношћу тог показатеља на нивоу система; (2) множењем добијеног учешћа с пондером значаја сваког

показатеља; (3) множењем пондерисаног учешћа са 10.000 ради исказивања резултата у б.п.; (4) израчунавањем

аритметичке средине показатеља унутар исте димензије системског ризика; (5) сабирањем резултата свих

димензија системског ризика. Банка је системски значајна уколико је њен резултат већи од 350 б.п., при чему

национални регулатор може подићи ову границу до максимално 425 б.п., односно спустити је до минимално 275

б.п., у складу са специфичностима националног банкарског сектора.

Поред обавезних и опционих показатеља, национални регулатор може користити и квалитативну,

супервизорску оцену системског ризика, који је резултат домаћих специфичности. Последично, у групу

системски значајних институција могу ући и институције које имају резултате испод пресечног. 

У складу са CRD IV пакетом, према Смерницама, оцена системске важности треба да се ради једном

годишње. Регулатор земље порекла оцењује системску важност на консолидованој основи, а регулатор земље

домаћина на појединачној основи (на нивоу супсидијара). Утврђивање системске важности има своје

импликације на додатне захтеве за капитал, израду планова опоравка и реструктурирања и учесталост

супервизије. 

41 A framework for dealing with Domestic Systemically Important Banks.
42 Guidelines – On the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment
of other systemically important institutions (O-SIIs), European Banking Authority, 16 December 2014.
43 Листа опционих показатеља укључује: ризиком пондерисану активу, положај институције у мрежи, осигуране депозите, учешће на тржишту

хипотекарних кредита, учешће на тржишту потрошачких кредита, учешће на тржишту кредита одобрених компанијама, број клијената, број

трансакција у домаћем платном промету, број организационих јединица, активност на тржишту државних ХоВ, могућност заразе преко односа

матична банка – супсидијар, вредност репо (реверзних репо) трансакција, удео у емитованим обвезницама (акцијама), имовина која се држи

ради трговања и сл. 
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Национални регулатори имају обавезу да објаве методологију за утврђивање системски важних институција,

укључујући и супервизорске критеријуме. Методологија треба да прикаже све коришћене показатеље

класификоване у репрезентативне димензије системског ризика, додељене пондере и пресечан резултат. Такође,

постоји обавеза објављивања листе системски важних институција, као и методологије за одређивање додатних

капиталних захтева44. 
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44 Максимална стопа заштитног слоја капитала за домаће системски важне институције износи 2% ризиком пондерисане активе – Article 131(5)
of Directive 2013/36/EU. Ако регулатор процени да је та стопа недовољна, разлика може бити попуњена заштитним слојем капитала за системски

структурни ризик и флексибилнијом употребом другог стуба.
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Осврт 7: Реструктурирање банака – нова законска функција 
Народне банке Србије 

Након стечаја инвестиционе банке Lehman Brothers у септембру 2008, финансијске институције у многим

земљама добиле су знатне износе финансијске помоћи од матичних држава како би се спречила њихова

неликвидност и несолвентност. Захваљујући томе, финансијски системи очували су своје основне функције.

Ипак, поред значаја функција које финансијске институције обављају по читаву економију, не сме се заборавити

да су оне, по правилу, профитно оријентисане институције у приватном власништву. То значи да су изложене

законитостима тржишта и да се у случају њихове неликвидности или несолвентности, у нормалним условима

мора покренути редовна законска процедура за престанак њиховог рада (стечајни поступак). Међутим, током

финансијске кризе од такве политике се привремено одустало (изузимајући Lehman Brothers) због огромних

негативних последица по обављање основних функција финансијског система које би банкротство великих

финансијских институција изазвало. Другим речима, разлог за државну помоћ била је процена да ће цена те

помоћи бити мања од штете која би настала у случају њеног изостанка.

У таквим околностима регулатори су постали свесни да је неопходно успоставити ефикасан, унапред утврђен

план мера које треба предузети у случају настанка ризика по финансијски систем. Због тога су надлежна

међународна тела покренула иницијативе за израду стандарда којима ће се осигурати развој ефикасног оквира за

решавање питања проблематичних финансијских институција. Основна карактеристика тих иницијатива јесте

заштита новца пореских обвезника, тј. коришћење буџетских средстава искључиво као последње опције у случају

да се другим мерама не може остварити жељени циљ.

Међународни стандарди решавања питања проблематичних финансијских институција

Посматрано у међународном контексту, за усаглашено решавање питања проблематичних финансијских

институција релевантан је рад Одбора за финансијску стабилност (Financial Stability Board – FSB). Најважнији

документ који је Одбор за финансијску стабилност издао у овој области јесте документ под називом „Кључне

одлике ефикасних механизама реструктурирања финансијских институција“ (Key Attributes of Effective Resolution
Regimes for Financial Institutions). Основу свих радова и иницијатива на ову тему представља неопходност увођења

посебног поступка који се разликује од редовног стечајног поступка, с обзиром на то да стечајни поступак нема за

циљ очување финансијске стабилности, већ решавање корпоративног банкрота и наплату стечајних поверилаца из

стечајне масе. Према Одбору за финансијску стабилност, ефикасан регулаторни режим у овој области треба за циљ

да има „примењив оквир реструктурирања финансијских институција којим се избегавају озбиљни проблеми у

функционисању финансијског система и стварање губитака за пореске обвезнике, уз истовремену заштиту

виталних економских функција путем механизма који омогућава да акционари и необезбеђени повериоци сносе

губитке, поштујући хијерархију исплатних редова из стечајног поступка.“
45 

Наведено нам доста говори о

принципима предложеног оквира. Један од основних принципа јесте да се избегну трошкови пореских обвезника

и да губитке финансијских институција сносе акционари и повериоци. Такође, инсистира се на поштовању

исплатних редова из стечајног поступка, чиме се жели онемогућити да решавање питања проблематичних

финансијских институција доведе до последица по акционаре и повериоце које би биле веће од оних које би

настале да је покренут редован стечајни поступак. Циљ наведеног посебног регулаторног оквира не сме да буде

заштита ниједног лица које, према редовној правној процедури, треба да сноси губитке, већ очување стабилности

финансијског система, које може бити угрожено у случају стечаја одређене финансијске институције. 

И на нивоу ЕУ се убрзано радило на развоју оквира за реструктурирање банака, чија ће примена омогућити

ефикасну реакцију на проблеме у одвијању критичних функција финансијског система. Зато је у пролеће 2014.

године усвојена Директива о опоравку и реструктурирању банака (2014/59/EU),
46

која представља свеобухватни

45 FSB (2014), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, октобар 2014, стр. 3.
46 The Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 2014/59/EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0059. 
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оквир за реструктурирање банака на националном и прекограничном нивоу. Она је, у начелу, усклађена с

концептом који је развио Одбор за финансијску стабилност.

У складу са овом директивом, свака држава чланица ЕУ треба да утврди тело за надлежно реструктурирање

банака. Банке су дужне да израде планове опоравка, док национално надлежно тело израђује планове

реструктурирања банака. Директива прописује и да свака држава чланица треба да утврди аранжман

финансирања реструктурирања (на пример оснивање фондa за реструктурирање), који се заснива на доприносима

уплаћеним од стране учесника на тржишту.

Домаћи регулаторни оквир реструктурирања банака 

Народна банка Србије је у Годишњем извештају о стабилности финансијског система истицала да је неопходно

брзо преношење директиве ЕУ која треба да уреди питање опоравка и реструктурирања проблематичних банака47

у домаће законодавство. Народна банка Србије је у заиста кратком року израдила Закон о изменама и допунама

Закона о Народној банци Србије и Закон о изменама и допунама Закона о банкама, које је Народна скупштина

усвојила у фебруару 2015. године. Истовремено су у Народној скупштини усвојени и Закон о осигурању депозита,

Закон о Агенцији за осигурање депозита и Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање.

Наведени пакет је у примени од 1. априла 2015. 

Основни циљеви домаћег регулаторног оквира реструктурирања су: 

- остваривање континуитета у обављању критичних функција банке, 

- избегавање негативног утицаја на стабилност финансијског система,

- заштита буџетских средстава,

- заштита депонената и инвеститора,

- заштита новчаних средстава и друге имовине клијената.

У складу с домаћим регулаторним оквиром, Народна банка Србије је национално тело надлежно за

реструктурирање банака. 

Банке су дужне да израде и Народној банци Србије доставе планове опоравка који садрже конкретне мере које

банке треба да предузму у случају да се суоче с проблемима у свом пословању, односно које треба да омогуће да

банка брзо настави с редовним пословањем. Народна банка Србије оцењује план опоравка банке и уколико оцени

да тај план није задовољавајући, може банци наложити предузимање одговарајућих мера (усклађивање ризичног

профила, измене пословне политике и стратегије, преиспитивање организационе структуре и др.).

Домаћи регулаторни оквир утврђује и тзв. мере ране интервенције, које Народној банци Србије дају право да

банкама наложи предузимање одређених мера или доношење одређених одлука (реструктурирање дуга према

повериоцима банке, смена чланова управног или извршног одбора, именовање привременог управника и сл.) са

истим циљем – да банка настави да редовно обавља своје пословне активности.

С друге стране, Народна банка Србије израђује план реструктурирања за сваку банку. Планом

реструктурирања предвиђена је примена одговарајућих инструмената и мера реструктурирања и вршење

овлашћења Народне банке Србије након доношења одлуке о реструктурирању, ако буду испуњени услови за

реструктурирање банке.

Пре него што донесе одлуку о реструктурирању одређене банке, Народна банка Србије израђује тест најмањег

трошка, који треба да покаже које је решење за банку најцелисходније, имајући у виду циљеве реструктурирања.

47 Препорука 13/2013, Народна банка Србије (2014) Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2013. годину

http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/90_2/finansijska_stabilnost_2013.pdf, стр. 102. 
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Услови за покретање поступка реструктурирања банке подразумевају да је финансијско стање банке такво да она

не може или вероватно неће моћи да настави да послује, да није вероватно да би било која друга мера банке или

лица из приватног сектора могла у разумном року да отклоне сметње за наставак пословања банке, као и постојање

јавног интереса. 

Сматра се да постоји јавни интерес ако је реч о системски значајној банци, као и у случају када би се

спровођењем реструктурирања могао, на одговарајући начин, остварити један или више циљева реструктурирања

који се не би могли остварити у истој мери спровођењем стечајног или ликвидационог поступка над банком. 

Када је реч о инструментима реструктурирања, Народној банци Србије на располагању стоје инструменти који

су утврђени и Директивом о опоравку и реструктурирању банака, и то:

1) продаја акција, односно целокупне или дела имовине и обавеза банке у реструктурирању стицаоцу који није

банка за посебне намене,

2) пренос акција банке у реструктурирању или пренос целокупне или дела имовине банци за посебне намене,

3) одвајање имовине,

4) расподела губитка. 

Све наведене инструменте Народна банка Србије, уколико се за тим укаже потреба, користиће у складу с

најбољим решењима из упоредне праксе у овој области и увек са истим циљем – да очува финансијску стабилност,

уз најмање могуће трошкове. 
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Осврт 8: Одлука швајцарске централне банке о укидању минималног девизног курса
швајцарског франка у односу на евро

У септембру 2011. године централна банка Швајцарске увела је, као привремену меру, минимални девизни

курс франка у односу на евро од 1,20. Мера је уведена ради спречавања даљег јачања домаће валуте у условима

нестабилности на светском финансијском тржишту, будући да инвеститори франак сматрају „сигурним

уточиштем“. Везивањем курса франка за евро спречено је даље пооштравање монетарних услова и обезбеђена

заштита извозно оријентисане привреде Швајцарске од негативних ефеката прецењеног франка. Ипак, таква

мера захтевала је и интервенције централне банке на девизном тржишту продајом франка, што је резултирало

растом девизних резерви на око 80% БДП-а.

Одлука централне банке Швајцарске да средином јануара 2015. укине минимални девизни курс од 1,20

франака за један евро уздрмала је девизна, а тиме и кредитна тржишта широм света. Како би обесхрабрила

прелазак из других валута у франак, тј. како би умањила притиске у правцу његовог јачања, централна банка

Швајцарске је истовремено донела и одлуку о смањењу каматних стопа. 

С обзиром на заступљеност кредитног портфолија деноминованог у швајцарским францима у појединим

земљама централне и источне Европе, напуштање везивања курса швајцарског франка за евро посебно је

погодило тржишта овог региона. Ризику промене вредности франка у овим земљама изложено је пре свега

становништво које има стамбене кредите деноминоване у швајцарским францима. Нагло и снажно јачање

швајцарске валуте повећало је кредитне обавезе клијената банака задужених у тој валути. 

Пошто су се поједини грађани и после свих упозорења централне банке и даље задуживали у швајцарским

францима, у Србији је кредитирање становништва индексирано у страној валути, осим у еврима, забрањено од

јуна 2011. године. Свесна ситуације с којом се суочава око 22.000 грађана, Народна банка Србије је у мају 2013.

објавила препоруке банкама да се корисницима кредита индексираних у швајцарским францима у наредне три

године омогући отплата нижих рата кредита. С обзиром на то да се очекивало спровођење мера фискалне

консолидације, које би се одразило и на стандард грађана, циљ је био да се терет отплате ових кредита ублажи у

том најтежем периоду. Разлика између стварне и умањене рате била би одложена на период од три године и на

тако одложено потраживање не би се обрачунавала камата. Грађани су по овом основу, док мере фискалне

консолидације не почну да дају пуне ефекте на животни стандард, могли да имају рате кредита које су ниже

између 12% и 20% (у зависности од периода узимања кредита). Због тога су корисници кредита који су

прихватили ову препоруку у мањој мери погођени актуелним јачањем франка. 

Према најновијим подацима, кредити у швајцарским францима у Србији износе тек 3% БДП-а и највећим

делом су то кредити одобрени становништву, пре свега стамбени. Иако они не представљају извор системског

ризика, Народна банка Србије је, након пажљивих анализа, донела Одлуку о мерама за очување стабилности

финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути. Одлуком je уређено да грађанима који

имају стамбене кредите индексиране у швајцарским францима банке понуде закључење анекса уговора према

четири модела: 

1) конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима по курсу

повољнијем за 5%, уз даљу примену каматне стопе коју банка примењује на кредите индексиране у еврима, уз

могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година; 

2) конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима, уз снижавање

каматне стопе коју банка примењује на кредите индексиране у еврима на годишњем нивоу за 1 п.п., при чему не

мора бити нижа од 3%, уз могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже

за пет година; 

3) кредит остаје индексиран у швајцарским францима, али се каматна стопа на годишњем нивоу снижава за

1 п.п., при чему не мора бити нижа од 3%, уз могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом

корисника, најдуже за пет година;
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4) кредит остаје индексиран у швајцарским францима, али се износ месечне рате изражен у швајцарским

францима снижава за 20% уговореног износа у периоду од 36 месеци од дана закључења анекса уговора, а укупан

износ за који су месечни ануитети умањени отплаћује се у 12 једнаких месечних рата након истека првобитног

рока доспећа кредита. На потраживања чија би наплата била одложена у складу са овим моделом банка не би

обрачунавала нити наплаћивала камату. 

Банке имају обавезу да клијентима јасно укажу на материјалне ефекте сва четири модела – израдом и детаљним

појашњењем планова отплате кредита за сваки од модела. Поред тога, морају и детаљно да извештавају Народну

банку Србије о понудама за сваког корисника кредита појединачно. Ради лакшег сагледавања ефеката сваког од

модела, Народна банка Србије је израдила и на својој интернет страници објавила посебне калкулаторе48. Ипак,

приликом одлучивања за конкретан модел, треба имати у виду чињеницу да се „излазак“ из двоструког девизног

ризика којем су грађани задужени у швајцарском франку изложени може остварити само конверзијом кредита из

швајцарског франка у кредите индексиране у еврима. Тиме се не елиминише девизни ризик у потпуности, али се

умањује могућност понављања „јануарског“ ефекта. 

Поред модела који се односе на стамбене кредите индексиране у швајцарским францима, активности које је

2013. године Народна банка Србије препоруком дефинисала као пожељне, а које се односе на враћање средстава

по основу једностраног повећања каматне стопе, одлуком су постале обавезујуће по банке. Та обавеза односи се

на све кредите, без обзира на валуту у којој је кредит одобрен. За сваки појединачни уговор о кредиту у отплати

који је закључен пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга (децембар 2011) – банке

морају да утврде укупан износ средстава који су наплатиле по основу повећања неодредивих елемената

променљиве каматне стопе (на пример промена каматне стопе у складу са актима пословне политике, општим

условима пословања или промењеним тржишним условима). Тако обрачунат износ банке урачунава се као

превремена отплата кредита, а клијент се о томе обавештава достављањем измењеног плана отплате кредита.

Спровођење ових активности банка не може условљавати подношењем захтева за повраћај више наплаћених

средстава потписивањем анекса уговора о кредиту, подношењем друге допунске документације или неким другим

сличним условима. 

Таквом одлуком се на системски начин приступило решавању сложеног проблема валутно индексираних

стамбених кредита, уз пуно уважавање слободе уговарања, с једне стране, и императивних прописа, с друге стране.

Као регулатор банкарског тржишта, Народна банка Србије је усвојила решење које грађанима помаже да превазиђу

тешкоће у отплати кредита у швајцарским францима, као и у случају једностраног подизања каматних маржи од

стране банака, али које истовремено не угрожава основне принципе за које се Народна банка Србије залаже –

правна сигурност, тржишно пословање и одговорност свих тржишних учесника за преузете обавезе. Другим

речима, усвојеним решењима створене су претпоставке и подстицаји – обавезност поступања банака, слобода

избора корисника кредита и подела финансијског терета између поверилаца и дужника.

48 http://www.nbs.rs/internet/cirilica/55/odluka_20150224/index.html.
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IV.2. Макропруденцијални 

стрес-тестови

Светска криза је нагласила важност надградње
микропруденцијалног приступа регулисања и надзора
финансијских институција макропруденцијалном
перспективом. Макропруденцијални стрес-тестови,
које Народна банка Србије спроводи тромесечном
динамиком на извештајним подацима, показују да је
домаћи банкарски сектор, као целина, отпоран на
екстреман раст кредитног ризика и ризика
ликвидности у временском хоризонту од једне године.

Увод

Народна банка Србије користи макропруденцијалне

стрес-тестове за процену отпорности банкарског

сектора као целине, појединачних банака и групе

банака на потенцијалне ризике или шокове. 

Макропруденцијални стрес-тестови се изводе

редовно, у тромесечној динамици, и континуирано се

ради на њиховом усавршавању. Стандарди Базела 249

и прописи Народне банке Србије захтевају и од

банака да користе стрес-тестове ради процене висине

интерног капитала. То додатно говори о значају који

стрес-тестови имају као инструмент за препознавање

проблема који могу настати као резултат модела

понашања банке.

Будући да се стрес-тестови заснивају на могућим, али

мало вероватним претпоставкама, односно

догађајима који имају негативне ефекте на

финансијски систем, лоши резултати стрес-тестова

не значе неизоставно да се сектор, појединачна банка

или група банака суочавају с проблемима. Резултати

по банкама углавном се не објављују због ризика

њихове погрешне интерпретације.

Макропруденцијални стрес-тестови који се користе у

Народној банци Србије тренутно омогућавају:

- мерење отпорности банкарског сектора на раст

капиталних захтева за кредитни ризик због

неповољних макроекономских кретања;

- мерење ризика ликвидности због губитка поверења

депонената и неповољних макроекономских услова;

- примену мрежног моделирања у оцени системског

ризика банкарског сектора и системског значаја

појединачне финансијске институције.

У овом извештају дата су три приступа анализи

утицаја економских турбуленција на стабилност

банкарског сектора. Први приступ подразумева оцену

кредитног ризика у зависности од пројектованог

макроекономског развоја, уз коришћење мало

вероватних претпоставки. Други даје одговор на

питање да ли банкарски сектор држи адекватну

ликвидну активу којом ће бити обезбеђено његово

нормално пословање у условима великог повлачења

депозита. Трећи приступ се односи на оцену

системског ризика банкарског сектора – да ли је

постојећа структура међусобних веза банака таква да

погодује преношењу шокова кроз целокупан

банкарски систем, односно колико је систем као

целина отпоран на потенцијалне шокове.

Стрес-тест солвентности

Кредитни ризик је најзначајнији ризик у банкарском

сектору Србије. Најчешће се оцењује на основу раста

учешћа проблематичних кредита у укупним

кредитима.

Због тога је, ради оцене отпорности банкарског

сектора на раст кредитног ризика, пројектован раст

проблематичних кредита у периоду од годину дана.

Пројекција проблематичних кредита на
основу вишедимензионалнe анализe
временских серија

Вишедимензионални приступ анализе временских

серија примењен је на моделирање проблематичних

кредита, при чему се промене проблематичних

кредита везују за промене макроекономских услова. 

Од великог броја променљивих које у овом тренутку

испуњавају услове да буду уврштене у

економетријску анализу и које би могле утицати на

месечну динамику проблематичних кредита, три су

показале поуздану предвидиву снагу: (1) девизни

курс, (2) дсз. реалне нето плате и (3) референтна

каматна стопа. Коефицијенти еластичности (који

49 Principles for sound stress testing practices and supervision, (2009), BCBS,
http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf.
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Табели IV.2.2. Сва три сценарија кретања референтне

каматне стопе условна су у односу на одговарајућа

претпостављена кретања девизног курса и њиховог

утицаја на инфлацију. Пројекција нето зарада (у

динарима) извршена је независно (на основу модела

ARIMA), које су потом кориговане за пројектовану

инфлацију према одговарајућим сценаријима.

За три претпостављена сценарија, на Графикону

IV.2.1. приказано је пројектовано повећање учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима за 2,50

п.п., 3,81 п.п. и 4,95 п.п., респективно.

Пројектовано кретање са интервалима поверења од

95% за централну пројекцију (највероватнији

сценарио) представљено је на Графикону IV.2.2.

показују утицај сваке од променљивих на

проблематичне кредите) и појединачан допринос

сваке од променљивих расту проблематичних

кредита приказани су у Tабели IV.2.1. На основу

података приказаних у тој табели можемо закључити

да једнопроцентна депрецијација динара према евру

узрокује раст учешћа бруто проблематичних кредита

од 0,45%, једнопроцентни пад дсз. реалних нето

зарада раст учешћа бруто проблематичних кредита

од 0,25%, а раст референтне каматне стопе од 1%

раст учешћа бруто проблематичних кредита од

0,13%.

За потребе спровођења стрес-теста претпостављена

су три сценарија у периоду од годину дана. Њихов

преглед за децембар 2014. године приказан је у
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Оцена отпорности банкарског система и

појединачних банака у условима

пројектованог профитног амортизера

За потребе ове анализе, отпорност банкарског сектора

дефинишемо као промену ПАК-а при

претпостављеним променама варијабли које директно

и индиректно утичу на висину тог показатеља.

Уколико ПАК остаје изнад регулаторног минимума

током целог периода за који се врше пројекције, онда

банкарски сектор у целини сматрамо отпорним.

На висину ПАК-а директно утичу промене у висини

ризичне активе, износ потребне резерве за процењене

губитке по билансној активи и ванбилансним

ставкама за који се умањује регулаторни капитал и

промене на позицијама капитала. Међутим, постоје и

значајни индиректни утицаји, од којих су најбитнији

утицаји курса и профитног амортизера, измене у

прописима (на пример третман допунског капитала,

промене обрачуна потребне резерве за губитке) и др.

Утицај курса (пре свега депрецијације динара) на раст

проблематичних кредита и по тој основи раст резерви

за покриће кредитних губитака није једини канал

преко кога курс утиче на капиталну адекватност

(Шема IV.2.1).

Девизни курс такође утиче на раст капиталних захтева

за покриће девизног ризика. Имајући у виду висок

степен евроизације активе, курс утиче на

ревалоризацију ризичне активе. Коначно, курс утиче

на профит банкарског сектора, који представља

амортизер за покриће губитака.

На дан 31. децембра 2014. године ПАК за банкарски

сектор Србије износио је 19,96%. 

Према централној пројекцији, ПАК банкарског

сектора достигао би вредност од 20,9%, док би према

умереном сценарију пао на 17,6%. 

Према најгорем сценарију, који подразумева изузетно

снажан и мало вероватан шок, ПАК банкарског

сектора имао би вредност 14,8%, тј. и даље би био

изнад регулаторног минимума.  

Потребе за докапитализацијом и/или

смањењем ризичне активе

На основу података на дан 31. децембра 2014.

године, банке би требало да изврше додатну

докапитализацију у укупном износу од 0,3 млрд

динара, што је једнако 0,1% регулаторног капитала.

Алтернативно, банкарски сектор морао би да смањи

ризичну активу за 2,6 млрд динара, или 0,2%

ризичне активе. У том случају, банкарски сектор у

Србији имао би капиталну адекватност у износу од

19,97%.

Ако се претпостави профитни амортизер, потребна

докапитализација банкарског сектора за сва три

претпостављена сценарија приказана је на

Графикону IV.2.4. 
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укупним кредитима који би капиталну адекватност

банкарског сектора као целине са садашњег нивоа

спустили на 14,5%, односно на 12%. 

У условима пројектованог профитног амортизера,

пораст учешћа бруто проблематичних кредита у

укупним кредитима од 5,1 п.п. спушта ПАК

банкарског сектора са тренутних 19,96% на 14,5%,

док пораст од 6,2 п.п. доводи на ниво од 12%, што је

законски регулаторни минимум. 

На основу добијених вредности критичних нивоа,

који ПАК банкарског сектора доводе на нивое од

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

учешћа бруто проблематичних кредита у укупним

кредитима на основу вишедимензионалне анализе

временских серија – добијене су вероватноће пораста

учешћа бруто проблематичних кредита у укупним

кредитима у периоду Т4 2014. до Т4 2015. године

(Графикон IV.2.6). Може се видети да је реч о малим

вероватноћама достизања дефинисаних критичних

нивоа, тј. вероватноћа да ПАК падне на нивое од

14,5% и 12% износи око 13,8% и 5,7%, респективно.

Битно је нагласити да је при таквим претпоставкама

неопходно да се изврше превентивне

докапитализације појединачних банака.

Алтернативно, банке могу реаговати унапређењем

квалитета кредитног портфолија, што би довело до

пада стопе проблематичних кредита и одржавања

ПАК-а изнад нивоа регулаторног минимума.

Алтернативно, потребно смањење ризичне активе,

према сва три сценарија, приказано је на Графикону

IV.2.5.

Према централној пројекцији, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 0,9 млрд динара, што је једнако 0,3% оцењеног

регулаторног капитала. Алтернативно, банкарски

сектор би требало да смањи ризичну активу у износу

од 7,3 млрд динара, или 0,4% ризичне активе. 

Према умереном сценарију, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 2,7 млрд динара, што је једнако 0,9% оцењеног

регулаторног капитала. Алтернативно, банкарски

сектор би морао да смањи ризичну активу за 22,6

млрд динара, или 1,3% ризичне активе. 

Према најгорем сценарију, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 10,3 млрд динара, што је једнако 3,5% оцењеног

регулаторног капитала. Алтернативно, банкарски

сектор би требало да смањи ризичну активу за 86,2

млрд динара, или 4,4% ризичне активе. 

Утврђивање вредности проблематичних

кредита који ПАК доводе на критичне

нивое 

Завршна фаза анализе кредитног ризика односи се на

утврђивање учешћа проблематичних кредита у
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Стрес-тест ликвидности

Мада ризик ликвидности у нашем банкарском сектору

није тако значајан као кредитни ризик, догађаји

крајем 2008. године показали су да се он, под

одређеним условима, може реализовати.50

На основу анализе историјских података из периода

септембар 2008 – јануар 2009, колико је трајао шок

повлачења депозита, добијена је структура

повлачења депозита.

Циљ овог дела анализе је да се уз помоћ стрес-тестова

ликвидности утврди да ли би у случају наступања

истог или сличног шока банкарски сектор могао да

настави с нормалним функционисањем. Фактори који

утичу на смањење ликвидности на страни пасиве су

повлачење средстава, смањење могућности

прибављања нових извора финансирања и

немогућност рефинансирања. На страни активе може

доћи до неочекиваног коришћења кредитних линија,

смањења ликвидности тржишта, смањења вредности

имовине итд., што додатно слаби ликвидну структуру.

Процена показатеља ликвидности

Већ поменута анализа повлачења депозита на крају

2008. године послужила је као основ за креирање

сценарија:

- „већ виђено“ – предвиђа повлачење депозита у

износу од 197 млрд динара (10% укупних депозита).

На овај сценарио је примењена структура повлачења

депозита из октобра 2008. године; 

- „преливање ризика“ – осликава преливање кризе из

зоне евра у финансијски сектор Републике Србије. Тај

сценарио, поред повлачења депозита који се десио у

октобру 2008. године, претпоставља и смањење
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финансијске зависности од матица због кризе у зони

евра. Тиме се укупно повлачење депозита повећава на

износ од 277 млрд динара (15% укупних депозита); 

- „најгори сценарио“ – предвиђа двоструко већи шок

од оног који се десио у октобру 2008, односно

повлачење депозита у износу од 392 млрд динара

(21% укупних депозита).

Депозити су подељени у две основне групе –

депозити по виђењу и орочени депозити.

Претпоставке о повлачењу депозита за сва три

сценарија дате су у Табели IV.2.3. 

У претпостављеним сценаријима показатељ

ликвидности банкарског сектора кретао би се у

интервалу од 2,14, колико је износио 31. децембра

2014. године, до 1,29 у најгорем сценарију (Графикон

IV.2.7).

У случају реализације сценарија „преливање ризика“,

пад показатеља ликвидности испод законског

минимума имале би банке на које се односи 2,6%

укупне билансне активе банкарског сектора, док би у

случају „најгорег сценарија“, који подразумева велики

шок, пад показатеља ликвидности испод законског

минимума имале банке на које се односи 8,7% укупне

билансне активе банкарског сектора. Највећи број

банака налазио би се у сигурној зони, тј. имао би

показатељ ликвидности изнад један. 

Потребе за ликвидношћу

На основу података на дан 31. децембра 2014. године

не постоји потреба за ликвидношћу првог реда.

Према сценарију „већ виђено“, банке би имале

потребе за ликвидношћу првог реда у укупном износу

од 0,52 млрд динара, што је једнако 0,06% иницијалне

ликвидности првог реда.

Према сценарију „преливање ризика“, банке би имале

потребе за ликвидношћу првог реда у укупном износу

од 1,99 млрд динара, што је једнако 0,23% иницијалне

ликвидности првог реда.

Према „најгорем сценарију“, банке би имале потребе

за ликвидношћу првог реда у укупном износу од 8,36

млрд динара, што је једнако 0,97% иницијалне

ликвидности првог реда. 

У случају реализације претпостављених сценарија,

Народна банка Србије може реаговати одобравањем

кредита за ликвидност, односно вршењем функције

кредитора последњег уточишта. 

Утврђивање вредности повлачења

депозита који доводе показатељ

ликвидности на критичне нивое 

Анализа ризика ликвидности односи се на

утврђивање износа повлачења депозита банкарског

сектора и појединачних банака који би показатељ

ликвидности са садашњег нивоа спустили на нивое од

1,5 и 1,0, респективно.

На основу претпоставки у Табели IV.2.3, за сценарио

„већ виђено“ добијена је структура учешћа повлачења

депозита по категоријама депозита у укупним

повученим депозитима (Табела IV.2.4). 

На нивоу банкарског сектора, по структури повлачења

депозита сценарија „већ виђено“, повлачење 305,3

млрд динара, или 16,1% укупних депозита, од тога

159,4 млрд динара по виђењу и 145,9 млрд динара

орочених депозита, доводи показатељ ликвидности на

ниво 1,5, док повлачење 664,3 млрд динара, или 35,1%

укупних депозита, од чега 346,8 млрд динара по

виђењу и 317,5 млрд динара орочених депозита,

спушта показатељ ликвидности на 1,0.
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Период опстанка банкарског сектора у
случају изненадног повлачења депозита

Период у коме посматрамо дејство шока назива се

период опстанка. Он може бити подељен у две фазе.

Прва фаза је кратка фаза јаког стреса, која траје

неколико дана. У њој се посматра могућност

покривања одлива ликвидности банке, без

могућности прибављања нових ликвидних средстава

и мењања пословног модела. Поред тога, посматра се

и други, дужи временски период, који је праћен

слабијим, али упорнијим шоковима у трајању преко

месец дана.

Ова група тестова ликвидности има за циљ да утврди

најдужи период опстанка банкарског сектора у

случају великог дневног повлачења депозита.

Основне претпоставке о повлачењу депозита за

умерени и најгори сценарио дате су у Табели IV.2.5. 

На графиконима IV.2.8. и IV.2.9. представљени су

расположива ликвидна актива и износ повучених

депозита на нивоу банкарског сектора у првих пет

дана (износ ликвидне активе која остаје након

покрића потребе за ликвидношћу) за оба сценарија,

док је на графиконима IV.2.10. и IV.2.11. дата

структура депозита по данима. 

Банкарски сектор у целини може издржати 22 раднa

дана51 у условима дневног повлачења депозита по

умереном сценарију, односно седам радних дана по

најгорем сценарију.

Банкарски сектор остаје ликвидан чак и у условима

највећег претпостављеног одлива депозита.
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На основу тих симулација добијена је дистрибуција

показатеља ликвидности банкарског сектора при

различитим комбинацијама претпоставки (Графикон

IV.2.12).

При датом интервалу поверења од 10%, вредност

показатеља ликвидности је 1,47, а за интервале

поверења од 5% и 1% – 1,43 и 1,38, респективно. 

Другим речима, са 90% сигурности може се тврдити

да вредност показатеља ликвидности при различитим

комбинацијама претпоставки повлачења депозита

неће пасти испод 1,47. Поред тога, 99% је извесно да

вредност овог показатеља неће пасти испод 1,38.

С обзиром на то да нас интересују само вредности

претпоставки које имају негативан утицај,

израчунавају се условне вредности променљиве при

претпостављеним негативним утицајима. На тај

начин се ефикасно изводи велик број промена

ликвидности банкарског сектора Србије које би се

могле десити у будућности.

Примена мрежног моделирања у оцени

системског ризика банкарског сектора

Србије

Финансијска криза из 2008. године указала је на значај

посматрања динамике међусобних односа

финансијских институција ради описивања

системског ризика. Посматрано са аспекта системског

ризика, важно је утврдити које су финансијске

институције системски значајне, да ли постојећа
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Симулације шокова ликвидности

Ова врста анализе усмерена је на утврђивање

вероватноће кретања показатеља ликвидности

банкарског сектора при претпостављеним негативним

утицајима, тј. различитим вредностима повлачења

депозита.

На основу десетина хиљада различитих симулација,

које подразумевају случајно узорковање претпоставки

повлачења депозита по секторима од нуле до

вредности из најгорег сценарија (Табела IV.2.4),

добијају се вредности показатеља ликвидности.
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структура међусобних веза погодује брзом

преношењу шока кроз систем и, пре свега, колико је

систем као целина отпоран на потенцијалне шокове. У

складу с тим, финансијски систем није погодно

посматрати само као скуп институција са

одговарајућим карактеристикама, него је неопходно

укључити информације о динамици њихових

међусобних односа.

Структура описује банкарски сектор Србије у

контексту међусобне билансне и ванбилансне

изложености банака. Тежина гране од банке i према

банци j представља потенцијални пораст потребне

резерве у односу на регулаторни капитал банке i у

случају несолвентности банке j. Мрежа банкарског

сектора Србије, у складу с датом дефиницијом,

приказана је на Графикону IV.2.13. Интензитет боје

гране указује на њену тежину – што је тежина гране

већа, њена боја је интензивнија. Смер гране је одређен

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

се на потенцијални пораст потребне резерве у односу

на регулаторни капитал банке i у случају

  IV.2.13.     

: .
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несолвентности банке j. Величина круга којим је

банка представљена указује на износ њеног

регулаторног капитала – већи круг означава већи

износ регулаторног капитала. Боја круга, у спектру од

црвене до зелене, указује на износ ПАК-а, при чему

црвена боја одговара минималном посматраном

ПАК-у од 0%, а зелена максималном посматраном

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

изузетно високим, те се зато не узимају у обзир при

формирању скале приказа ПАК-а.

Глобална ефикасност указује на капацитет мреже у

погледу преношења шока и износи 0,18. Имајући у

виду да глобална ефикасност узима вредности између

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

проводљивост шока кроз мрежу, може се сматрати да

реализована вредност глобалне ефикасности од 0,18

не указује на велик потенцијал мреже при преношењу

шока.

Утицај мрежне структуре на простирање шока

симулира се на следећи начин: под претпоставком

несолвентности унапред одређене банке, за сваку од

банака система рачуна се очекиван пораст потребне

резерве за процењене губитке. Пораст резерве за

процењене губитке смањује ризичну активу и
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система неће бити угрожена52. Појединачно

посматрано, ПАК би до краја 2015. године код мањег

броја банака које немају велико учешће у укупној

билансној активи банкарског сектора могао пасти

испод регулаторног минимума чак и при

претпоставкама датим у централној пројекцији, које се

могу окарактерисати као најмање неповољне, с

високим степеном извесности. Међутим, Народна

банка Србије има на располагању мере које ће утицати

на то да појединачне банке или изврше превентивне

докапитализације и/или смање ризичну активу. 

Високо учешће проблематичних кредита негативно

утиче на профитабилност банака, а тиме и на

расположивост капитала и других извора

финансирања. Последично, долази до успоравања

кредитног раста, које повратно делује на висину

учешћа проблематичних кредита. Зато решавање

питања проблематичних кредита мора бити

заједнички приоритет Владе и Народне банке Србије.

Банкарски сектор остаје ликвидан чак и у условима

највећег претпостављеног одлива депозита. Мали

број банака при претпостављеном најгорем сценарију

могао би се наћи у зони ликвидносног ризика. У

случају реализовања претпостављених сценарија,

Народна банка Србије може реаговати одобравањем

кредита за ликвидност, односно вршењем функције

кредитора последњег уточишта.

На основу мрежног моделирања закључујемо да не

постоји значајна системска компонента ризика у

банкарском сектору.

Предлози

Проблематични кредити су у новембру 2014. први пут

забележили пад од почетка 2014. године. Међутим, у

условима смањења стопа раста кредита привреди,

питање даљег унапређења оквира решавања

проблематичних кредита у контексту очувања

финансијске стабилности и даље остаје императив.

Србија има високу стопу проблематичних кредита,

нарочито у сектору привреде, упркос делиценцирању

банака током претходног периода и унапређењу

регулаторног оквира решавања питања

проблематичних кредита. Ако се не би ништа додатно

предузело, вероватан је даљи раст проблематичних

кредита у сектору привреде. Такође, у наредном

краткорочном периоду врло је вероватан благ раст

Финансијска стабилност

капитал, а тиме и ПАК-а у првој итерацији

простирања шока. У свакој следећој итерацији

преношења шока, на основу вредности ПАК-а

добијених у претходној итерацији, добијају се нове

вероватноће неизмирења обавеза за сваку од банака

система (које до тада нису постале несолвентне), на

основу којих се поново рачуна очекиван пораст

резерви за процењене губитке и ново смањење

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

шок неутралисан када се у даљим итерацијама не

примећују промене у регулаторном капиталу и

ризичној активи сваке од банака. Наглашавамо да се

у свакој итерацији могу посматрати регулаторни

капитал, односно ризична актива, а тиме и ПАК

банкарског сектора. Када претпостављамо

несолвентност појединачне банке и преношење

одговарајућег шока кроз систем, као што је

објашњено, ефекат на сваку појединачну банку, а

тиме и систем, потиче из два различита извора. Први

се односи на почетну итерацију након

несолвентности унапред одређене банке – на њено

уклањање из система и непосредан утицај на банке

које су јој биле изложене. Други се односи на

простирање шока у наредним итерацијама, тј.

„домино ефекат“, и он заправо мери утицај структуре

мреже банкарског сектора на преношење

несолвентности кроз систем.

На Графикону IV.2.14. приказан је ПАК банкарског

сектора непосредно након претпостављене

несолвентности сваке појединачне банке и након

укупног дејства ефекта постојања мрежне структуре.

Утицај мрежне структуре на преношење шока, који се

одражава у смањењу ПАК-а појединачних банака,

односно сектора, у свим итерацијама које следе након

прве приказан је на Графикону IV.2.15. 

Резултати приказани на графиконима IV.2.14. и

IV.2.15. показују да у случају несолвентности било

које од банака ПАК сектора убедљиво остаје у

безбедној зони, тј. изнад регулаторног минимума.

Такође, утицај мрежне структуре на простирање шока

је релативно мали, што је са аспекта финансијске

стабилности повољан резултат.

Закључак

Просечан ПАК банкарског сектора остаће изнад

регулаторног минимума чак и у случају најгорег

претпостављеног сценарија, тако да солвентност

52 Након спровођења посебних дијагностичких испитивања квалитета активе

банака, биће спроведени и стрес-тестови на бази података банака који ће

бити кориговани у складу са налазима тих испитивања.



програма, реална кредитна активност привреде је

ниска, а буџетски простор недовољан за веће

стимулисање кредитне активности. 

Треће, у условима сталних ризика из међународног

окружења, због високог степена евроизације домаћег

финансијског система, депрецијација курса динара

може умањити способност клијената банака да

уредно сервисирају своје обавезе. 

Имајући то у виду, Влада ће, у сарадњи с Народном

банком Србије, израдити националну Стратегију за

решавање питања проблематичних кредита. Такође,

посебна дијагностичка испитивања квалитета активе

банака (Asset Quality Review), која ће се спровести до

краја септембра 2015. године, по методологији ЕЦБ-а,

допринеће бољем разумевању квалитета активе

домаћих банака у условима када је учешће лоше

активе постало системски проблем у банкарском

систему.
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проблематичних кредита становништва. Јачање

швајцарског франка додатно је отежало могућност

сервисирања обавеза близу 22.000 грађана.

Постоје три главна извора могућег раста

проблематичних кредита. 

Прво, могућ је спорији опоравак сектора привреде од

очекиваног због: (а) споријег опоравка зоне евра и

наших других важних спољнотрговинских партнера

у односу на очекивања и (б) ризика да позитивни

ефекти мера фискалне консолидације и структурних

реформи на раст инвестиција и нето извоза буду

нижи. 

Друго, програм субвенционисаног кредитирања

привреде за одржавање ликвидности и финансирање

трајних обртних средстава који је спровела Влада

допринео је расту кредитне активности сектору

привреде у току друге половине 2014. И поред
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Осврт 9: Детерминанте проблематичних кредита

Различите емпиријске и друге аналитичке студије у највећем броју земаља показале су да кретање

проблематичних кредита доминантно опредељују макроекономски услови. Стога се у оквиру

макропруденцијалних стрес-тестова Народне банке Србије промене проблематичних кредита везују за утицаје

макроекономских фактора. Због недостатка података за оцењивање специфичних еластицитета за Србију, у првој

фази примене стрес-тестова еластицитети који су добијени на основу 51 банкарске кризе у 54 земље у периоду

од десет година (1994–2004) комбиновани су са експертским проценама. Претпостављени еластицитети, који

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

производног јаза, курса и каматне стопе, респективно. Ради емпиријске провере утицаја фактора на кретање

учешћа проблематичних кредита, у другој фази је спроведено оцењивање регресионог модела месечне стопе

раста учешћа остатка дуга по кредитима у доцњи у укупном остатку дуга према подацима Народне банке Србије.

Променљиве које објашњавају кретање зависне променљиве проблематичних кредита (LU) коришћене у анализи

су: номинални девизни курс динара према евру (LE), референтна каматна стопа (LR) и дсз. реалне нето плате

(LWRS), према изворима Народне банке Србије и РЗС-а.

С обзиром на то да све временске серије

поседују тачно један јединични корен, неопходно је

њихово свођење на стационарне трансформације –

прве диференце. Оцене параметара модела за

период јануар 2009 – децембар 2014, до којих се

дошло на основу података првих диференци

логаритмованих вредности серија (месечне стопе

раста променљивих), дате су у Tабели О.9.1.

Оцењени модел указује на то да је референтна

каматна стопа променљива која с најдужим

кашњењем (једанаест месеци) утиче на кретање

проблематичних кредита, док је кашњење девизног

курса и нето плата четири месеца. Највећи утицај

има девизни курс, а најмањи референтна каматна

стопа. Будући да оцењени параметри у моделу

представљају коефицијенте еластицитета, можемо

закључити да једнопроцентна месечна

депрецијација динара према евру узрокује месечни

раст проблематичних кредита од 0,45% после

четири месеца. С друге стране, једнопроцентно

месечно повећање референтне каматне стопе и дсз.

нето плата утиче на месечни раст, односно пад

проблематичних кредита за 0,13% и 0,25%,

респективно. Наглашавамо да су појединачне оцене параметара модела интерпретиране под претпоставком да

се остале променљиве у моделу не мењају. Поред наведених променљивих, у моделу постоје две импулсне

вештачке променљиве и сезонске вештачке променљиве за мај и март у ознакама VS5 и VS3, респективно.

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

изузетком плата, које су значајне на нивоу од 5%. Спроведени економетријски тестови потврђују одсуство

међусобне повезаности и испуњеност претпоставке о нормалности расподеле стохастичког члана модела

(Табела О.9.1). 
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Вредновање моћи предвиђања модела спроведено је на основу упоредне анализе стварног кретања и кретања

предвиђеног моделом (Графикон О.9.1). Модел је оцењен закључно с подацима на дан 31. децембра 2014.

Пројектовано учешће проблематичних кредита за децембар 2014. године износило је 23,5%, а стварно учешће

21,5%, с грешком предвиђања за временски хоризонт од Т4 2013. до Т4 2014. од 2 п.п. Израженије одступање

стварног од пројектованог кретања проблематичних кредита испољено је у Т4 2014. То одступање је последица

ефекта програма субвенционисаних кредита, које није било очекивано у оквиру мера фискалне консолидације

почетком 2014. године, као и отписа ненаплативих потраживања.

Пошто највећи број емпиријских истраживања

проблематичне кредите објашњава показатељима

привредног раста, попут производног јаза или раста

БДП-а, оцењен је и тромесечни економетријски модел.

Поред детерминанти које су присутне у месечном

моделу, у анализу су уведене и временске серије – дсз.

реални БДП (LGDP) и стопа незапослености (LUR).

Стопа незапослености је обрачуната према подацима

Националне службе за запошљавање о броју

незапослених лица и подацима РЗС-а о броју

запослених. 

Полазећи од методе постепеног укључивања

најзначајнијих објашњавајућих променљивих, у Табели

О.9.2. представили смо оцењени економетријски модел

за период од Т3 2008. до Т4 2014. Све временске серије

у моделу претходно су логаритмоване, а затим

трансформисане у прве диференце, дакле у тромесечне

стопе раста. Најважнији допринос овог модела

представља значајан текући утицај тромесечног раста

дсз. реалног БДП-а. Коефицијент уз БДП већи од један

одражава висок степен осетљивости кретања

проблематичних кредита на привредни раст, при чему се овај утицај највероватније везује за проблематичне

кредите привреде, који и чине највећи део проблематичних кредита банкарског сектора. Слично БДП-у, стопа

незапослености има велик текући утицај с позитивним знаком, указујући на то да повећање стопе незапослености

утиче на раст проблематичних кредита. Међутим, стопа незапослености испољава и утицај с кашњењем од три
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тромесечја супротног знака. Овај утицај може се објаснити побољшањем финансијске позиције предузећа на

основу смањења расхода за запослене, односно броја запослених. Девизни курс, као и у месечном моделу, утиче

на кретање проблематичних кредита с помаком од два тромесечја. Нижа вредност коефицијента у односу на

претходни модел последица је укључивања нових објашњавајућих променљивих и другачије фреквенције

података. Утицај референтне каматне стопе реализује се након три тромесечја. Ако се упореде коефицијенти уз

девизни курс и референтну каматну стопу, може се закључити да њихов релативан однос одражава степен

динаризације новоодобрених кредита, који је на крају 2014. износио око 46%. Реалне нето плате у овом моделу

нису испољиле значајност. На Графикону О.9.2. приказано је стварно и оцењено кретање тромесечног раста

учешћа укупних бруто проблематичних кредита.

Како би се упоредио утицај макроекономских променљивих на различите секторе, посебно су оцењени модели

за сектор физичких лица и корпоративни сектор (укључујући јавна предузећа). Оцене параметара модела

приказане су у Табели О.9.3. Спецификација модела проблематичних кредита корпоративног сектора једнака је
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спецификацији модела укупних проблематичних кредита, али су оцењене вредности различите. Иако је директан

утицај раста стопе незапослености израженији у корпоративном сектору у односу на све секторе, повратно

смањење бруто проблематичних кредита корпоративног сектора након три тромесечја је веће. Утицај БДП-а је

готово једнак у оба сектора, док је у корпоративном сектору утицај канала девизног курса нешто слабији, а канал

каматне стопе јачи. С друге стране, спецификација модела проблематичних кредита физичких лица разликује се у

односу на претходно разматране моделе, пошто стопа незапослености није статистички значајна. Међутим,

кретање реалних дсз. плата утиче на стопу проблематичних кредита физичких лица с кашњењем од једног

тромесечја. Као што је и очекивано, БДП не испољава истовремени ефекат на проблематичне кредите физичких

лица, већ с кашњењем од два тромесечја. У односу на корпоративни сектор, девизни курс бележи бржи ефекат на

сектор физичких лица, тј. с кашњењем од једног тромесечја. Додатно, утицај канала девизног курса је обухваћен

коефицијентом уз референту каматну стопу, чије је кашњење такође једно тромесечје. Ако се узму у обзир оцењени

ефекти уз референтну каматну стопу и девизни курс, уочава се да код физичких лица канал девизног курса има

већи утицај од канала каматне стопе него што је то случај код укупног банкарског сектора, односно корпоративног

сектора. То је последица нижег степена динаризације новоодобрених кредита физичких лица од око 25%. Стварно

и оцењено кретање стопе проблематичних кредита у корпоративном и сектору физичких лица представљено је на

графиконима О.9.4. и О.9.5.
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Финансијска стабилност

Поред ових показатеља, за мерење финансијског

здравља користимо и индекс финансијског стреса

(Financial Stress Index – FSIX). Индекс финансијског

стреса је композитни показатељ заснован на

методологији ММФ-а.53 Циљ креирања тог

показатеља је да се препознају епизоде повишеног

финансијског стреса, њихова кулминација и трајање,

због чега индекс финансијског стреса обухвата

кључне променљиве финансијског сектора

релевантне за реалну економску активност.

Позитивне вредности показатеља указују на

изнадпросечан, а негативне вредности на

исподпросечан ниво финансијског стреса на тржишту.

Негативне вредности показатеља које су забележене у

току 2013. настављене су и у току 2014. године.

Анализа кретања појединих променљивих показује да

су нижи ниво финансијског стреса резултат мањих

осцилација девизног курса и берзанских показатеља,

па се финансијско здравље може позитивно оценити. 

С обзиром на то да је домаћа привреда мала и

отворена и да је као таква подложна утицајима из

међународног окружења, за мерење ефекта ширења

финансијске кризе у земљама које су окренуте истим

изворима финансирања користимо и показатељ

утицаја заједничког повериоца. Вредност овог

IV.3. Показатељи финансијског

здравља

За поређења стабилности финансијског система у

међународном контексту најчешће се користе

изабрани показатељи финансијског здравља. ,,Мрежа“

стабилности (Графикон IV.3.1) приказује стање шест

кључних показатеља за Србију и регион на крају 2008,

2013. и 2014. године: (а) адекватности капитала, (б)

билансног капитала у односу на билансу активу, (в)

учешћа проблематичних кредита у укупним

кредитима, (г) резерви за процењене губитке у односу

на проблематичне кредите, (д) приноса на активу и (ђ)

приноса на капитал. 

И на крају 2014. године капитализованост банкарског

сектора Србије виша је него у региону, што

представља значајан гарант стабилности за цео

домаћи финансијски систем. Међутим,

профитабилност банкарског сектора Србије налази се

испод просека региона. Учешће проблематичних

кредита у укупним кредитима изнад је просека

региона, с тим што је ниво укупних резерви за

покриће потенцијалних губитака по основу ових

кредита далеко изнад просека региона. 


��

�/�

NPL/��.

���./NPL

ROA

ROE

���

�/�

NPL/��.

���./NPL

ROA

ROE

	�
�� ������

������� IV.3.1. ����������� ���	�
���� 	�������� ������� ��	��� � �������� � 
�������� ������

2008. 2013.

�������:
1) ������� �� ������������ ��������� �������� ������� ���������� ��
�������: ��� – �������
���������� ����� (���������� ����� � ������ � ������� �����); �/� – 
������ ����� � ������ �

������ �����; NPL/��. – ����� ���
��������� 
���� ������ ���� ������� 
���� ��������; ���./NPL – �������
� ��� �!��� ��
���� � ������ � 
���� ���
�������� �������; ROA – ������ � �����; ROE – ������ � �����.
2) "�# �������� ��  ���� ���$� ������ � ��#� �����.
3) ������ �
���� �����  ������� � ������� %�����: ��
����, &�', &������, (�������, (�������, )*����,
)��������, ������, ��������, +�����, '������ � ,��� ����. �������� ���� �� ������ � ������ �� ������������
����� � ������� � ������� �����.

���

�/�

NPL/��.

���./NPL

ROA

ROE

2014.

 

53 За више информација о методологији показатеља погледати Годишњи

извештај о стабилности финансијског система 2012. 
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показатеља зависи од изложености државе повериоца

приватном и јавном сектору државе дужника и

учешћа дуга према заједничком повериоцу у односу

на задуженост финансијског сектора земље дужника.

Добијени показатељ54 пропорционалан је вероватноћи

преношења финансијске кризе из одређене земље

региона на Србију, односно вероватноћи преношења

кризе из Србије на земље региона.

Анализа је урађена на основу консолидованих

извештаја BIS-а који се односе на прекограничне

изложености међународних банкарских група и

укључују велики број банака и држава, што их чини

веома погодним за упоредне анализе прекограничне

изложености. Узете су изложености банака једанаест

држава које су изложене према Србији и земљама

централне и југоисточне Европе. 

Резултати анализе су представљени „мрежом“ на

Графикону IV.3.3, где се може видети да би у случају

потенцијалног шока ликвидности у некој од земаља

региона највећи утицај на Србију, преко канала

заједничког повериоца, имале Румунија, Хрватска и

Мађарска, док би Србија највећи утицај имала на

Албанију, Македонију и Бугарску.
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54 За више информација о методологији показатеља погледати Годишњи

извештај о стабилности финансијског система 2013.







117

Списак графикона, табела и шема

Графикони

I.1.1. Пројекције раста БДП-а европских земаља за 2015. 7

I.1.2. Показатељ економске активности (производња) 8

I.1.3. Показатељ економске активности (услуге) 8

I.1.4. Кретања на руском финансијском тржишту 9

I.1.5. Каматне стопе ЕЦБ-а и EONIA 10

I.1.6. Индекс обвезница тржишта у успону: Србије и земаља региона, 

VIX индекс и принос на обвезнице САД 11

I.1.7. Кретање одабраних берзанских индекса 11

I.1.8. Кретање курсева одређених националних валута према евру 12

I.1.9. Кретање девизног курса и учешће страних инвеститора на аукцијама 

динарских државних обвезница, тромесечни просек 12

I.1.10. Кретања на матичним тржиштима банкарских група присутних у Србији 14

I.1.11. Промена прекограничне изложености према одабраним земљама, Т3 2008 – Т4 2014. 15

I.2.1. Реални раст – доприноси тражње 17

I.2.2. Реални раст – доприноси понуде 17

I.2.3. Пројекција реалног раста БДП-а 18

I.2.4. Пројекција инфлације 18

I.2.5. Кретање девизног курса и интервенције Народне банке Србије на МДТ–у 19

I.2.6. Кључни макроекономски ризици 19

I.3.1. Девизне резерве Народне банке Србије 21

I.3.2. Девизне резерве Народне банке Србије у току 2014. 21

I.3.3. Анализа осетљивости параметара модела адекватности девизних резерви 

на основу петог стрес-сценарија 22

I.3.4. Број месеци увоза покривених бруто девизним резервама 23

I.3.5. Покривеност новчане масе М3 бруто девизним резервама 23

I.3.6. Покривеност краткорочног спољног дуга по преосталој рочности бруто резервама 23

I.3.7. „Права мера за Србију“ за бруто девизне резерве 23

I.4.1. Кретање консолидованог фискалног резултата 24

I.4.2. Кретање фискалних прихода и расхода 24

I.4.3. Кретање јавног дуга 26

I.4.4. Валутна структура јавног дуга 26

I.4.5. Спољна и унутрашња компонента јавног дуга 27

I.4.6. Структура јавног дуга по оригиналној рочности 27

I.4.7. Структура јавног дуга по преосталој рочности 28

I.4.8. Валутна структура јавног дуга на дан 31. децембра 2014. 28

I.4.9. Структура портфолија државних ХоВ према купцима на примарном тржишту 28

I.4.10. Кретање приноса на државне евро-обвезнице и на BEMS индекс 28

I.4.11. Стабилизација јавног дуга при различитим нивоима БДП-а 29

I.4.12. Стабилизација јавног дуга при промени девизног курса 29

I.4.13. Потраживања банака од државе, локалних власти и јавних предузећа 30

I.4.14. Пројекције јавног дуга у зависности од стопе раста БДП-а 31

I.4.15. Пројекције јавног дуга у зависности од реалне каматне стопе 31

I.4.16. Пројекције јавног дуга у зависности од примарног фискалног резултата 31

I.4.17. Пројекције јавног дуга у зависности од кретања реалног девизног курса 31

I.4.18. Динамика спољног дуга 33

I.4.19. Биланс текућих трансакција 33

I.4.20. Извоз и увоз Србије 33

I.4.21. Спољни дуг по корисницима 33

I.4.22. Спољни дуг по оригиналној рочности 33

Списак графикона, табела и шема



118

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2014.                              

I.4.23. Спољни дуг по преосталом доспећу 34

I.4.24. Краткорочни спољни дуг по преосталом доспећу 34

I.4.25. Стабилизација спољног дуга у зависности од раста БДП-а 35

I.4.26. Стабилизација спољног дуга у зависности од кретања курса динара 35

I.4.27. Пројекције спољног дуга у зависности од стопе раста БДП-а 35

I.4.28. Пројекције спољног дуга у зависности од реалне каматне стопе 35

I.4.29. Пројекције спољног дуга у зависности од примарног текућег рачуна 35

I.4.30. Пројекције спољног дуга у зависности од кретања реалног девизног курса 35

I.5.1. Кретање нивоа дуга привреде Србије 36

I.5.2. Структура кредита банака привреди по наменама 36

I.5.3. Валутна структура дуга привреде према банкама 36

I.5.4. Учешће бруто проблематичних кредита привреде 37

I.5.5. Кретање нивоа депозита привреде 37

I.5.6. Кретање каматних стопа на динарске, евро и евроиндексиране кредите и

депозите привреде – новоодобрени послови 37

I.5.7. Кретање нивоа потраживања кроз принудну наплату по приоритетима 38

I.6.1. Кретање девизне штедње становништва 38

I.6.2. Структура девизне штедње становништва по рочности 39

I.6.3. Валутна структура депозита становништва 39

I.6.4. Валутна структура потраживања банака од становништва 40

I.6.5. Структура динарске штедње становништва по рочности 40

I.6.6. Доприноси расту кредита банака становништву по наменама 41

I.6.7. Структура кредита банака становништву по наменама 41

I.6.8. Кретање каматних стопа на динарске, евро и евроиндексиране кредите 

и депозите становништва – новоодобрени послови 42

II.1.1. Адекватност капитала банкарског сектора 45

II.1.2. Доприноси промени адекватности капитала током 2014. 45

II.1.3. Регулаторни капитал у односу на ризичну активу, земље региона 46

II.1.4. Структура активе банкарског сектора Рeпублике Србије 46

II.1.5. Рeални раст кредитa 47

II.1.6. Рeални раст кредитa привреди и становништву 47

II.1.7. Проблематични кредити 48

II.1.8. Промена учешћа бруто проблематичних кредита у укупним бруто кредитима, земље региона 48

II.1.9. Покриће проблематичних кредита 49

II.1.10. Покриће бруто проблематичних кредита резервама за процењене губитке и

учешће проблематичних кредита, земље региона 49

II.1.11. Показатељи профитабилности 50

II.1.12. Принос на капитал, земље региона 50

II.1.13. Показатељи профитабилности према земљи порекла већинског акционара и 

власничкој структури у 2014. 50

II.1.14. Однос пословних расхода и укупних оперативних прихода, према пореклу власништва 51

II.1.15. Добитак/губитак банкарског сектора, пре опорезивања 51

II.1.16. Просечан месечни показатељ ликвидности 51

II.1.17. Расподела показатеља ликвидности 52
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II.1.19. Ликвидна актива 52

II.1.20. Кретање односа кредита и депозита 53
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II.1.22. Валутна структура депозита 53
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према већинском власништву 61
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II.2.2. Показатељи развијености осигурања на дан 31. децембра 2013. 61

II.2.3. Укупна премија осигурања имовине 62
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II.2.6. Структура покрића техничких резерви неживотних осигурања на дан 31. децембра 2014. 63

II.2.7. Комбиновани показатељ у осигурању 63

II.2.8. Показатељи профитабилности неживотних осигурања 64

II.2.9. Показатељи профитабилности животних осигурања 64

II.2.10. Годишњи раст нето имовине и нето уплате у ДПФ 66

II.2.11. Укупна нето имовина ДПФ и индекс FONDex 66

II.2.12. Структура укупне имовине ДПФ на дан 31. децембра 2014. 67

II.2.13. Структура пласмана према примаоцу лизинга на дан 31. децембра 2014. 68

II.2.14. Структура пласмана према предмету лизинга на дан 31. децембра 2014. 68

III.1.1. Изабрани инструменти монетарне политике Народне банке Србије 70

III.1.2. Референтна стопа, BEONIA и каматне стопе на депозитне и кредитне олакшице 70

III.1.3. Каматне стопе BELIBOR 71
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III.2.1. Стање динарских државних ХоВ 72

III.2.2. Тражња за динарским државним обвезницама 72

III.2.3. Проценат реализације и учешће страних инвеститора на аукцијама динарских 

државних обвезница 73

III.2.4. Структура портфолија динарских државних обвезница из примарне аукције 73

III.2.5. Каматне стопе на бескупонске динарске државне ХоВ 73

III.2.6. Стање државних обвезница деноминованих у еврима 74

III.2.7. Тржишна капитализација Београдске берзе 74
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III.4.2. Показатељ доступности станова (Price-to-income) 80

III.4.3. Индекси броја издатих дозвола новоградње 80

III.4.4. Проблематични кредити грађевинског сектора 81

IV.2.1. Учешће бруто проблематичних кредита за централну пројекцију, умерен и најгори сценарио 98
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IV.2.7. Кретање показатеља ликвидности банкарског сектора по стрес-сценаријима 101

IV.2.8. Ликвидни амортизер у случају дневног повлачења депозита по данима за умерени сценарио 103

IV.2.9. Ликвидни амортизер у случају дневног повлачења депозита по данима за најгори сценарио 103

IV.2.10. Структура депозита по виђењу и орочених депозита – дневно за умерени сценарио 104

IV.2.11. Структура депозита по виђењу и орочених депозита – дневно за најгори сценарио 104

IV.2.12. Интервали поверења кретања показатеља ликвидности банкарског сектора 104

IV.2.13. Мрежа банкарског сектора Републике Србије 105

IV.2.14. ПАК банкарског сектора након несолвентности појединачне банке 106

IV.2.15. Утицај мрежне структуре на обарање ПАК-а банкарског сектора 

Србије након несолвентности појединачне банке 106

IV.3.1. Финансијска стабилност банкарског сектора Србије у поређењу с просеком региона    113

IV.3.2. Индекс финансијског стреса (FSIX) и раст БДП-а 114

IV.3.3. Преношење шокова преко канала заједничког повериоца 114
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I.3.1. Адекватан ниво девизних резерви за крај 2014. године 20

I.3.2. Стрес-сценарији девизних резерви 20

I.4.1. Претпоставке основних сценарија симулација динамике јавног дуга 29

I.4.2. Примарни фискални резултат који омогућава стабилизацију јавног дуга у 2015. 

на нивоу од 71,0% БДП-а у зависности од реалне депрецијације и стопе раста БДП-а 29

I.4.3. Примарни фискални резултати који омогућавају смањење јавног дуга на ниво од 45% БДП-а 

и његово одржавање на том нивоу у зависности од реалне депрецијације и стопе раста БДП-а 30

I.4.4. Претпоставке основних сценарија симулација динамике спољног дуга 34

I.4.5. Текући рачун који омогућава стабилизацију спољног дуга у 2015. на нивоу од 78,1% БДП-а

у зависности од реалне депрецијације и стопе раста БДП-а 34

I.4.6. Текући рачуни који омогућавају смањење спољног дуга на ниво од 75% БДП-а и 

његово одржавање на том нивоу у зависности од реалне депрецијације и стопе раста БДП-а 34

I.6.1. Показатељи који се односе на сектор становништва 43

II.1.1. Показатељи банкарског сектора Републике Србије 55

II.1.2. Структура финансијског сектора Републике Србије 56

III.3.1. Вредност и број трансакција у RTGS систему 77

IV.1.1. Препоруке 83

IV.2.1. Koeфицијенти еластичности проблематичних кредита и доприноси детерминанти 

од Т4 2013. до Т4 2014. 98

IV.2.2. Преглед дефинисаних сценарија 98

IV.2.3. Претпоставке повлачења депозита по секторима 102

IV.2.4. Изведена структура учешћа повлачења депозита по категоријама депонената у 

укупним повученим депозитима 103

IV.2.5. Претпоставке дневног повлачења депозита 103

Табеле

IV.2.1. Канали утицаја макроекономског окружења на ПАК 99

Шеме

О.2.1. Индекс стабилности банкарског сектора 58

О.2.2. Збирни елементи индекса стабилности банкарског сектора 58

O.9.1. Стварно и пројектовано учешће бруто проблематичних кредита у укупним кредитима 110

O.9.2. Стварно и оцењено кретање тромесечног раста учешћа укупних бруто проблематичних кредита     111

O.9.3. Кретање учешћа бруто проблематичних кредита 111

O.9.4. Стварно и оцењено кретање тромесечног раста учешћа укупних бруто проблематичних кредита

– корпоративни сектор 112

O.9.5. Стварно и оцењено кретање тромесечног раста учешћа укупних бруто проблематичних кредита 

– физичка лица 112
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O.2.1. Конструкција индекса стабилности банкарског сектора 57

О.5.1. Прелазни циљеви и инструменти макропруденцијалне политикe 88

О.6.1. Димензије системског ризика, обавезни показатељи и пондери за утврђивање 

системске важности домаћих финансијских институција 91

O.9.1. Оцене параметара моделa 109

O.9.2. Оцене параметара модела 110

O.9.3. Оцене параметара модела 111

Табеле у освртима

О.3.1. Сегменти финансијског система и њихово обједињавање у композитни индекс системског стреса 59

О.5.1 Циклус макропруденцијалне политике (процес доношења одлука) 88

Шеме у освртима
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