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САЖЕТАК

Банкарски сектор Републике Српске карактерише висок степен правне и регулаторне
уређености, а по карактеру се може сврстати у конзервативно банкарство: са
депозитима као основним извором пословања и кредитима као основним
производом. Расположивост фондова за кредитирање привреде по повољним
условима јесте основна и најважнија функција коју осигурава банкарски сектор, иако
је његова улога важна и у обављању функције платног промета, као и у пружању
сигурности у штедне производе. Квантитативна анализа показује да се у Републици
Српској очекивано остварује веома висок степен корелације између промјене обима
банкарских кредита и промјене бруто домаћег производа. Кредитна политика банака
представља значајну основу како за развој предузећа и привреде, са једне стране,
тако и за пословање банака, са друге стране. Највеће приходе банке остварују управо
од активних камата и помоћу дефинисања адекватне кредитне политике. У условима
који постоје у привредном окружењу, банке могу своје пословање учинити
сигурнијим и профитабилнијим. Истраживање усклађености кредитне политике
банака са привредним окружењем у Републици Српској обављено је на основу
репрезентативног узорка који обухвата 188 великих предузећа од укупно 343.
Користећи се подацима из анкетног упитника и финансијских извјештаја предузећа,
истражили смо у којој мјери усмјеравање кредитних фондова банака утиче на
финансијску стабилност и пословање предузећа у Републици Српској. Добијени
резултати упућују на висок ниво кориштења банкарских кредита у сврху
обезбјеђивања текуће ликвидности и одржавања основних средстава неопходних за
редовно пословање. Предузећа која су задуженија код банака не биљеже успјешније
пословање ни у најмањој мјери. Спроведено истраживање указује на значајан обим
кредита пласираних са циљем обезбјеђења текуће ликвидности и одржавања
основних средстава и опреме. Међутим, од посебног је значаја измјена кредитне
политике банака којом би се већи обим кредитних фондова банака усмјеравао у
инвестиције.
Кључне ријечи: банкарски сектор, задуженост, кредитни рејтинг, финансијска
дисциплина, кредитна политика, финансијски показатељи, анализа биланса,
кредитни ризик.

ABSTRACT

The banking sector of the Republika of Srpska is characterized by a high degree of legal
and regulatory organization, and in character it can be classified as conservative banking
with deposits as the main source of business and loans as the basic product. The
availability of favorable lending funds is an essential and essential function provided by
the banking sector, although its role is important in the performance of the payment
function as well as in providing security in savings products. Quantitative analysis shows
that in Republika Srpska a very high degree of correlation is expected between the change
in the volume of bank loans and the change in gross domestic product. The credit policy of
banks is a significant basis for the development of enterprises and the economy, on the one
hand, and for the operations of banks, on the other. Banks derive the highest income from
active interest rates, and by defining an adequate credit policy to the conditions existing in
the economic environment, banks can make their operations safer and more profitable. The
study of the compliance of banks' credit policy with the economic environment in
Republika Srpska was conducted on the basis of a representative sample comprising 188
large enterprises out of a total of 343. Using the data from the questionnaire and the
financial statements of the companies, we investigated the extent to which the channeling
of bank credit funds affects financial stability. and business operations in Republika
Srpska. The results obtained indicate a high level of use of bank loans for the purpose of
providing current liquidity and maintaining fixed assets necessary for regular operations.
Businesses that are more indebted to the banks do not record successful business in the
slightest. The conducted research indicates a significant amount of loans placed with the
aim of providing current liquidity and maintaining fixed assets and equipment. However, it
is of particular importance to modify banks' lending policies to direct more funds from
banks to investments.

Keywords: banking sector, indebtedness, credit rating, financial discipline, credit policy,
financial ratios, balance sheet analysis, credit risk.
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УВОД

Развој банкарског сектора у Републици Српској није био усмјерен на рехабилитацију
постојећих домаћих банака, већ се највећим дијелом кретао у правцу отварања
банкарског система за улазак иностраних банака. Аквизицијама и отварањем нових
банака дошло је до јачања конкуренције, што је заједно са већим степеном
пруденционе контроле довело до свеукупног побољшања квалитета пословања
банкарског сектора. Паралелно са овим процесима развијала се и регулатива
Агенције за банкарство Републике Српске, која се у највећем дијелу заснивала на
прописима и директивама Европске уније. Међутим, од саме кредитне политике
банака зависи у којој мјери ће се њихово пословање прилагодити привредном
окружењу Републике Српске. Та политика треба бити заснована на претпоставци да
приликом одобравања кредита банка треба поштовати тржишне критерије у
селекцији клијената између оних који могу и требају пословати и оних који немају
здраву перспективу пословања. Поред тога, потребно је анализирати кредитни
рејтинг земље који се користи као опште мјерило ризичности пословања за све
привредне субјекте у земљи. Неприлагођена кредитна политика представља
ограничавајући фактор који спутава банкарски сектор да подстакне инвестиције и
развој привредних субјеката. Такође битан елеменат јесте и способност банкарског
сектора да обезбиједи изворе финансирања по најповољнијим условима. Интерес
привреде јесте да банке дјелују у правцу повећања конкурентности и прилагођавају
кредитне политике потребама привредних субјеката.
Окосницу овог рада представља емпиријско истраживање које је проведено на
репрезентативном узорку великих предузећа која послују у Републици Српској.
Прикупљање података о степену прилагођености кредитне политике привредном
окружењу извршено је уз помоћ анкетног упитника. С друге стране, подаци
потребни за анализу финансијских показатеља су генерисани из финансијских
извјештаја, тачније из биланса стања и биланса успјеха посматраних предузећа.
Статистичка обрада података извршена је уз помоћ статистичког програмског пакета
СПСС. Приликом обраде података, а у сврху тестирања хипотеза, примијењене су
статистичке методе регресионе анализе и корелације.
С обзиром на велики значај банкарских кредита за пословање предузећа, основни
истраживачки проблем који ће се сагледавати у овом раду односи се на утицај
1

кредитне политике банака на пословну успјешност предузећа. Овај проблем се
сагледава у контексту анализе односа између обима кориштења кредита банака и
одабраних

финансијских

организацијама у

показатеља

Републици Српској.

успјешности
Такође,

у

помоћу

великим

пословним

анкетног упитника

анализирали смо нивое прилагођености појединих аспеката банкарског пословања
који дефинишу формирање кредитне политике банака.
Сврха овог рада и проведеног истраживања јесте стицање нових сазнања о
интензитету и природи везе између кредитне политике банкарског сектора
Републике Српске и одабраних финансијских показатеља успјешности развоја
привредних субјеката. Такође, кроз овај рад се покушава указати на позитиван
утицај одговарајуће кредитне политике банака уколико је она прилагођена условима
привредног окружења.

2

Елаборирање научног проблема
Банкарство је научна дисциплина која се бави истраживањем улоге, значаја и
пословања банака као значајних институција финансијских и економских система
земље. Организација и функционисање савременог банкарства темељи се на кредиту,
а систем кредитирања и развоја банкарства међусобно се прожимају. Основа свих
банкарских операција јесте стварање повјерења у јавности и цјелокупном
привредном систему да ће све стране уредно измиривати своје обавезе и уз то
задовољити своје инвестиционе и потрошачке потребе.
Иако је повезивање банкарског сектора и кредитне политике банака са успјешношћу
пословања реалног сектора посљедњих неколико деценија изузетно актуелна тема у
научним и истраживачким круговима широм свијета, сам концепт није нов. Честа су
настојања практичара да докажу вриједност и корисност пословања банкарског
сектора на финансијску стабилност националне привреде и њену конкурентност.
Кредитна политика обично се дефинише као скуп принципа којима се руководе
менаџерске структуре банке при одлучивању о пласманима кредитног потенцијала
(Муратовић, 2013). Из овога произилази да кредитна политика обухвата све
пословне активности банака које утичу на понуду кредита:
•

однос банке према законској и подзаконској регулативи;

•

праћење и оцјена кредитног потенцијала банке;

•

дефинисање карактеристика кредитног портфолија;

•

дефинисање врсте, рока, износа, бонитета и начина отплате појединачних
кредита;

•

одређивање радних задатака свих запослених у банци који су укључени у
кредитне активности;

•

постављање циљева у пословању банке.

Кредитна политика је сегмент и најважнији дио пословне политике банке, која је
усмјерена на остваривање програмиране профитне стопе уз прихватљиви степен
ризика. Међу ризицима са којима се банка суочава, кредитни ризик је најзначајнија
врста и дефинише се као ризик могућности настанка негативних ефеката на
финансијски резултат и капитал банке усљед неизвршења обавеза дужника према
банци (Нићин, 2012).
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Менаџмент банке мора да има у виду друштвену улогу и одговорност банке. У
оквиру друштвено-политичке и привредне средине у којој банка обавља дјелатност,
њено пословање мора да буде вођено рационалном и комерцијалном логиком, која
укључује и моралне аспекте понашања чланова организације. Само пословање
банака је у високом степену повезано са привредним окружењем и постоји висок
степен корелације између раста кредитног портфолија банака и његовог квалитета са
експанзијом економске активности, док, на другој страни, у условима рецесије
долази до смањења обима пласираних и раста удјела ненаплативих кредита (Saunders
& Cornett, 2006). Стога банке треба да фокусирају своје пословање на три елемента:
групе корисника које ће банка услуживати, потребе корисника према којима ће
развијати услуге и технологију помоћу које ће се обезбиједити адекватна подршка.
Kомерцијалне банке представљају важан елеменат сваке националне привреде и
основна функција су им депозитно-кредитни послови. У условима транзиционих
привреда, гдје не постоји довољно развијено финансијско тржиште, банке имају
својеврсни монопол као извор финансирања привредних субјеката, с обзиром на то
да према рачуноводственим стандардима финансијског извјештавања само банке и
сличне финансијске институције (микрокредитне организације) могу одобравати
финансијске кредите (Јахић, 2009). Финансијско окружење пословног субјекта чине
финансијски систем и општа финансијска ситуација у оквиру које делују све правне
и физичке особе у земљи и иностранству с којима је он у оствареном или
потенцијалном, сталном или повременом финансијском односу (Каравидић и
Кљенак, 2016).
Данас се у научној и стручној литератури значај банкарског сектора за постизање
конкурентских предности у развоју привреде уопште не доводи у питање, док је
широко прихваћена претпоставка да извори финансирања чине један од најважнијих
ресурса. У пракси, владе многих земаља широм свијета све већу пажњу поклањају
финансијском сектору, у оквиру којег банкарство има најзначајнију улогу. Овакве и
сличне активности на стварању квалитетнијих услова финансирања и многобројних
услуга које служе као подршка реалном сектору показују своју сврху кроз њихов
позитиван утицај на успјешност пословања привредних субјеката и већу
конкурентност привреде у цјелини, као и на ефикасније могућности дјеловања у
периодима кризе.
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У условима кризе стабилан банкарски сектор има кључну улогу у повећању обима
економске активности и минимизирању негативних утицаја кризе из других држава.
Међутим, од самог почетка развоја банкарства као научне дисциплине, средином 19.
вијека развио се и скептицизам у погледу његовог стварног утицаја на привреду у
зависности од специфичних услова у којима послује свака привреда. Постоје
ситуације у којима неадекватна кредитна политика у оквиру банкарског сектора
може изазвати негативне ефекте у цијелом финансијском систему једне земље, што
се даље преноси на реални сектор и цијели привредни систем. Ово је посебно било
примјетно код америчких банака које су вршиле секјуритизацију одобрених
хипотекарних кредита банкама у цијелом свијету, што је касније, у условима
хипотекарне кризе, био главни разлог за брзо ширење кризе у цијелом свијету.
Издавање хартија од вриједности на основу хипотекарних кредита у почетку је
стварало услове за повећање привредне активности и инвестиција, али је касније у
условима хипотекарне кризе, исто тако, све власнике ових хартија изложило
губицима (Барјактаровић, 2012). Истраживање (Sarkisyan, 2011) које је спроведено
на 352 банке у Сједињеним Америчким Државама потврђује да су банке које су
вршиле секјуритизацију показивале већу профитабилност, али и већу изложеност
кредитном ризику и већим трошковима финансирања. Слично томе, либерална
политика кредитирања клијената са лошим кредитним бонитетом показала се
краткорочно профитабилном, али дугорочно веома неповољном за банкарски и
цјелокупни финансијски систем. Истраживање (Okirika, 2011) указује да је оваква
пракса честа у земљама у развоју и да су њоме нарочито обухваћене средње и мање
банке. Неадекватна кредитна политика била је један од важнијих разлога за настанак
хипотекарне кризе, која је заједно са секјуритизацијом хипотекарних кредита довела
до великих губитака унутар банкарског сектора, што се касније веома лоше одразило
и на реални сектор. Либерална политика кредитирања дужника са хипотекарним
обезбјеђењем утицала је на формирање неквалитетног кредитног портфолија банака
који је био осјетљив и на најмање конјуктурне поремећаје у привреди. Оваквом
пословном политиком у оквиру банкарског сектора створио се слијед привредних
догађаја који су угрозили све наведене стране које су у највећем броју случајева
остваривале велике обиме пословања и на тај начин биле утицајне у привредном
животу. Истраживање (Chan, 2012) указује да банке не би имале могућности да се
користе секјуритизацијом као алатом за обезбјеђење фондова без постојања
програма за осигурање депозита. У истраживању се даље закључује да је неопходно
постојање програма за осигурање депозита осјетљивог на промјене у ризику
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пословања банака, са циљем обуздавања моралног хазарда. У периоду од 1980.
године, банкарски сектор унутар Сједињених Америчких Држава био је знатно
либерализован, тако да је комерцијалним банкама било омогућено да се баве
инвестицијским банкарством. То је за посљедицу имало промјену културе пословања
комерцијалних банака које су, умјесто конзервативног управљања новцем штедиша,
почеле пословати попут инвестиционих банака, улазећи у високоризичне послове у
потрази за високим профитима. У истраживању (Eksi, 2006) спроведеном у
Сједињеним Америчким Државама прије глобалне економске кризе, утврђено је да
веће банке имају лошију адекватност капитала због утицаја доктрине „превелики да
пропадну“ (too big to fail). Исто истраживање потврђује да већи степен тржишне
дисциплине и екстерног мониторинга ограничава банке на мање ризично пословање.
Студија (Alandejani, 2014) указује на постојање лошег менаџмента и неадвекватне
кредитне политике у банкама, успостављајући везу између обима ненаплативих
кредита и трошковне неефикасности пословања банака. У истраживању (Brown,
2012) указује се на значај имплементације напредног интерног система процјене
(Advanced Internal Rating-Based - AIRB) у кредитну политику банака, чиме се настоје
процијенити све компоненте банкарских ризика, чак и оне које процјењују
регулаторне институције. Приликом утврђивања нивоа кредитног ризика у студији
(Salafi, 2010), као важни фактори наводе се рачуноводствени и финансијски
извјештаји, тржишни аспекти пословања, структура власништва, финансијска
транспарентност и показатељи корпоративног управљања. Базелски стандарди
промовишу употребу интерних модела за процјену вриједности под ризиком (Value
at Risk - VaR), с тим да се модификовањем постојећих VaR модела покушавају
унаприједити њихове перформансе (Тотић, 2011). Истраживање (Wood, 2012) о
успјешности пословања спроведено на 820 компанија из Енглеске истиче већу
ефикасност тржишних модела у кредитној политици банака од модела заснованих на
рачуноводственим подацима. Студија (Rehman, 2016) истиче важност разних врста
банкарских ризика и постављање лимита за сваки од њих посебно (Bank Risk
Appetite) за дефинисање свих аспеката пословања банке, те посебно истиче кредитни
ризик и ризик ликвидности. Оцјена кредитног бонитета привредног субјекта,
заснована на рачуноводственим информацијама, подразумијева анализу приносног,
имовинског и финансијског положаја, при чему се врши временско упоређивање,
што значи да анализа обухвата двије, а најчешће и до пет година (Абрамовић, 2013).
Евидентно је да кредитна политика мора бити заснована на многобројним аспектима
који утичу на пословање предузећа, с обзиром на то да већина финансијских и
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рачуноводствених информација подлијеже одређеном ризику да су мање од
вјеродостојне презентације онога што указују да представљају (Јахић, 2008).
Интерном и екстерном ревизијом овај ризик могуће је минимизирати и на тај начин
повећати свеукупан кредибилитет пословања предузећа (Станишић, 2015). Бољој
процјени финансијске ситуације клијента и ризика којима је он изложен доприноси
међународна хармонизација банкарске контроле и супервизије усмјерене на увођење
јединственог

сета

рачуноводствених

стандарда

у

сврху

унапређења

транспарентности и међусобне упоредивости финансијских информација са циљем
да оне буду квалитетне, благовремене и у довољном обиму (Башић, 2012).
Новонастала ситуација у периоду глобалне економске кризе била је покретач за
анализу свих слабости у оквиру банкарског пословања које су дошле на видјело у
периоду кризе. Према истраживању (Delamaire, 2012), у овом случају највише је
дошла до изражаја неадекватност кредитне политике. У истом истраживању
закључује се да су измјене кредитних политика сложен и дуготрајан процес, те да се
резултати у кредитном портфолију и приходима могу процјењивати тек послије 12
мјесеци. Студија (Marthon, 2014) закључује да измјене у кредитним политикама
енглеских банака, засноване на централизацији кредитне анализе, смањују обим
нефинансијских информација о клијентима.
Након изласка кризе на видјело, банке су у покушају да заштите властити капитал
уводиле превише рестриктивне политике кредитирања, што је негативно утицало на
реални сектор, јавну потрошњу, инвестиције и обим економске активности уопште.
У оваквим условима проблем оцјене кредитне способности постаје сложенији, јер је,
поред анализе бонитета клијента и његове кредитне способности, неопходно да се
узму у обзир и екстерни фактори који могу да измијене способност враћања кредита
у перидоу отплате (Орлић, 2011). Неки аутори (Пушара, 2012) ове факторе
класификују као ендогене (унутар организације) и егзогене (стање привредног
окружења). Резултати емпиријске студије (Chau, 2013) потврђују да с настанком
глобалне кризе 2007. године дошло до изненадног заустављања кредитних токова, те
се као главни разлози наводе нагли недостатак ликвидности на банкарском тржишту
и активна репатријација фондова инвестираних у иностранству од стране домаћих
инвеститора. Наведена студија имплицира на велики значај банкарске супервизије и
сарадње са циљем редуковања волатилности глобалних капиталних токова.
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За вријеме глобалне економске кризе у потпуности су редефинисани сви елементи
банкарског пословања, као и њихов регулаторни оквир. У истраживању (Saleh, 2012)
указује се на отежану предвидљивост кризе, с тим да се на анализи финансијских
показатеља у периоду од 1997. до 2007. године код 139 банака из 11 OECD земаља
примијете лошији показатељи код 16 банака, што наговјештава постојање раних
сигнала упозорења. Брзо проширење кризе на финансијске секторе и привреде
других земаља открило је све слабости међународних стандарда који регулишу
пословање банака, као и недовољну ефикасност регулаторних органа који издају
дозволе и обављају надзор и контролу. Студија (Klusak, 2016) открива разлоге лоших
перформанси рејтиншких агенција, од којих посебно издваја недостатак довољног
броја аналитичара, недовољан ниво конкуренције, нетранспарентност у анализама и
пословању, недосљедност у извјештавању и непоштовање стандарда прописаних од
стране регулатора. У вези са тим, према истраживању (Hongzhu, 2013), регулаторне
институције морају анализирати екстремно динамично пословање банака и њихову
међусобну повезаност са циљем усклађивања својих политика у сврху спречавања
развоја системских ризика. У складу са развојем ситуације, Базелски комитет за
банкарску супервизију развио је нови међународни банкарски стандард Базел III,
који настоји да новим врстама резерви капитала, увођењем рација задужености и
ликвидности, као и свеукупно ефикаснијим управљањем ризицима отклони слабости
банкарског сектора које су изашле на видјело (Кнежевић, 2015). Истраживањем
(Hamid, 2012) утврђено је да банке са нижим степеном адекватности капитала,
лошијом ликвидношћу, вишим активним каматним стопама (што је указивало на
либералнију кредитну политику) и вишим односом пласираних кредита у односу на
активу, нису успјеле да преброде услове кризе.
У условима глобалне економске кризе постало је евидентно да је банкарство дубоко
интегрисало своје пословање са другим финансијским институцијама, државним
органима, становништвом, приватним и јавним предузећима. Због тога је постало
веома тешко дјеловати у правцу заштите интереса једних учесника у пословном
односу а да се не угрозе интереси једног или више других. Истраживање (Hande,
2008) указује да су банке у земљама у развоју знатно усмјерене на кредитирање
државних органа и куповину државних обвезница, чак и у условима постојања
фискалних проблема.
Код пословања банака у периоду прије настанка кризе била је евидентна
дерегулација у банкарству, до које је у највећој мјери дошло због тежње банака за
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што профитабилнијим пословањем. У досадашњим истраживањима већ је потврђено
да већи степен банкарске регулације и супервизије утиче на снижавање цијена
банкарских услуга и нижу профитабилност банкарског сектора. Истраживање
(Iftikhar, 2012) које укључује више од 1300 банака из 76 развијених земаља и земаља
у развоју посматраних у периоду од 2001. до 2005. године, указује на то да
либерализација висине каматне стопе, висок степен банкарске регулације и тржишна
либерализација имају негативан утицај на нето каматну маржу банака. Закључак је
да наведене мјере повећавају конкурентност, ефикасност и стабилност банкарског
сектора, што даље доводи до снижавања нето каматне марже. Сличне мјере би у
Републици Српској могле имати позитиван финансијски ефекат с обзиром на то да
ниво тржишне концентрације банкарског сектора мјерен Хиршман-Херфиндаловим
индексом показује константан тренд раста од 2013. године до данас (АБРС, 2016).
Студија (Tamjis, 2014) наводи да либерализовано окружење позитивно дјелује на
иновативност банака и повећање банкарских услуга, као и да се највећи ефекти
показују у великим банкама због њиховог већег тржишног учешћа и ефикаснијег
кориштења информационих технологија. Према истраживању (Shirzadi, 2015)
параметара перформанси пословања банака, као најмјеродавнији се издвајају висина
нето каматне марже као показатељ ефикасности, удио лоших кредита у укупном
портфолију као показатељ квалитета имовине, однос кредита и депозита као
показатељ ликвидности и однос тржишне и књиговодствене цијене акција банке као
показатељ осјетљивости на тржиште.
Посматрано краткорочно, либерална политика кредитирања имала је за директну
посљедицу раст обима пласмана и добити у оквиру банкарског сектора, као и раст
инвестиција, запослености и потрошње унутар других привредних сектора
националне привреде. Сличан краткорочан ефекат је остварен у свим развијеним
земљама чији су банкарски сектори и привредни трендови функционисали на сличан
начин. Са друге стране, посматрано другорочно, трендови попут дерегулације
унутар банкарског пословања, смањени захтјеви по питању бонитета клијената
приликом одобравања кредита, тежња за растом профита унутар банака и
финансијских институција, довели су до велике осјетљивости банкарског сектора на
општу коњуктуру привреде, тржиште некретнина, ниво запослености и цијене
разних финансијских деривата везаних за пословање банкарских и других
институција финансијског сектора. Овдје су од посебног значаја финансијски
деривати развијени секјуритизацијом на финансијском тржишту због своје директне
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зависности од квалитета рада банака, уредности отплате хипотекарних кредита и
тржишта некретнина. Истраживање (Finavker, 2014) спроведено на великом узорку
од 4.264 предузећа са Лондонске берзе, потврђује да употреба финансијских
деривата смањује укупни ризик, с тим да је овај ефекат био изразито супротан у
преткризним годинама, односно у 2005. и 2006. години.
Улога кредитне политике банкарског сектора у глобалној економској кризи посебно
је значајна и комплексна јер се развој услова који су довели до поремећаја у
финансијском пословању догађао латентно. Ова латентност посебно се огледа у раду
међународних рејтиншких агенција, које су давале навише оцјене за хипотекарне
кредитне пласмане и хартије од вриједности емитоване секјуритизацијом
хипотекарних кредита, за шта се накнадно утврдило да је било крајње непоуздано.
Рејтиншке агенције имају изузетно велику моћ и доминантан утицај на
функционисање финансијских тржишта јер се њиховим анализама и извјештајима
користе финансијски регулатори широм свијета (Радивојац, 2012). Кредитни рејтинг
се користи као опште мјерило (репер) ризичности пословања за све привредне
субјекте у земљи (Bessis, 2002). Рејтиншке агенције нису указале на постојање
значајног ризика у оквиру кредитних политика банака и функционисања тржишта
хартија од вриједности, што је позитивно утицало на даље неосновано повећање
броја новоодобрених хипотекарних кредита сумњивог квалитета. Оваква догађања у
оквиру банкарског сектора су показала сву његову рањивост и осјетљивост, као и
непоузданост рејтиншких агенција, на које су се ослањали инвеститори из свих
најразвијених свјетских привреда. У новонасталој ситуацији у центар пажње дошле
су агенције за осигурање депозита, које су морале својим фондовима да заштите
депозитаре и покушају сачувати повјерење у банкарски сектор. Постоје и случајеви
гдје је највеће банке преузела држава ради заштите клијената и њихових депозита. У
овим случајевима држава је процијенила да би пропаст изузетно великих банака
имала несагледиво лоше посљедице на финансијску стабилност привреде.
Банкарски сектор у периоду експанзије свог пословања у великој мјери фаворизује
либералне кредитне политике. На другој страни, поремећаји и неправилности у
банкарском пословању откривају све слабости оваквих кредитних политика, чији се
негативни ефекти преносе и на друге стране са којима банке послују, као што су
становништво, привредни субјекти и држава. У истраживању (Кестер и Радивојац,
2015) спроведеном у Републици Српској, 83,3% анкетираних банкара навело је да за
брзо растуће компаније уобичајени кредитни услови могу да подразумијевају
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финансирање раста сталних обртних средстава у роковима краћим од годину дана.
Пракса је показала да су многе банке неспремне да одобравају дугорочне зајмове за
финансирање залиха и потраживања иако се континуирано занављају. Исто
истраживање закључује да би требало да банке јасно разликују повремени од трајног
раста обртне имовине и у складу са тим да креирају политике кредитирања. Са
аспекта банкарског пословања, неопходно је прилагођавање кредитне политике
банке могућностима властитог кредитног потенцијала и ликвидности (Милетић и
Бингулац, 2016). У студији (Olanipekun, 2008) се закључује да „изоловани случајеви
неликвидности поједине банке доводе до уопштеног неповјерења у банкарски
сектор, што значи и да могу имати широке негативне посљедице за цијели
привредни систем“. Поред тога, у условима кризе и тржишних поремећаја долази и
до промјена важећих законских и подзаконских рјешења којима се регулише
банкарско пословање. Тако је међународни банкарски стандард Базел II замијењен
Базелом III, управо као одговор на глобалну економску кризу. Један од кључних
циљева који се жели постићи новим стандардом односи се на ограничавање
ангажовања средстава државе и пореских обвезника за покриће губитака и санацију
банкарског система (Башић, 2012). Ниво банкарске регулације треба бити пажљиво
креиран и вођен међународним банкарским стандардима са циљем заштите
корисника банкарских услуга и без превеликих ограничења која могу угрозити
рентабилност банкарског сектора. У истраживању (Hui, 2017) спроведеном у 663
банке из 31 државе, које поред развијених укључује и земље у развоју, потврђено је
да превисок ниво банкарске регулације, која подразумијева превелика ограничења у
капиталним захтјевима, кратке рокове за спровођење корективних акција и превисок
ниво заштите депозита, ствара негативну реакцију на капиталном тржишту и утиче
на смањење цијена акција банака приликом додатне емисије.
У условима кризе, уочено је неколико регулаторних недостатака унутар домаћег
банкарског сектора који утичу на кредитну политику банака, формирање кредитног
потенцијала и висину каматних стопа. Агенција за банкарство Републике Српске
2009. године донијела је Одлуку о привременим мјерама за репрограм кредитних
обавеза правних и физичких лица, у циљу ублажавања негативних ефеката
финансијске и економске кризе. Поред тога, константно се ради на увођењу
међународних банкарских стандарда. Једним дијелом, банкарски ризици зависе од
институционалних прописа у оквиру којих банке обављају своју активност (Freixas
& Rochet, 1999). Агенција је у фебруару 2009. године усвојила документ који се
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односи на примјену Базела II у Републици Српској. Назив документа је „Стратегија
за увођење Међународног споразума о мјерењу капитала и стандардима капитала –
Базел II“. Међутим, почетак примјене новог стандарда Базел III на простору
Европске уније од јуна 2013. године, утицао је на то да Агенција за банкарство
Републике Српске припреми нову старегију. Тако је умјесто стратегије за увођење
Базела II, усвојена статегија за увођење Базела III, која је објављена у фебруару 2016.
године. У истраживању (Sharipova, 2016) спроведеном у Заједници независних
држава (Commonwealth of Independent States - CIS), чије су чланице транзиционе
привреде као што је и првреда Босне и Херцеговине, утврђена је позитивна
корелација између нивоа капитала, обима кредитних пласмана и добити банака. Са
друге стране, постоје негативне корелације између ризика ликвидности и добити
банака, као и између кредитног ризика и добити банака. Истраживањем је такође
утврђено да виши ниво правне заштите корисника кредитних услуга, са једне стране,
те банкарске супервизије, са друге стране, доприносе тржишној дисциплини и
стабилности банкарског система. Истраживање (Крунић, 2016) спроведено у
домаћем банкарском сектору, указује на постојање неадекватног система осигурања
депозита који доводи до моралног хазарда и има негативан утицај на квалитет
пословања банкарског сектора Републике Српске (двије пропале банке су имале
највише пасивне и активне каматне стопе).
За мјерење општег нивоа ризика са којим се сусреће пословање банкарског сектора
користи се кредитни рејтинг земље, који у Босни и Херцеговини одређују
респектабилне међународне рејтинг агенције Moody's Investors Service и Standard &
Poor's. У истраживању (Aloquili, 2014) наведени су фактори који знатно утичу на
оцјену кредитног рејтинга земље и у које спадају регулација банкарског пословања,
политичка стабилност, ефикасност владиних институција, владавина закона, висина
БДП-а (укључујући и БДП per capita), као и проценат БДП-а који се издваја за
инвестиције. Активностима на побољшању кредитног рејтинга земље стварају се
услови за снижавање нивоа других врста банкарских ризика, измјене у политикама
кредитирања, као и просјечних активних и пасивних каматних стопа.
С обзиром на то да банкарски сектор има вишедимензионалан утицај на развој
националне привреде и да је у периоду глобалне економске кризе имао веома
непредвидиву и значајну улогу, у великој мјери је нарасло интересовање за
проучавање и расвјетљавање природе повезаности између кредитне политике банака
и финансијских параметара свих врста корисника кредита унутар националне
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привреде.

Истраживање

(Luintel,

1993) указује

на

недовољну

развијеност

финансијског тржишта и његових инструмената у земљама у развоју, као и на
потпуно егзогено третирање висине каматне стопе. Унапређењем и прилагођавањем
кредитне политике банака се може позитивно утицати на отклањање наведених
ограничења. Квантитативна студија (Yang, 2016) указује на могућности примјене
модела процјене кредитног ризика на прогнозирање цијена финансијских деривата,
као и на процјену других врста ризика у осталим секторима привреде. Квалитетном
селекцијом развојних пројеката и повољним изворима финансирања банке
усмјеревају привредне токове у области привреде у којима је она најконкурентнија.
Ово даље ствара претпоставке за нове инвестиције и развојне могућности. Студија
(Falangis, 2013) се бави креирањем математичких модела чији је циљ оцјењивање
подобности клијената за финансирање, те је успјешно тестирана поређењем са
другим методама селекције. На другој страни, студија (Maher, 2016) оцјењује да је
метода „консензуса класификатора“ (Classifiers Consensus Approach) најподобнија за
примјену у кредитној политици банака јер су у обраду података укључене све методе
које користе и кредитни експерти. Користећи се базелским моделима вјероватноће
неплаћања (Probability at Default - PD), губитака у случају неплаћања (Loss Given
Default - LGD) и изложености губицима (Exposure At Default - EAD ), студија (Tong,
2015) сугерише комбиновани приступ у формирању тачнијег модела за кориштење у
кредитној политици банака. На базелском моделу губитака у случају неплаћања
базира се и студија (Bijak, 2013) која фокус анализе ставља на сегментацију, односно
подјелама популације у неколико група и састављањем одвојених система
показатеља побољшава перформансе модела. Истраживање (Vishvesh, 2016) је
усмјерено на утицај организационих перформанси на оцјену кредитног рејтинга
предузећа и спроведено је на 128 компанија из Енглеске, те закључује да овакав
облик анализе банкама омогућава квалитетнију оцјену кредитног рејтинга и тачнију
предвидљивост пословања предузећа у будућем трогодишњем периоду. Код студије
(Frank, 2013) је фокус кредитне анализе стављен на тржиште некретнина у Великој
Британији и моделом се пројектује будући животни циклус кредита и евентуални
губици, узимајући у обзир перформансе тржишта некретнина. Кредитни модели у
студији (Zhiyong, 2014) поред рачуноводствених и финансијских информација,
указују на ефикасност имплементације показатеља корпоративне ефикасности и
корпоративног управљања у кредитну политику банака. У истраживању (Emuwa,
2015) се наглашава велики значај прилагођавања кредитне политике банака малим и
средњим предузећима, нарочито у случају земаља у развоју. Закључује се да увођење
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посебних метода кредитне анализе које посебно наглашавају факторе привредног
окружења,

специјализованог

особља,

посебних

организационих

дијелова

и

детаљнијег мониторинга који укључује редовне обиласке клијената, може знатно
повећати кредитни портфолио и приходе банке. Исто истраживање посебно указује и
на позитивне ефекте симбиозе и синергије према привредном окружењу од
кредитирања малих и средњих предузећа, нарочито у дужем временском раздобљу.
Прилагођавањем кредитне политике малим и средњим предузећима бави се и
студија (Yigui, 2012) која кориштењем анализе новчаних токова, финансијских
показатеља (33 финансијске варијабле које покривају девет категорија) и тржишних
информација, утврђује ниво кредитног ризика и пројекцију пословања предузећа. На
кредитну политику банака утицало је кооперативно пословање између банкарства и
осигурања, чиме је развијен посебан модел кредитирања клијената (bankassurance), у
којем осигуравајућа друштва преузимају одређен ниво и врсте ризика (Кочовић,
2016). У највећем броју случајева евидентно је постојање позитивне везе између
адекватно прилагођене кредитне политике банака и финансијских показатеља свих
сегмената корисника кредитних услуга на нивоу цијеле привреде.
До сада су спровођене анализе и утврђене генералне зависности везане за рад
банкарског сектора и његову кредитну политику која доводи у везу банкарско
пословање и његове услуге са финансијском стабилношћу и развојем националних
привреда. Међутим, до сада је урађено недовољно истраживања која би на адекватан
начин расвијетлила однос између кредитне политике банкарског пословања и
финансијске стабилности привреде у контексту земаља у развоју и транзиционих
земаља. У овим земљама упитан је начин функционисања банкарског сектора, као и
ниво његове регулаторне уређености. Од посебног значаја су питања која стављају у
први план повјерење у банкарски сектор, аквизиције и фузије банака, систем
осигурања депозита, постојање квалитетног кредитног потенцијала за финансирање
привреде, улогу банкарског сектора у условима кризе, као и адекватност законског и
подзаконског уређења. Истраживања овог типа нарочито су малобројна у нашој
регији, док, према досадашњим сазнањима, не постоји нити једно значајније
истраживање проведено у Републици Српској. Значај домаћег банкарског сектора
посебно се истиче у условима гдје су све кључне економске варијабле тржишта
хартија од вриједности негативне, што финансијски систем Републике Српске чини
изразито банкоцентричним (bank based financial system). На основу наведеног
можемо закључити да, иако је сагледавање доприноса банкарског кредитирања
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привредном расту и развоју изузетно актуелна проблематика у свијету, чему је
допринијела и глобална економска криза, код нас је ова област недовољно
истражена. Стога је важно даљим истраживањима попунити овај јаз у теорији и доћи
до нових спознаја о утицају кредитиних политика банкарског пословања и свих
институција

које

га

уређују

на

финансијску

стабилност

и

успјешност

функционисања транзиционих привреда земаља у развоју.
Уколико значај банкарског пословања посматрамо са аспекта његове улоге у
финансирању привредних субјеката и становништва, не бисмо могли закључити да је
банкарски сектор у Републици Српској једини пресудан за опстанак, раст и развој
привреде, нити да сам може представљати извор конкурентске предности. Међутим,
непобитна је чињеница да је у данашњим условима неизвјесности и финансијских
потешкоћа са којима се многе европске и свјетске привреде суочавају, нужно да се
свим расположивим факторима привредног раста управља на адекватан начин како
би се остварили стратегијски циљеви националне привреде. Кроз досадашњи
истраживачки рад из финансијског менаџмента и банкарства, проучавање домаће и
стране литературе, разговор са одређеним бројем банкарских руководилаца и
менаџера, анализу функције финансирања привреде и везаних активности, те
публиковање радова из ове области, уочени су бројни проблеми које се односе на
адекватно управљање кредитиним политикама банкарског сектора и финансирањем
привреде у транзиционим земљама попут наше. Међутим, фокус овог рада биће
проблем сагледавања везе између квалитета и уређености политика кредитирања
банкарског сектора, са једне стране, и финансијске стабилности националне
привреде и њеног развоја, са друге стране.
Дакле, главни научни проблем којим ћемо се бавити у овом раду и истраживању
можемо дефинисати кроз питање:
Да ли, и на који начин, квалитет политика кредитирања банкарског сектора
утиче на побољшање финансијске стабилности националне привреде?
Иако на први поглед дјелује да је одговор на ово питање једноставан, потребно је
нагласити да су ограничене научне спознаје, односно научне потврде да ли политике
кредитирања банкарског сектора које егзистирају у специфичним околностима
транзиционих привреда и систему валутног одбора имају значајан утицај на
финансијску стабилност националне привреде. Дакле, овакво истраживање у
Републици Српској биће покушај сагледавања природе и интензитета везе између
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посматраних варијабли, а резултати истраживања моћи ће се уопштити на ниво
земаља у развоју и транзиционих привреда.
Да бисмо ријешили основни проблем истраживања, потребно је, прије свега, да
сагледамо ниво и начин функционисања најважнијих активности које утичу на
формирање кредитних политика у оквиру банкарског сектора. На основу
прикупљених информација оцијениће се важност елемената банкарског пословања, и
то: кредитни рејтинг привредних субјеката и становништва; примање депозита и
функционисање система осигурања депозита; обезбјеђење повољнијих фондова за
формирање кредитног потенцијала; допринос стабилизацији привредног система у
условима кризе; унапређење регулаторног оквира којим се обезбјеђује виши ниво
заштите права корисника финансијских услуга у банкарству, спречавање прања
новца и имплементација банкарских стандарда са циљем јачања стабилности
банкарског система.
Након тога, биће урађена анализа односа између појединих елемената адекватности
кредитних политика банкарског пословања и одабраних показатеља финансијске
стабилности националне привреде, у које спадају релативна задуженост, бруто
домаћи производ, општи ниво запослености и обим инвестиција. Поред тога,
испитаће се и у којој мјери квалитет политика кредитирања банкарског сектора
утиче на обим производње у оквиру појединих привредних грана, са посебним
акцентом на реални сектор.
И на крају, на основу сагледавања стања и оцјене квалитета политика кредитирања
банкарског сектора, те маркирања оних елемената који имају највећи утицај на
побољшање финансијске стабилности националне привреде, предложиће се модел
управљања банкарским кредитним политикама који ће у потпуности бити у
функцији побољшања финансијског функционисања привредног система и његове
конкурентности, а који ће уважавати специфичности, карактеристике и услове
пословања банкарског сектора у транзиционим земљама.

Дефинисање предмета истраживања

Без обзира на додијељену улогу, и према томе значај пословања банкарског сектора,
у данашњим условима тржишне неизвјесности, споријег економског раста привреде
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и све учесталијих финансијских потешкоћа, финансијско управљање националном
привредом фокусирано је ка креирању новостворене вриједности, повећању обима
инвестиција и расту БДП-а. Уколико се кредитном политиком банкарског сектора
адекватно управља, узимајући у обзир специфичности привредног окружења, он
може постати веома важан извор конкурентске предности. Управо оваква
констатација одражава шири предмет истраживања овог рада.
Ужи предмет истраживања овог рада огледа се у сљедећем: утврђивање
релевантности појединих елемената кредитног рејтинга корисника кредита, анализа
банкарских стандарда који се између осталог користе у циљу минимизирања
кредитних ризика; проучавање до сада развијених модела утврђивања кредитног
рејтинга предузећа и физичких лица; сагледавање у теорији дефинисаних односа
између политика кредитирања унутар банкарског сектора, те финасијских
показатеља успјешности привреде; одређивање природе те везе у пракси привреде
Републике Српске; изналажење оптималног модела за управљање банкарским
политикама кредитирања у специфичним околностима кризе и транзиционих
привреда.
Научну подлогу за ово истраживање чиниће досадашњи научни доприноси
истакнутих свјетских аутора из области банкарског пословања и финансијског
менаџмента. Посебна пажња биће посвећена промјенама процедура и стандарда из
области банкарског пословања, уведеним послије глобалне финансијске кризе из
2007. године, која је открила бројне недостатке политика кредитирања унутар
банкарства, као и њихов велики финансијски утицај на функционисање националних
привреда широм свијета.
Основу за стицање нових научних сазнања у овој области чиниће емпиријско
истраживање, које ће се спровести на основу показатеља квалитета кредитних
политика свих банака у оквиру банкарског сектора Републике Српске, са једне
стране, као и финансијских показатеља успјешности функционисања привреде, са
друге стране. Од финансијских показатеља користићемо релативну задуженост,
БДП, запосленост, обим инвестиција и укупан обим производње реалног сектора.
Поред тога, користићемо и релативну задуженост на нивоу појединих привредних
грана са циљем да утврдимо у којој мјери кредитне политике банкарског сектора
доприносе инвестицијама и развоју појединих привредних грана. Приликом анализе
квалитета кредитних политика банкарског сектора користићемо се специфичним
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подацима банака и институција које уређују банкарско пословање, прије свега
Агенције за банкарство Републике Српске и Агенције за осигурање депозита Босне и
Херцеговине. Поред тога, анализираћемо елементе кредитних политика свих девет
банака које се налазе под надзором Агенције за банкарство Републике Српске.
Утврдићемо у којој мјери ови елементи доприносе формирању адекватних
кредитних политика и колико су повезани са власничком структуром банака,
економијом обима, квалитетом пословања и усвајањем међународних банкарских
стандарда. Као показатељима конкурентности банкарских услуга користићемо се
каматним стопама на краткорочне и дугорочне кредите, док ћемо за оцјену квалитета
пословања банака користити показатеље успјешности и профитабилности, од којих
смо издвојили тржишно учешће, стопу прифитабилности просјечне имовине банке
(ROAA), стопу профитабилности просјечног укупног капитала банке (ROAE), те
висину прихода и добит.
У дискусији за поређење и провјеру потврђених хипотеза користићемо податке из
сличних истраживања која су се спроводила у банкарским секторима других земаља.
Сврха поређења у процесу дискусије јесте одређивање даљих праваца дјеловања и
давања конкретних препорука за повећање финансијске стабилности националне
привреде путем прилагођеније и квалитетније кредитне политике банкарског сектора
Републике Српске.

Дефинисање циљева истраживања

У складу са темом, проблемом и предметом истраживања, дефинишемо низ научних
и друштвених циљева дисертације.
Научни циљеви истраживања
Научне циљеве истраживања дефинисали смо кроз четири категорије, и то: научно
описивање, класификација, објашњење и предвиђање.
1. Описивање. Описаћемо развој и значај појединих елемената кредитног
рејтинга у банкарству, те приказати како се они користе у формирању
кредитне политике банкарског сектора. Кроз критичку анализу сагледаћемо
улогу финансијског пословања и банкарства у периоду глобалне економске
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кризе и утврдићемо њихову улогу и недостатке. Описаћемо у теорији
дефинисане односе између кредитних политика банкарског пословања и
финасијских показатеља развоја привреде.
2. Класификација. Класификоваћемо елементе утврђивања кредитног рејтинга
према интензитету њиховог утицаја на формирање кредитних политика
банкарског сектора. Са друге стране, класификоваћемо и поједине показатеље
финансијске стабилности према њиховој осјетљивости на кредитну политику
банкарског пословања.
3. Објашњење. Објаснићемо како примјена адекватног модела кредитне
политике банкарског сектора утиче на финансијску стабилност привреде.
Другим ријечима, утврдићемо узрочно-посљедичну везу и интензитет
зависности између квалитета пракси банкарског кредитирања и ефикасности
финансијског функционисања привреде. На основу сагледавања нивоа и
начина примјене појединих пракси кредитирања банкарског сектора и
њиховог утицаја на финансијско функционисање привреде, образложићемо
потребу креирања новог стратегијског модела који би превасходно био у
функцији финансијске стабилности и конкурентности домаћег привредног
система.
4. Предвиђање. На основу стечених теоријских и емпиријских спознаја
креираћемо нови концептуални модел политике кредитирања домаћег
банкарског сектора који би био примјењив у реалним околностима, односно
условима финансијског функционисања привреде Републике Српске. Основне
елементе предложеног модела чиниће оне активности политике кредитирања
банкарског пословања за које утврдимо да имају највећи значај у пракси и
најинтензивнију везу са финансијским развојем привреде. Такође, пружићемо
конкретне препоруке и смјернице за ефикасније прилагођавање кредитних
политика банкарског сектора и већу дјелотворност институција чији рад
најдиректније утиче на банкарско пословање. На овај начин би домаћи
банкарски сектор био у могућности да обезбиједи повољније фондове за
финансирање привреде, напреднији систем осигурања депозита, побољшање
кредитног рејтинга земље, стабилизацију привреде у условима кризе, као и да
позитивно утиче на функционисање привреде у систему валутног одбора.
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Друштвени циљеви истраживања
Као и код сваког другог истраживања овог типа, поред научног, очекује се да рад
пружи и извјестан прагматичан допринос. С обзиром на предмет и проблем
истраживања, реално је очекивати прагматичан допринос рада за власнике и
менаџере банака, власнике и менаџере предузећа, државне органе, као и за академску
заједницу. У складу са унапријед очекиваним прагматичним доприносима овог рада
(очекивани

посредни

или

непосредни

утицај

резултата

дисертацијског

истраживања), дефинишемо неколико друштвених циљева истраживања.
Власници и менаџери банака:
•

Упознавање власника капитала у банкама о дугорочним ефектима адекватне
кредитне политике као средства повећања профитабилности, затим дивиденде
и на крају вриједности акција банке;

•

Информисање власника капитала о могућностима за привлачење нових
инвеститора, повећање основног капитала и раст банке;

•

Едукација менаџмента банке о савременим условима и стандардима у оквиру
кредитних политика банкарског пословања;

•

Подизање свијести о друштвеној одговорности банака креирањем кредитне
политике у складу са привредним окружењем и прилагођавањем банкарских
производа потребама клијената.

Власници и менаџери предузећа:
•

Упознавање власника предузећа о могућим утицајима кредитних политика
банака на финансијско пословање и развој предузећа;

•

Упознавање менаџмента домаћих предузећа о постојању повољнијих извора
финансирања и различитим нивоима конкурентности банака;

•

Стварање предузетнијег менаџмента који селекцијама адекватних кредитних
политика повећава могућности за инвестирање, увођење нове технологије и
креирање нових производа и услуга.

Академска заједница:
•

Давање доприноса домаћој академској заједници у објашњењу односа између
значаја прилагођавања кредитне политике банкарског сектора финансијској
стабилности привреде Републике Српске;
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•

Стварање полазне основе за даља истраживања у области прилагођавања
појединих елемената кредитних политика банака специфичностима привредног
окружења.

Државни органи:
•

Упознавање са могућностима повећања финансијске дисциплине путем
кредитирања кредитне политике у функцији финансијске стабилности привреде;

•

Стварање основе за унапређење регулације у области кредитирања банкарског
сектора у складу са потребом успостављања финансијске дисциплине и
финансијске стабилности привреде.

Дефинисање основне и помоћних хипотеза

Прије дефинисања основне и помоћних хипотеза, навешћемо идентификоване
варијабле истраживања. Према наслову и основном научном проблему истраживања,
можемо констатовати да је зависна варијабла у овом истраживању финансијска
стабилност привреде Републике Српске. Када је у питању зависна варијабла, морамо
констатовати да се финансијска стабилност привреде може вредновати са више
аспеката, што има за резултат многобројне квантитативне и квалитативне
показатеље. Универзални показатељ за све аспекте финансијске стабилности не
постоји. С аспекта предмета и проблема овог истраживања, можемо констатовати
већу значајност показатеља задужености у односу на показатеље ликвидности,
економичности, профитабилности и инвестиција. С обзиром на то да је Босну и
Херцеговину Међународни монетарни фонд категорисао као земљу у развоју, од
повећане важности је анализа њеног реалног сектора и његовог доприноса
привредним активностима. Због тога ћемо улогу појединих сектора привреде и
привредних грана посматрати са циљем формирања адекватне кредитне политике
банкарског сектора, односно терцијарни и квартарни сектор посматраће се одвојено
у односу на реални сектор.
Иако бројни фактори (унутрашњи и вањски) утичу на финансијску стабилност
привреде, у оквиру овог истраживања посматраће се само утицај политике
кредитирања банкарског сектора на зависну варијаблу. Дакле, независна варијабла је
примијењена кредитна политика банкарског сектора. Кроз овај рад и истраживање, у
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оквиру независне варијабле посматраћемо утицај сљедећих активности политика
кредитирања банкарског сектора на зависну варијаблу:
•

кредитна анализа и оцјена кредитног рејтинга корисника кредита,

•

постојање адекватног кредитног потенцијала за финансирање привреде,

•

утицај система осигурања депозита и

•

адекватност регулаторног уређења банкарског пословања.

Квалитет наведених активности кредитне политике банкарског сектора можемо
посматрати као независне подваријабле.
Након што смо идентификовали истраживачке (под)варијабле, можемо приступити
дефинисању основне и помоћних хипотеза. Хипотеза је мисаоно рјешење научног
проблема које има највећу вјероватноћу да је исправно с обзиром на досадашње
расположиво знање. При дефинисању основне хипотезе у овом раду пошло се од
претпоставки из финансијске анализе према којима треба да постоји рационална
употреба финансијских ресурса обезбијеђених кредитним задужењима, приликом
чега инвестиције треба да оправдају улагања и омогуће поврат уложеног капитала,
уз прихватљиве вриједности билансних рацио односа који указују на ниво
задужености и финансијску стабилност корисника кредита.
На основу проблема, предмета и циљева истраживања овог рада, те резултата
претходних сличних истраживања, постављамо основну и помоћне хипотезе. Главна
хипотеза директно произилази из проблема истраживања и, стога, она гласи:
Адекватно

прилагођавање

кредитне

политике

банкарског

сектора

специфичностима привредног окружења доприноси финансијској стабилности
привреде Републике Српске.
Основну хипотезу ћемо настојати да потврдимо кроз теоријско и емпиријско
истраживање, а затим упоредимо и провјеримо са резултатима сличних истраживања
која су се спроводила у другим земљама. Основну хипотезу у овом раду
конкретизоваћемо уз помоћ четири помоћне хипотезе.
Помоћне хипотезе у овом раду гласе:
•

Х1. Адекватност кредитне анализе и оцјене кредитног рејтинга у
банкарству позитивно утиче на финансијску стабилност привреде.
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•

Х2. Квалитетан систем осигурања депозита путем заштите кредитног
потенцијала банака доприноси креирању кредитних политика у финкцији
финансијске стабилности привреде.

•

Х3. Унапређење банкарског регулаторног оквира има позитиван утицај на
креирање кредитне политике у функцији финансијске стабилности привреде.

•

Х4. Квалитетно структурирање кредитног потенцијала банака које ће
допринијети снижењу активних каматних стопа, позитивно ће утицати на
финансијску стабилност привреде.

Методолошки приступ
Методе истраживања које планирамо користити омогућиће нам увид у посматрану
проблематику и пружити одговор на истраживачко питање, односно основни
проблем овог рада. Другим ријечима, планиране методе истраживања омогућиће нам
тестирање дефинисаних хипотеза. С обзиром на то да одређене поступке и методе
није могуће реализовати због високих трошкова, проблем и планиране методе
истраживања усклађени су са реалним истраживачким могућностима.
У оквиру теме извршићемо прикупљање, анализу и обраду одговарајућих података.
Прикупљање података укључиће анализу превасходно стране литературе о
међународном финансирању и банкарству, сагледавање различитих теорија у овим
областима, преглед научних и стручних истраживања, тематских чланака и
пословних публикација. Обрада, анализа и синтетизовање прикупљених научних
података пружиће нам шири увид у посматрану појаву и утврдити научне
правилности између квалитета финансирања и пословања банкарског сектора, са
једне стране, и успјешности развоја привреде, са друге стране.
За приказ научних коријена, развоја и тренутног стања научне мисли релевантне за
посматрану проблематику, примијенићемо историјску методу.
Аналитичко-синтетички приступ који се заснива на индукцији и дедукцији
прикупљене научне грађе, уобичајено се користи као основа сваког научног рада.
Према томе, анализа ће се користити у интерпретацији података и тестирању
хипотезе, док ће се синтеза примијенити у извођењу и уопштавању закључака.
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У сврху тестирања хипотезе извршићемо прикупљање емпиријских података, и то уз
помоћ упитника, полуструктурираног интервјуа, званичних извјештаја и циљаних
претрага интернетских страница институција и банака укључених у истраживање.
Емпиријско истраживање обухватиће све банке које послују у оквиру домаћег
банкарског сектора, репрезентативан узорак предузећа, финансијске показатеље
привредног система Републике Српске и дјеловање званичних институција које
уређују банкарски сектор својим законским и подзаконским актима, одлукама и
стратегијама. У оквиру репрезентативног узорка предузећа анализираће се
прилагођеност кредитне политике њиховим потребама и економским условима
привредног окружења гдје обављају дјелатност.
Основни истраживачки инструмент који ће се користити за прикупљање
информација о квалитету кредитне политике банкарског сектора у свим банкама под
надзором Агенције за банкарство Републике Српске биће анкетни упитник.
Планирано је да се анкетни упитник дистрибуира путем електронске поште. На
основу упитника, са једне стране, као и помоћу званичних извјештаја институција
које уређују банкарско пословање, са друге стране, доћи ћемо до детаљних
информација о нивоу заступљености фактора који утичу на квалитет дефинисаних
независних

(под)варијабли,

а

које

смо

идентификовали

у

процесу

операционализације варијабли. У циљу бољег разумијевања посматране појаве, али и
провјере података добијених на основу спроведеног упитника, обавићемо
интервјуисање менаџера банака и одговорних лица запослених у надлежним
регулаторним институцијама банкарског сектора, уколико у поступку прикупљања
података оцијенимо да је овај корак неопходан. За мјерење дефинисаних
финансијских индикатора зависне варијабле извршићемо анализу званичних
финансијских извјештаја свих банака у Републици Српској, као и анализу података о
висини задужења привреде код банкарског сектора, кретању БДП-а, обиму
инвестиција, запослености и развоју реалног сектора.
У емпиријском дијелу истраживања за обраду прикупљених података користићемо
статистичке технике. За сагледавање узрочно-посљедичне зависности и интензитета
повезаности између зависне и независне варијабле примијенићемо регресиону и
корелациону анализу.
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1. БАНКАРСТВО

И

ПРАВЦИ

УТИЦАЈА

НА

ФИНАНСИЈСКУ

СТАБИЛНОСТ
1.1. Ниво конкурентности банака у финансијском систему
Банке имају важну улогу у процесу привредног раста и друштвеног развитка.
Расположивост кредита по каматним стопама које омогућавају развој привреде
најпознатија је и, можда, најважнија функција коју осигуравају банке, иако је њихова
улога важна и у обављању платног промета, као и у пружању сигурности у штедне
производе.
Управљање банкарским ризицима усмјерава капитал у пројекте с најбољим
комбинацијама очекиваних поврата и ризика. То су пројекти који осигуравају
дугорочан и стабилан економски раст само уколико трошкови финансирања не буду
превисоки. У зависности од степена отворености привредног система и степена
извоза, неопходно је располагати што конкурентнијим изворима финансирања. У
цијени финалних производа или услуга садржане су све ставке трошкова,
укључујући и трошкове финансирања. На овај начин, од ових трошкова зависи и
степен међународне конкурентности домаће привреде.
Међутим, то је само директан утицај банака на економски раст и развој. Индиректни
утицаји су далеко већи, али и теже мјерљиви. У оба случаја ефекти зависе од нивоа
конкурентности банака и укључују све тренутне и одгођене резултате њихових
активности. Поставља се питање како, на примјер, процијенити сљедеће доприносе
банака:
•

допринос услуга штедних производа (депозита, отворених фондова) што их
банке пружају предузећима, становништву и држави;

•

допринос друштвеној стабилности и повјерењу што их банке и с њима
повезана финансијска предузећа пружају друштву у цјелини;

•

допринос кредитирања економском расту неразвијених подручја путем
намјенских фондова, као и кредитирања индивидуалног и социјалног
сазријевања, кохезије и стабилности, такође путем намјенских фондова (на
примјер, у случају програма за запошљавање и кредитирање младих брачних
парова).
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Све наведене активности имају позитивну повратну спрегу на раст опште
запослености и привредни раст. Стимулисање привредних активности путем
намјенских фондова нема тржишни карактер, али је општеприхватљива мјера у
привредном развоју и примјењује се у великој мјери на простору Европске уније.
Банке у великом броју случајева имају улогу посредника приликом пласмана
оваквих средстава. Уколико успију обезбиједити повољније намјенске фондове,
банке стварају претпоставке за већу конкурентност и снижење активних каматних
стопа за поједине врсте кредита.
У случајевима појаве неправилности у банкарском пословању, као и шпекулативних
активности, могући су и негативни доприноси функционисању привреде. У раду
банака

могу

се

интензивније

понављати

грешке

при

обављању

послова

међународног платног промета, могуће је ширење неповјерења у штедне производе,
обустава кредитирања појединих сектора или групе клијената, итд. Понављање
оваквих неправилности у вишегодишњем временском периоду може довести до
поремећаја у привредном систему и пада обима домаћих и директних страних
инвестиција. Према томе, приликом пословне сарадње са банкама, треба обратити
пажњу на сљедеће елементе конкурентности:
•

пословни углед и транспарентност пословања банке;

•

ширину и прилагођеност банкарских услуга потребама сарадње, као и висину
камата и накнада;

•

величину и доступност пословне мреже;

•

усмјереност пословне политике банке према појединим врстама клијената или
привредних грана.

Међутим, за разлику од банака у већинском државном власништву, велике приватне
банке су тржишни субјекти и у циљу повећања конкурентности могу прибјећи
шпекулативним пословима, што се може окарактерисати као неизоставни дио
историје банкарства. У таквим случајевима говоримо о кредитним контракцијама и
економским кризама, које у случајевима земаља у развоју могу имати велике
директне и индиректне негативне посљедице како на економску активност, тако и на
друштво у цјелини.
Процјене важности улоге банкарског сектора изузетно су битне баш сада јер смо
свједоци растуће сумње у способност развојног модела подстакнутог европским
интеграционим процесима да осигура стабилан економски и друштвени развој. То се
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питање поставља у контексту сумњи у способност глобалног финансијског система
да подржи глобални економски раст. Да би испунио овај захтјев, банкарски сектор
треба да:
•

врши анализу и активно дјелује у циљу минимизирања свих врста банкарских
ризика;

•

усвоји међународне стандарде банкарског пословања;

•

повећа обим пословања и међубанкарске сарадње са репрезентативним
банкама са простора Европске уније у циљу прибављања повољнијих
евровалутних фондова.

Развојни модел подстакнут интеграционим процесима довео је до кредитног раста,
односно раста задужености свих сектора националне економије. Многи друштвени и
економски аналитичари тај темпо задуживања сматрају непожељним, иако је процес
убрзаног раста, односно конвергенције која је повезана са интеграционим процесима
у европском контексту, дефинисан као неизбјежан.
Са друге стране, сигурно је да предузимање корака ради успоравања темпа кредитне
експанзије може имати и негативне ефекте, поготово ако такви кораци нису добро
темпирани у времену и ако нису прецизно дозирани, јер између кредита и економске
активности постоји врло уска позитивна веза. Одрживост развојног процеса у
великој мјери зависи од нивоа конкурентности банкарског сектора, његовог
квалитета и способности осигурања да стабилно снабдијева привредни систем
кредитима.
Ограничења у расту обима укупно пласираних банкарских кредита имају утицај на
темпо привредног раста. Проблеми са изворима финансирања могу се прелити на
ширу економију и имати негативне ефекте на производњу и запосленост. Надаље,
негативни ефекти на производњу и запосленост имаће повратно дјеловање на цијене
и тако створити затворени круг. У сваком случају, кредити и њихов утицај на
производњу и запосленост представљају најважнији показатељ улоге банака у
економском систему.
Уз недовољан ниво конкурентности банака и недостатак адекватних извора
финансирања, многи изврсни пројекти у којима се често рађају иновације преселиће
се у друге земље, или ће се њихово финансирање омогућити по веома неповољним
условима, што ће елиминисати позитивне ефекте. У сврху финансирања одређених
врста инвестиционих пројеката, постоје случајеви када држава формира фондове
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који се пласирају привреди по тачно прописаним условима путем банкарског
сектора, чија је улога да олакша доступност оваквих фондова привреди.
Без обзира на тешкоћу или немогућност проналаска друштвено „оптималне“ или
„прихватљиве“ комбинације дохотка, главнице дуга и камате, банке се, као тржишни
субјекти, увијек смјештају у горњу границу зоне одређене законом или обичајем
прихватљивог

финансијског

понашања.

Оне

у

сваком

тренутку

морају

избалансирати тежњу за зарадом на страни пласмана, са тежњом за пружањем
услуге. Поједине банке ово не раде једнако успјешно. Управо је конкуренција
између појединих банака разлог унапређивања и снижавања цијене банкарских
услуга, што привредни сектор треба да користи приликом сваког појединачног
задуживања и трансакције.
Традиционална

економска

и

финансијска

теорија

потпуно

су

занемариле

информациону, социјалну и динамичку (финансијски акцелератор) улогу банака. У
складу са овим, привредни систем треба да користи све расположиве информације
које се односе на конкурентност банкарског сектора (висине камата, нове услуге,
обими инвестирања по привредним гранама, нове линије кредита, итд.), тако да
може на бољи начин прилагођавати правце инвестиционих активности и обиме
задуживања. Према мишљењу економисте Хyмана Филипа Минског, кредитни
циклус представља важну одредницу цјелокупног пословног циклуса. Закључак је да
су кредити важна одредница нивоа раста, али и колебања производње и
запослености. Уз уважавање других елемената привредног раста, као што су
побољшање политичке и/или инвестиционе климе, приступ новом тржишту,
технолошка иновација, услови одобравања кредита у великој мјери одређују да ли ће
се привреда кретати у правцу повећања благостања или у правцу „дужничког
ропства“.
Пружање висококвалитетних и повољних банкарских услуга омогућава банци
остварење основних пословних циљева, али истовремено је значајно и за развој
привредних субјеката и привреде у цјелини. Својим пословањем на евровалутном
тржишту банке могу обезбиједити капитал по повољнијим условима и на тај начин
створити основу за квалитетнију понуду кредита намијењених финансирању
привреде и становништва.
Банке са простора Европске уније имају могућност кориштења повољних
међубанкарских кредита на евровалутном тржишту по каматним стопама које
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осцилирају око EURIBOR-а и Euro LIBOR-а, што им ствара основу за висок ниво
конкурентности банкарских услуга. Уколико би банке из домаћег банкарског сектора
имале бар сличне услове кориштења оваквих међубанкарских кредита, биле би у
могућности да значајно снизе каматне стопе у својој кредитној понуди. Међутим,
обим пословања домаћих банака на евровалутном тржишту је веома скроман и
недовољан

за

значајнији

утицај

на

стварање

повољније

понуде

кредита

становништву и привреди.
У протеклом периоду, поједине банке из домаћег банкарског сектора користиле су
међубанкарске кредите углавном од банака које су чланице исте банкарске
групације, али своје пословање обављају на простору Европске уније. Чак и у том
случају, обим пословања је био изузетно скроман и по неповољним условима, тако
да су често и камате од домаће штедње биле повољније. Са друге стране, банке које
нису чланице банкарских групација које послују у Европској унији нису имале
никакве могућности за прибављање евровалутних фондова. С обзиром на то, нису га
уопште ни користиле, већ су високим каматама на штедњу покушавале обезбиједити
довољно капитала за пословање. Према томе, обим евровалутних фондова унутар
домаћег банкарског сектора је веома низак и приказан је у наредној табели.

Табела 1. Учешће евровалутних фондова у укупним кредитима банкарског
сектора Републике Српске

Година
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Евровалутни
фондови
139,60
109,55
120,81
137,65
198,80
180,42
145,12
71,60
75,00

Укупни кредити
банкарског сектора
4.260,50
4.144,10
4.356,50
4.554,90
4.733,50
4.877,90
4.701,30
4.923,47
4.855,12

(у милионима КМ)
Учешће евровалутних
фондова
3,28%
2,64%
2,77%
3,02%
4,20%
3,70%
3,09%
1,45%
1,54%

Извор: Ауторова обрада података добијених од Агенције за банкарство Републике Српске.
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С обзиром на кориштење домаћих скупљих фондова и низак обим кориштења
повољнијих евровалутних фондова, банкарске услуге у Републици Српској су знатно
скупље него у банкама које послују на простору Европске уније. Значајна разлика у
цијени банкарских услуга примјећује се поређењем просјечних каматних стопа на
кредите привреди и становништву у Републици Српској и на простору Европске
уније.
Треба имати у виду да је просјечна каматна стопа у Републици Српској снижена у
овом истраживању због утицаја јефтинијих извора финансирања који су резултат
рада Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (у даљем тексту: ИРБ РС).
Средства ове банке су ограничена и пласирају се путем комерцијалних банака и
микрокредитних организација чије сједиште је у Републици Српској. Такође, банке
које пласирају средства морају се налазити под контролом Агенције за банкарство
Републике Српске. На почетку 2018. године, укупан износ пласираних средстава
ИРБ РС износи 1.545 милиона КМ. Од тога, 278 милиона је пласирано директно од
стране ИРБ РС, без учешћа финансијског посредника.
Иако утичу на ниво конкурентности банкарског сектора Републике Српске, каматне
стопе ИРБ РС немају у потпуности тржишни карактер јер се приликом добијања
кредита из ових кредитних линија наилази на условљавања која немају тржишна
обиљежја. На примјер, висина каматних стопа намијењених кредитирању
становништва зависи од испуњености одређених друштвених и социјалних услова
подносиоца захтјева за кредит. Поред тога, уопште не постоји могућност добијања
кредита, чак ни по вишој каматној стопи, уколико нису испуњени поменути услови.
У зависности од испуњења ових услова, висине каматних стопа износе:
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Табела 2. Каматне стопе ИРБ РС намијењене становништву
Корисник кредита

Каматна стопа

Бенефицирана група:
чланови породица погинулих и несталих бораца;
ратни војни инвалиди од I до IV категорије;
цивилне жртве рата од I до IV групе;
самохрани родитељи са четворо и више дјеце;
породице са четворо и више дјеце;
особе са инвалидитетом из члана 21. став 3.
Закона о професионалној рехабилитацији,
оспособљавању
и запошљавању инвалида
(Службени гласник РС, број 37/12 и 82/15);
• корисници који рјешавају стамбено питање на
подручју неразвијене или изразито неразвијене
општине;
Група I:
•
•
•
•
•
•

3,60%

• брачни парови, VII степен стручне спреме (обоје);
• самохрани родитељи са троје дјеце;
• породице са троје дјеце;
Група II:
•
•
•

брачни парови;
самохрани родитељи са једним дјететом или двоје
дјеце;
породице са двоје дјеце.

Извор: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске,
(20.04.2018.)

4,10%

4,60%

доступно

на: http://www.irbrs.org/

Кредити који су намијењени привредним субјектима који обављају регистровану
дјелатност у циљу стицања добити, такође имају условљавања приликом пријема и
обраде кредитног захтјева. У овом случају, ограничења се односе на намјену
кориштења кредитних средстава. Поред тога, пријем и обрада кредитног захтјева
зависе од врсте дјелатности коју предузеће обавља, као и од тога да ли је предузеће
лоцирано на подручју општина чији се привредни развој посебно подстиче. За
разлику од кредита намијењених кредитирању становништва, кредити привреди
имају своју основну каматну стопу за случај да подносилац захтјева за кредит не
припада ниједној од група које имају повољније каматне стопе. На овај начин је
омогућено свим предузећима да користе кредите ИРБ РС, али по вишој каматној
стопи. Висина основне каматне стопе, као и бенефицираних каматних стопа дате су
у сљедећој табели:
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Табела 3. Каматне стопе ИРБ РС намијењене привреди
Каматна група
•
•
•
•
•
•
•
•

Каматна стопа

основна каматна стопа
за пројекте који се реализују на територији
неразвијене или изразито неразвијене општине
за пројекте из области прерађивачке индустрије
и производње енергије
за чланове кластера
за пројекте за подстицај туризма
за припрему извоза
за прерађиваче домаћих пољопривредних
производа (краткорочни кредити)
за власнике предузећа/радњи који су млађи од 30
година и пројекат се реализује на територији
неразвијене или изразито неразвијене општине

Извор: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске,
(20.04.2018.)

4,70%
4,20%
4,40%
4,40%
4,40%
4,20%
4,20%
3,70%
доступно

на: http://www.irbrs.org/

С обзиром на то да се средства ИРБ РС пласирају путем банкарског сектора, износи
њихових каматних стопа утичу на смањење просјечне камате стопе по којој
банкарски сектор пласира цјелокупан износ кредита. Ефективна каматна стопа је и у
случају кредита ИРБ РС већа од номиналне, јер и код ових кредита постоје додатни
трошкови које има клијент до завршетка кредитне процедуре. Ови трошкови се
односе на накнаде за обраду кредитног захтјева, трошкове процјене хипотеке,
накнаде за упис хипотеке у земљишне књиге, трошкове регистрације уписа залога,
итд.
Просјечне пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе по кредитима
пласираним у банкарском сектору Републике Српске су приказане у наредној
табели:

Табела 4. Просјечне пондерисане каматне стопе у Републици Српској
ОПИС
1. Пондерисане каматне
стопе на крат. кредите
1.1. Кредити Влади и
владиним институцијама
1.2. Кредити намијењени
привреди
1.3. Кредити банкама и
другим фин. институцијама
1.4. Кредити намијењени
становништву

2013.
НКС
ЕКС

Просјечне пондерисане каматне стопе
2014.
2015.
2016.
НКС
ЕКС
НКС
ЕКС
НКС
ЕКС

6,85

7,64

6,22

7,22

5,63

6,28

4,77

5,45

4,95

5,10

4,75

4,88

5,14

5,22

3,26

3,26

7,53

8,41

6,91

8,22

5,63

6,32

4,55

5,00

3,91

4,01

6,77

7,56

6,61

7,03

5,81

6,30

9,09

13,00

9,79

13,74

9,01

13,22

9,32

14,93
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1.5. Остали кредити
2. Пондерисане каматне
стопе на дуг. кредите
2.1. Кредити Влади и
владиним институцијама
2.2. Кредити намијењени
привреди
2.3. Кредити банкама и
другим фин. институцијама
2.4. Кредити намијењени
становништву
2.4.1. Стамбени кредити
2.5. Остали кредити

8,02

9,54

8,86

14,97

6,23

6,67

5,61

6,39

7,45

8,33

7,26

8,26

6,98

8,21

6,60

7,81

6,97

7,20

5,83

6,25

5,75

5,95

5,80

6,04

7,36

7,97

7,11

7,72

6,64

7,28

5,74

6,35

4,73

5,06

3,06

3,16

3,00

3,03

5,81

6,21

7,64

8,94

7,72

9,18

7,46

9,33

7,22

8,89

5,84

6,59

5,47

6,21

5,13

5,72

5,23

5,67

7,84

8,43

8,50

9,08

7,00

7,56

8,65

9,84

3. Укупно пондерисане
7,14
7,97
6,77
7,77
6,31
7,26
5,82
6,80
каматне стопе
Извор: Обрада аутора према: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у
банкарском систему Републике Српске, април 2015, стр. 47. Извјештај о стању у банкарском
систему Републике Српске, април 2017, стр. 54.

Примјетно је да су каматне стопе на краткорочне кредите ниже у односу на каматне
стопе дугорочних кредита, што је посљедица мањег ризика банака приликом
одобравања краткорочних кредита, као и веће расположивости краткорочних
фондова. За раст и развој привреде од кључног значаја су дугорочни извори
финансирања, јер се управо инвестициони пројекти могу једино финансирати на овај
начин. Из краткорочних извора могуће је само обезбјеђивати текућу ликвидност и
финансирати обртна средства, тако да каматне стопе на краткорочне кредите нису
релевантне за развој привредних субјеката и привреде у цјелини.
Висина каматних стопа може се значајније разликовати од једне до друге банке.
Слабија приватна предузећа у пословном сектору, као и њихова презадуженост, могу
утицати на то да слабије банке морају узимати овакве зајмопримце, док већина
великих банака позајмљује високобонитетним привредним субјектима. Мање банке
са слабијим пословањем, само како би прибавиле средства, плаћају веће пасивне
каматне стопе и на тај начин морају повећавати и активне каматне стопе на кредите,
са циљем повећања каматне марже (Плакаловић и Алихоџић, 2015).
Висина каматних стопа у 2014. години на дугорочне кредите износи од 6,04%,
колико износи за кредите Влади и владиним институцијама, до 8,89% за кредите
становништву. Каматна стопа за дугорочне кредите намијењене финансирању
привреде износи 6,35%. У посматраном четворогодишњем периоду је примјетан
тренд пада активних каматних стопа у домаћем банкарском сектору.
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Табела 5. Висине каматних стопа за кредите намијењене финансирању привреде
и становништва на подручју еврозоне
Каматне стопе намијењене привреди
Рочност кредита
Кредити преко 1 милион EUR са фиксираном
каматном стопом до 3 мјесеца
Кредити преко 1 милион EUR са фиксираном
каматном стопом преко 10 година
Кредити до 250.000 EUR са фиксираном каматном
стопом до 3 мјесеца
Просјечна каматна стопа на све кредите привреди

2013.

2014.

2015.

2016.

2,15%

1,65%

1,39%

1,22%

3,12%

1,97%

2,19%

1,88%

4,61%

3,72%

3,22%

2,67%

2,98%

2,41%

2,09%

1,80%

Каматне стопе намијењене становништву
Рочност кредита
Кредити за потрошњу са фиксираном каматном
стопом до 12 мјесеци
Стамбени кредити са фиксираном каматном стопом
до 12 мјесеци
Стамбени кредити са фиксираном каматном стопом
преко 10 година
Просјечна каматна стопа на све кредите
становништва

2013.

2014.

2015.

2016.

5,72%

2,30%

1,98%

1,75%

2,80%

2,42%

2,41%

1,76%

3,31%

5,26%

5,31%

5,06%

3,07%

2,39%

2,23%

1,81%

Извор: European central bank, Bank interest rate statistics, 2017.

Примјетно је да висина каматних стопа намијењених кредитирању привреде на
подручју еврозоне износи од 1,22% до 2,67%, док се каматна стопа за кредитирање
становништва креће у распону од 1,75% до 5,06%. С обзиром на повећану
изложеност ризику, скупљи су кредити који су одобрени са каматном стопом која је
фиксирана дужи временски период. Унутар домаћег банкарског сектора банке се
ријетко одлучују на комбиновани обрачун каматне стопе који у одређеном почетном
периоду има фиксну каматну стопу, док по истеку тог периода каматна стопа постаје
варијабилна и најчешће је везана за висину EURIBOR-а.
Висина каматне стопе је кључна у макроекономској стабилности јер обезбјеђује
усклађивање временске динамике потрошње и производње у привреди. Раст стопе
штедње помјера планирану потрошњу у будућност. Пад каматне стопе, изазван
растом штедње, изазваће промјену структуре инвестиција у смислу већих
инвестиција у фиксни капитал и фазе производње које су временски удаљеније од
потрошње (Башић, 2011).
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Битан елеменат за остваривање вишег нивоа конкурентности банкарског сектора
јесте развијање и јачање капиталне базе банака (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008).
Поштовање овог принципа омогућава да се једна банка у конкурентским условима
диференцира од оних банака које овај принцип не поштују и тако стиче преимућство
потребно за остваривање високих перформанси.
За банку која жели да оствари високе перформансе, неопходно је да достигне
одређену величину и кориснички профил како би преко своје отворене пословне
културе задовољила потребе одређеног географског подручја, а то може да буде:
регионално, национално и интернационално подручје. Банка треба да има сопствене
снаге и конзистентност вриједности, јер вриједности конституишу кључну снагу
банке. При томе треба разликовати финансијске вриједности (као што је профит) и
нефинансијске вриједности (ниво услуга клијентима и квалитет банкарских
производа), при чему је значајно да банка артикулише свој финансијски и
нефинансијски квалитет.
Стабилност и конкурентност банкарског сектора у великој мјери зависе од висине и
способности капитала да апсорбује потенцијалне ризике пословања. Износи активе и
висине укупног капитала банака у Републици Српској су дати у сљедећој табели.
Табела 6. Износи активе и капитала појединих банака
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Банка
Нова банка а.д. Бања
Лука
UniCredit Bank а.д.
Бања Лука
NLB Развојна банка
а.д. Бања Лука
Sberbank а.д. Бања
Лука
Addiko Bank а.д. Бања
Лука
Комерцијална банка
а.д. Бања Лука
MF Banka а.д. Бања
Лука
Pavlovic International
Bank а.д. Бијељина
УКУПНО

Нето
актива

Учешће у
Укупни
укупној
капитал
нето активи

Учешће у
укупном
капиталу

1.707.538

25,75%

148.304

16,80%

1.401.643

21,14%

186.670

21,15%

1.250.700

18,86%

148.801

16,86%

817.924

12,33%

120.864

13,70%

717.225

10,81%

147.051

16,67%

294.110

4,43%

63.118

7,15%

272.889

4,11%

41.405

4,69%

169.738

2,56%

26.321

2,98%

6.631.767

100,00%

882.534

100,00%

Извор: Ауторова обрада података из годишњих извјештаја банака.
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Обим пословања банака у Републици Српској мјерен износом нето активе (бруто
износ активе умањен за исправку вриједности) и износом укупног капитала, сврстава
Нову банку а.д. Бања Лука, UniCredit Bank а.д. Бања Лука и NLB Развојну банку а.д.
Бања Лука међу највеће банке у Републици Српској.
Од посебне важности за постизање вишег нивоа конкурентности јесте доступност
организационих дијелова банке клијентима. Већа распрострањеност пословних
јединица банке и банкомата подразумијева већу доступност производа банке широм
земље.
Мрежа пословних јединица банке и банкомата важан је канал којим банка
клијентима нуди своје производе и услуге. Пословном мрежом филијала и
експозитура банке омогућују директан приступ клијентима, те доступност свих
банкарских услуга на једном мјесту, док банкомати омогућују пословање с банком
изван пословних просторија и њиховог уобичајеног радног времена. Према томе,
већа распрострањеност пословних јединица и банкомата подразумијева већу
доступност производа банке широм земље. Постоје истраживања која показују да
клијенти код одабира банке као једну од најважнијих карактеристика истичу управо
доступност банкомата и пословних јединица.
Банке Републике Српске послују на простору Републике Српске и Федерације БиХ
путем широке мреже пословних јединица - 298 организационих дијелова на крају
2016. године. На крају 2015. године постојало је укупно 336 организационих
дијелова, што значи да је евидентно смањење пословне мреже банака за 38
организационих дијелова, или за 11%.
Организациона структура банака у Републици Српској са стањем на дан 31.12.2016.
године приказана је у наредној табели са бројем филијала и осталих организационих
дијалова, бројем „POS“ уређаја и банкомата.

Табела 7. Банке у РС и организациони дијелови банака из ФБиХ у РС
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Банка
Нова банка а.д. Бања
Лука
UniCredit Bank а.д.
Бања Лука
NLB Развојна банка

Филијала

Остали
организациони
дијелови

„POS“
уређаји

Банкомати

12

52

1.856

98

31

6

37

59

12

48

1.477

74
36

4.
5.
6.
7.
8.

а.д. Бања Лука
Sberbank а.д. Бања
Лука
Addiko Bank а.д.
Бања Лука
Комерцијална банка
а.д. Бања Лука
MF Banka а.д. Бања
Лука
Pavlovic International
Bank а.д. Бијељина
УКУПНО

12

15

1.080

36

-

36

166

48

-

20

13

15

11

7

17

23

6

30

28

9

84

214

4.674

362

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске, април 2017, стр. 9.

1.2. Функције

комерцијалних

банака

и

финансијска

стабилност

привреде
Функција банке и њене кредитне политике као финансијског посредника
подразумиjева такву њену дјелатност која се састоји у повећању ефикасности
приликом посредовања између различитих сектора (привреда, држава, становништво
и др.) који располажу финансијским суфицитом и сектора који имају дефицит
финансијских инвестиција.
Банкарски

послови

прикупљања

средстава

или

послови

концентрације

(мобилизације) средстава према рочности представљају основ формирања кредитног
потенцијала и кредитне политике банке.
Депозитни послови по својој економској садржини такође морају бити укључени у
све сегменте формирања кредитне политике банке. Положени депозити могу бити
различите рочности у зависности од временског рока везаности средстава за
потенцијал банке. Структура и квалитет депозита условљавају пласман тих
средстава у кредитном и другом облику.
Присутна је дугорочна тенденција смањења учешћа трансакционих депозита у
укупном депозитном потенцијалу банака, пошто привредни субјекти и грађани на
тим рачунима све више држе само минимална средства за одржавање текуће
ликвидности, а све вишкове слободних средстава пласирају у каматоносне депозите
или краткорочне хартије од вриједности (Капор, 2010).
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Коминтенти банке могу да депонују своја краткорочна новчана средства код банке са
неограниченим правом располагања у погледу рока и износа плаћања, те на ове
депозите по виђењу банка, по правилу, не плаћа камату (када су у питању
трансакциони депозити, тј. средства на текућем и жиро рачуну) или уколико се она
плаћа, онда је каматна стопа веома ниска. Пошто ова средства могу бити повучена из
банке сваког дана, без икакве претходне најаве, она представљају за банку
најнестабилнији извор средстава и стога имају најслабију улогу приликом
формирања кредитне политике банке.
С друге стране, орочени депозити представљају у зависности од рока орочавања (од
мјесец дана па до неколико година) за банку квалитетан извор средстава (са аспекта
кредитног потенцијала банке и других могућности пласмана тих средстава) за који
се плаћа камата по уговореној стопи и која имају значајну улогу приликом
формирања кредитног потенцијала и кредитне политике банке.
У стабилним условима привређивања одређени ниво штедних депозита по виђењу је
увијек везан за банку и има карактер релативно дугорочних извора средстава, који
омогућава и дугорочне пласмане.
Што се тиче намјене штедње, поред оне која нема посебну намјену која је и
најраспрострањенија, у већини развијених земаља постоји и тзв. намјенска штедња
која је по својој природи дугорочна (и по том основу се на њу углавном даје виша
камата) и то за намјене као што су школовање (студије), пензије, медицински и
други трошкови. Тако, у развијеним земљама постоје индивидуални пензиони
рачуни (individual retirement account - IRA) који служе за формирање уштеда за
период након пензионисања, при чему ови рачуни имају пореске погодности, али је
максимални износ на њима за сваког појединца ограничен.
Посебна врста депозита су тзв. контокорентни депозити (углавном не доносе камату)
које једна банка држи код друге банке, обично у функцији платног промета са
иностранством или учешћа у кредиту.
Развој савремене тржишне економије нераскидиво је везан за развој банкарског и,
уопште, финансијског сектора (Урошевић, Живковић и Божовић, 2011). Према овим
ауторима „основне функције банака, пре свих агрегација ризика, трансформација
рочности, као и трансформација односа ризика и приноса, омогућавају
депонентима

да

уживају

релативно

висок

ниво

сигурности

улагања

уз,
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истовремено, висок ниво ликвидности. Са друге стране, банке су традиционално
главни спољни извор финансирања како фирми из сектора реалне економије, тако и
потрошње становништва. На тај начин, банкарски систем игра велику улогу у
традиционалним привредним токовима. Међутим, одавно постоје озбиљни налази
који упозоравају да управо основна својства банкарског система воде, истовремено,
и ка периодичној нестабилности на тржишту, посебно у случајевима када постоји
неусклађеност кредитне политике банкарског сектора са привредним окружењем“.
У наставку се наводи да „један од конкретних начина на који држава може да
утиче на ниво задужености у привреди јесте кроз режим регулаторног капитала и
ликвидносних захтева према финансијским институцијама. Овим питањима се у
последње веома активно баве Банка за међународна поравнања (Bank for
International Settlements, скраћено BIS) са седиштем у Базелу, и Савет за
финансијску стабилности (Financial Stability Board, скраћено FSB). Са повећањем
капиталних и ликвидносних захтева смањује се вјероватноћа да ће појединачне
финансијске институције постати неликвидне или несолвентне. Такође, очекивани
ефекат овакве мјере била би смањена понуда јефтиних кредита на тржишту. Ново
међународно саветодавно тело, Макроекономска група за процену (Macroeconomic
Assessment Group), коју су заједно створили BIS и FSB, вршиће анализу како
средњорочних, тако и дугорочних последица оваквих регулаторних мера. Друга
важна ствар коју треба напоменути јесте да мере државе везане за подстицај
кредитирања различитих грана привреде морају да буду усаглашене са мерама
везаним за одређивање капиталне адекватности. Мере капиталне адекватности
требале би да буду базиране на моделу који би омогућио мерење утицаја промене
минималног показатеља адекватности на поједине гране привреде. Такође,
потребно је водити рачуна да држава кроз претерано задуживање због превелике
јавне потрошње не постане конкурент привреди у погледу добијања кредитних
средстава. Најзад, проблем ликвидности у привреди у доброј мери стварају
државне компаније и институције чиме, опет, утичу у супротном смеру од мера
подстицаја везаних за побољшање ликвидности у привреди. Без јасног модела који
квантификује трошкове и користи, економска политика у овом домену неће имати
значајне позитивне резултате“.
Основна функција комерцијалних банака у домену привредног развоја је да врше
промоцију инвестиционог улагања посебно обезбјеђујући средства за финансирање
привреде, затим да допринесу повећању примјене технологије, као и стопе
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запослености, даљем унапређењу енергетске ефикасности, заштите животне средине,
као и смањивању неусаглашености у погледу регионалног развоја.
Основни принципи дјеловања комерцијалног банкарства треба да буду усмјерени на
одрживи развој, одговорно управљање средствима, максималан могући ниво
коришћења расположивих средстава за развој и висок ниво транспарентности у
пословању.
Када је ријеч о профилу клијената којем комерцијално банкарство треба да се
прилагођава, може се рећи да се генерално ради о свим учесницима на тржишту, са
посебним акцентом на предузећа из реалног сектора привреде (Муратовић, 2014).
Овдје спадају:
•

мала и средња предузећа;

•

локалне самоуправе - градови и општине;

•

становништво;

•

велика предузећа у дијелу финансирања највећих развојних пројеката који
омогућавају и поспјешују економски развој.

Од посебне користи за значајнији развој привреде и постизање вишег нивоа
финансијске стабилности јесте да комерцијалне банке обезбеђујући дугорочне
кредите у складу са стандардима Европске уније, а на бази средстава која се
обезбјеђују на међународним тржиштима капитала. успију да своје пословање
подведу под стратешке линије које јачају институције и компаније које се баве
пословањем

са

иностранством.

Ово

подразумијева

додатно

ангажовање

комерцијалних банака на сљедећим подручјима:
•

подстицању и промовисању економске релације са иностранством;

•

минимизирање цијене кредитирања за извозне послове у односу на тренутне
тржишне услове;

•

учествовање у даљем развоју система финансијских институција.

Поред кредитних линија које би биле намијењене стимулисању извозних послова,
комерцијалне банке би у значајној мјери подржавале привредни развој кроз
намјенско финансирање сљедећих подручја:
•

инфраструктурни пројекти;

•

развој недовољно развијених подручја;
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•

развој производње са националним обиљежјем (прије свега пољопривреде и
пољопривредних производа);

•

унапређење технолошког процеса и увођење нових технологија.

Оптимално је да се активности комерцијалних банака базирају на средњорочној и
дугорочној стратегији привредног развоја региона или земље у цјелини. У том
смислу је постигнути ниво привредног развоја и стабилности земље од посебног
значаја утолико што представља један од најзначајнијих фактора утврђивања
рејтинга земље. А сам рејтинг може утицати стимулативно или дестимулативно на
привлачење нових инвестиција, као и на спремност и опредјељење потенцијалних
инвеститора за улагање управо у развој и развојне институције.
Уколико посматрамо пословање комерцијалних банака у функцији привредног
развоја и постизања вишег нивоа финансијске стабилности унутар националне
привреде, од посебног значаја је дефинисање и примјена релевантних критеријума
финансирања, која треба да зависе од (Муратовић, 2014):
•

утврђивање дјелатности које имају приоритет у погледу добијања кредита;

•

тип предузећа у складу са класификацијом привредних субјеката (велика,
средња или мала предузећа, микроклијенти, предузетници);

•

могућност укључења тек основаних фирми у програме кредитирања (start-up
кредити);

•

утврђивање лимита за максимално задужење по једном кориснику;

•

обим промета за постојећа предузећа као предуслов за одређивање
параметара приликом одобравања нових кредита;

•

могућност и/или неопходност укључења јавних предузећа (за изградњу и
одржавање путева, за водопривреду и др.);

•

инструмената обезбјеђења пласмана;

•

могућности приступа праћењу и контроли намјенског коришћења средстава;

•

ниво примјене програма за заштиту животне средине.

У циљу побољшања услова финансирања, комерцијалне банке треба да се додатно
ангажују на постизању аранжмана о суфинансирању са другим међународним
институцијама, пословним банкама и другим заинтересованим фондовима, и на тај
начин учествују у кредитирању предузећа. На овај начин банка индиректно (путем
снижавања трошкова предузећа по основу финансирања) настоји да унаприједи
конкурентност ових предузећа. Овдје су од посебног значаја велике државне
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компаније које представљају основу развоја појединих регија, посебно у условима
када је то везано за природне ресурсе и производњу која је подобна за извоз (нпр.
производња електричне енергије).

1.3. Домени утицаја инестиционих банака на повећање ризичности
Доношењем либералнијих законских прописа створена је законска могућност да се и
други учесници на финансијском тржишту баве са пословима хартија од
вриједности. У посљедње вријеме се инвестиционе банке све више баве пословима
финансијског инжењеринга (финансијски супермаркети) и пословима унапређења
својих финансијских производа и услуга. Овакве активности су повећавале
профитабилност инвестиционих банака, али су истовремено утицале и на повећање
њихове изложености ризицима (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
Доношењем Закона о међудржавном банкарству 1994. године (тзв. РиглНилов закон), олакшан је процес окрупњавања банака. Овим Законом је дозвољено
да банкарски холдинзи врше аквизицију банака и у другим државама, са правом
оснивања својих подружница. Доношењем Закона о унапређењу финансијских
услуга 1990. године (тзв. Грам-Лич-Блајлијев закон), омогућено је банкама да
прошире подручје дјеловања и укључе се у послове са хартијама од вриједности.
Закон је омогућио удруживање банака и осталих финансијских институција, односно
спајање инвестиционог и комерцијалног банкарства. Примјеном овог закона, водеће
америчке банке су почеле оснивати филијале или куповати банкарске институције за
пружање услуга инвестиционог банкарства. Тако је примјера ради „City group“
купила „Salomon Brothers“, „Morgan Stanley“ је купила „Smith Barney“, док је „Chase
Manhattan“ купила „Hambrecht-Quist“. Активности инвестиционог банкарства могу
имати значајан утицај на активности комерцијалног банкарства, гдје кредити банка
представљају основни производ.
Анализа портфолија банака указује да оне највећи дио својих средстава пласирају у
облику кредита, а одмах затим у утрживе (ликвидне) хартије од вредности. Примјери
банака у развијеним тржишним привредама указују да обим кредита не прелази
границу од 60% висине укупних депозита у банкама. То значи да се око 40%
депозита банака усмјерава у друге облике пласмана, прије свега у хартије од
вриједности.
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Инвестиционо тржиште је једним дијелом заостало у развоју, због великог значаја
кредитног тржишта. Наиме, чињеница је да кредит доноси банци већу стопу приноса
него што то чини утржива хартија од вриједности, што истиче важност кредитне
политике банака. Без обзира на висину стопе приноса, банка дио свог финансијског
потенцијала усмјерава у хартије од вриједности и то претежно утрживе (ликвидне),
које се могу брзо претворити у ликвидни новац. Банке ово чине из разлога што је
тражња за кредитима циклична (пада и расте) и што су кретања депозита
непредвидљива, па је из тих разлога недовољно сигурно пласирати сва расположива
новчана средства у кредитном облику. Чак када би клијенти повукли дио депозита и
изазвали неликвидност у банци, улагањем средстава у хартије од вриједности
отворила би се реална могућност продаје хартије од вриједности и одржавања
ликвидности банке. Управо из ових разлога је менаџмент банке спреман да жртвује и
дио каматног прихода ради обезбјеђења ликвидности преко утрживих хартија од
вриједности (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
Треба истаћи да се инвестициони портфолио више користи за одржавање дугорочне,
него што је то случај код краткорочне ликвидности банке. За инвестициони
портфолио је карактеристично да поред краткорочних (утрживих) хартија од
вриједности, све више у својој структури садржи и дугорочне хартије од вриједности
које носе принос и чији се принос може мјерити са кредитним портфолијом.
Све донедавно земље у транзицији нису имале прилике да се ближе упознају са
праксом рада инвестиционих банака. Развој финансијског тржишта у земљама у
транзицији утицао је на промену правне инфраструктуре у дијелу заштите
инвеститора, на промјену законске регулативе у области пословања са хартијама од
вредности на примјену корпоративног власништва и корпоративног управљања у
системима дотичних земаља. Анализа положаја земаља у транзицији указује да је у
посљедњих десетак година дошло до смањења броја банака (резултат процеса
приватизације), да су банке већим дијелом оптерећене задужењима из претходног
периода, да је процес реструктурирања привреде и банака још увијек спор и
неефикасан. Услуге инвестиционих банака извршавале су се у оквиру одјељења
универзалних банака, намијењених за послове са хартијама од вриједности.
Анализа рада специјализованих одјељења универзалних банака за пословање са
хартијама од вриједности указује да се банке у дијелу инвестиционог банкарства
претежно баве трговином хартија од вриједности, учествују у иницијалним јавним
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понудама (као посредници), савјетодавним пословима везаним за фузије, аквизиције,
ризични капитал и сл. Основни проблем транзиционог банкарства је у
неразвијености

тржишта

капитала

(финансијској

берзи),

суженој

употреби

финансијских инструмената, недостатку знања и искуства у дијелу инвестиционог
банкарства. Без обзира што се знање и искуство стичу временом, значајнији
допринос на овом пољу је остварен присуством страних банака на домицилном
финансијском тржишту.
Висока привредна и финансијска нестабилност односи се на скоро све земље у
транзицији, што значи да су у недостатку законске и правне регулативе доминантни
финансијски скандали (посебно у дијелу рачуноводства, финансија и трговине
хартијама од вриједности). Ефекат „заразе“ посљедица је нестабилности, јер се
нестабилност преноси као „зараза“ са једног дијела на други дио финансијског
тржишта (примјер мексичке финансијске кризе и њен пренос на остале
латиноамеричке земље - „текила ефекат“). Свако финансијско тржиште које се
налази у процесу развоја обично је по обиму трансакција релативно мало,
неразвијено и неликвидно. Овакво стање финансијског тржишта има директног
утицаја на (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008):
•

незнатан обим трговања хартијама од вриједности,

•

ниске приходе,

•

високе трансакционе трошкове,

•

присуство корупције на финансијској берзи и сл.

Ограничено финансијско тржиште земаља у транзицији отежава процес клиринга и
салдирања, куповине и продаје хартија од вриједности, посебно када је
непредвиђено повећање обима трансакција на финансијској берзи (значајан дио
трансакција је остајао неизвршен). Политичке прилике земаља у транзицији
негативно утичу на макроекономску стабилност земље, процес прилива страног
капитала, промјену фискале политике, што све умањује обим трансакција на
финансијском тржишту и чини га високоризичним. Промјене вриједности
домицилних валута у земљама у транзицији изазивају валутни ризик, уз смањење
профитабилног пословања инвестиционих банака (постоје примјери Мексика 1994.
године, Русије 1998. године, Бразила 1999. године и итд.). Најзначајнији узрок
валутног ризика појављивао се због присуства високе стопе инфлације у земљама у
транзицији и присуства високе стопе спољне задужености.
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Са аспекта доприноса инвестиционог банкарства укупном повећању ризичности
пословања у оквиру привредног система, потребно је направити разлику између
инвестиционих пласмана у специјализоване инвестиционе банке и инвестиционих
пласмана у пословне (комерцијалне) банке. Инвестиционе банке су у свом
пословању везане за услуге емитовања, гарантовања и продаје хартија од
вриједности за клијенте из привреде и становништва. Пословне банке су само једним
дијелом везане за послове инвестиционог портфолија, без уласка у неку већу
специјализацију посла. Пословне банке улажу у хартије од вриједности само
привремено

расположива

новчана

средства

ради повезивања

кредитног

и

инвестиционог портфолија. Посљедња глобална економска криза која је трајала од
2008. до 2012. године је показала да је за комерцијалне банке ипак сигурније да се не
баве инвестиционим банкарством (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
Управљање

кредитним

перформансама

инвестиционог

портфолија

банке

(портфолија хартија од вриједности) подразумијева одржавање ликвидности банке и
генерисање додатних прихода ради смањења кредитног ризика. У односу на
постављену визију, мисију и циљеве банке, формира се обим и структура
инвестиционог портфолија банке. Банке се обично опредјељују за одговарајући ниво
политике инвестирања у квалитетне хартије од вриједности. При томе су од
посебног значаја елементи бонитета и ризика перформанси хартија од вриједности,
односно њихових емитената. Менаџмент банке је дужан посветити посебну пажњу
процесу

управљања

ризиком

корпоративних

перформанси

инвестиционог

портфолија уважавајући методе предвиђања ризика и стратегију управљања
инвестиционим портфолијом банке.
Политика развоја инвестиционог портфолија у банкама је основ за повећање
ризичности пословања инвестиционих банака. Свака политика пласмана у хартије од
вриједности треба да води рачуна о јединству фактора: ликвидности, сигурности и
остваривања приноса по основу дотичног улагања. Управо политиком инвестирања у
хартије од вриједности се умањује ризик (који је изражајан код кредитног
портфолија) и ствара се могућност комбинације елемената два портфолија у вођењу
пословне политике банака. Развој инвестиционог портфолија зависи и од спремности
менаџмента банке да промијени старе навике, те да поред кредитних активности,
одржава и инвестициона улагања у хартије од вриједности. На менаџменту банке је
да утврди посебне стандарде за селекцију хартија од вриједности који ће бити
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саставни дио инвестиционог портфолија банке. Ти стандарди се најчешће односе на
квалитет, доспијеће, диверзификацију, утрживост и принос хартија од вриједности.
Инвестиционо банкарство ствара могућности у оквиру банкарског сектора да се на
задовољавајући

начин

„помире“

конфликти

између:

сигурности

пласмана,

ризичности пласмана и прихода банке. Другим ријечима, пласмани у хартије од
вриједности стварају могућност да се у оквиру банкарског сектора постигне
оптимални обим и структура укупних пласмана банака. На овај начин се постиже
потребан ниво ликвдности, ограничава се или своди ризик на „нормалну“ мјеру, а
уједно се врши и креирање додатних прихода. Улагање у пласмане хартија од
вриједности банке обично регулишу својом пословном политиком. За формулисање
политике пласмана у хартије од вриједности на нивоу банке неопходно је да свако
одјељење (или служба) банке има конципирану пословну политику. Наиме,
ефикасно управљање средствима (активом) банке захтијева да инвестициона банка
има јасно дефинисану политику пласмана у домену хартија од вриједности.
Питања која дефинишу изложеност ризицима приликом управљања перформансама
инвестиционог портфолија подразумијевају да менаџмент банке (Вуњак, Ћурчић,
Ковачевић, 2008):
•

дефинише перформансе сопственог инвестиционог портфолија;

•

дефинише лимите и ограничења у дијелу улагања;

•

дефинише сопствену филозофију инвестирања (“продати по најповољнијим
цијенама и купити по прихватљивим цијенама”);

•

дефинише сопствену инвестициону стратегију;

•

постави сопствени портфолио на релативно мали број емитената хартија од
вриједности;

•

поштује принцип флексибилности (прати и утиче на промјену ризика);

•

прати перформансе инвестиционог портфолија и исте структуира према
тржишту;

•

едукује запослене у банци у правцу већег коришћења инвестиционог
портфолија у структури укупног портфолија банке.

Банке које се поред улагања у хартије од вриједности баве и пласманима кредита
могу на овај начин унаприједити своје пословање и учинити га сигурнијим и
профитабилнијим. Како се наводи у радовима (Вучковић, Првуловић, 2013)
„познато је такође да многе хартије од вриједности носе нижи ризик и већу
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ликвидност у поређењу са кредитима. Ликвидност хартија од вриједности
дозвољава банкама да у врло кратком року препакују свој портфолио и тако
избјегну могуће негативне посљедице драстичног смањења профита. Уживајући у
користима које им пружа диверсификација, банке које истовремено обављају
послове инвестиционих и комерцијалних банака смањују укупан ризик пословања
што би им било ускраћено када не би имале право бављења инвестиционим
банкарством. Сљедствено, у својим билансима могле би да држе само неликвидне
кредите и у случају ненаплативости да претрпе много веће губитке. На основу тога
закључујемо да елементи инвестиционог банкарства могу да имају своје предности,
односно да имају могућности успјешнијег управљања односом између ризика и
профита. Имајући у виду да држава у већини земаља осигурава депозите грађана,
намеће се закључак да су се инвестиционе банке олако коцкале туђим новцем,
рачунајући на то да ће у случају да ствари крену по злу држава морати да помогне
и то новцем пореских обвезника. Популаризована је крилатица „превелики да би
пропали“ (too-big-to-fail) која говори о постојању великих и важних финансијских
институција, попут неких инвестиционих банака, које су толико инкорпориране у
многим секторима привреде да би њихово банкротство претило читавој привреди.
Овакав став додатно олакшава ризичне пласмане јер се сматра да ће држава као
гарант на крају морати да припомогне (подстиче се морални хазард). То се видjело
и на последњем примјеру спасавања великих банкарских система, нарочито у
Америци (Troubled Asset Relief Program - TARP), што је и изазвало највише гнијева у
јавности и креаторе монетарне и финансијске стабилности поново навело на пут
одвајања банака и строге регулације.“
Мада се улагања у хартије од вриједности сматрају релативно сигурним улагањем,
нарочито у обвезнице државних органа и институција, ипак постоје околности када
ова улагања почињу да носе ризик. Сматра се да је несигурност улагања у хартије од
вриједности посебно везана за тренутну ситуацију на финансијском тржишту.
У условима велике тржишне несигурности, кад је ниво промјена такав да тражи
другачије понашање менаџмента, неопходно је доносити одлуке са циљем да се
криза са дијела финансијског тржишта хартија од вриједности не пренесе на
пословање инвестиционих банака, као и пословање цјелокупног националног
банкарског сектора (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
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Како се институционални инвеститори, као што су удружени (mutual) фондови,
инвестициони фондови, пензиони фондови, брокерске фирме, међународни
инвеститори и инвеститорске савјетодавне фирме, баве професионално пословима
купопродаје акција, они се свакодневно сусрећу са четири базична типа ризика који
су од посебне важности и за пословање инвестиционих банака. Ови ризици се односе
на пословни ризик (business risk), тржишни ризик (market risk), каматни ризик
(interest rate risk) и девизни ризик (currency risk).
Према упутству за надзор и испитивање пословне политике банке од стране FDIC
(Federal Deposit Insurance Company), за исправну пословну политику пласмана у
хартије од вриједности банка треба да утврди стандарде за селекцију хартија од
вриједности, респектујући при томе:
1. квалитет пласмана пласмана,
2. доспијеће пласмана,
3. диверсификацију пласмана,
4. тржишну прођу пласмана,
5. очекивани приход од пласмана.
Да би се инвестициона банка која инвестира у обвезнице превентивно заштитила од
ризика, потребно је да нешто више сазна о емитентима обвезница чији пословни
рејтинг даје одређени степен сигурности да ће те обвезнице бити исплаћене о року
доспијећа.
За такве информације користе се тзв. рејтиншки системи обвезница. Најчешће се
користе оцјене два рејтиншка система обвезница, који су слични, али нису једнаки.
То су Moody’s и Standard & Poor’s, чије рејтинг оцјене имају значајан међународни
кредибилитет.
У Републици Српској се комерцијалне банке баве инвестиционим банкарством. Од
свих регистрованих банака, не постоји ниједна банка која је специјализована за
послове инвестиција у хартије од вриједности, тако да се може сврстати у
инвестициону банку (Агенција за банкарство Републике Српске, 2017).
Од

посебне

је

важности

стриктно

раздвајање

послова

инвестиционог

и

комерцијалног банкарства са аспекта ризичности пословања у оквиру финансијског
сектора. Ипак, могућности комерцијалних банака да инвестирају у хартије од
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вриједности се могу чак сматрати пожељним у зависности од тренутне тржишне
ситуације и врсте хартије од вриједности.
Међутим, постоје и ситуације у којима се комбиновање послова комерцијалног и
инвестиционог банкарства показало као веома неповољно са аспекта стабилности
финансијског сектора. Дерегулација и неконтролисан прилив иностраног капитала
на америчко финансијско тржиште створили су погодно тло за развој ризичног
шпекулативног пословања. За дерегулацију су кључне двије важне законске
промјене. Године 1980. дјелимично су опозване, а 1999. укинуте одредбе савезног
закона из 1933. године (Glass-Steagall Act), чиме је, уз специјализоване институције и
инвестиционе банке, омогућено и комерцијалним банкама да се баве инвестиционим
банкарством.
То је за посљедицу имало промјену културе пословања комерцијалних банака.
Умјесто конзервативног управљања новцем штедиша, комерцијалне банке почеле су
пословати попут инвестиционих, улазећи у високоризичне послове у потрази за
високим профитима. Исти образац примијењен је 2004. године између SEC-а (U.S.
Securities and Exchange Commission) и пет великих инвестиционих банака са
имовином већом од 5 милијарди америчких долара. На овај начин су инвестиционе
банке практично биле ослобођене ограничења износа дуга с којим се могу носити,
чиме су добиле прилику да инвестирају велики дио резерви капитала који служи као
осигурање у случају пада вриједности имовине банке како би у случају кризе
располагале са довољно средстава за исплату депонената (debt-to-capital-ratio
порастао је са 12:1 на 30:1 и више). SEC никада није искористио могућност увида у
растуће ризичне инвестиције које је заузврат стекао.
Укидањем раније наведених и њима сличних рестрикција битно је повећан опсег
активности који је стајао на располагању банкама. Такве се реформе од средине 80их година прошлог вијека проводе и у европским земљама, прије свега у Великој
Британији и Француској. Било би погрешно тврдити да је то имало само негативне
посљедице. Међутим, брзина којом су иновације увођене и потцјењивање
потенцијалних ризика спријечило је развијање адекватних механизама који би у
новим околностима ризике учинили прихватљивим. Какве то посљедице може имати
показало се 1998. године при више милијарди тешком банкроту хеџ фонда LongTerm Capital Management. Независно тијело основано од стране владе Сједињених
Америчких Држава са циљем регулације тржишта финансијских деривата
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(Commodity Futures Trading Commission) упозоравало је на опасности које са собом
доноси дерегулација, али је ипак примјерена реакција државе изостала.
У зависности од врсте послова које поједине инвестиционе банке обављају, зависи и
и њихов утицај на промјене нивоа ризичности пословања у оквиру финансијског
система. Задатак банкарских аналитичара се односи на развијање нових облика
стратегије инвестирања. Истраживачки центри у инвестиционим банкама усмјерени
су на развој нових финансијских тржишта и нових инструмената финансирања.
Управо због тога се на финансијском тржишту често појављују и шпекулативне
обвезнице које доносе власницима високе приносе. Због високих приноса,
шпекулативне обвезнице су често проглашаване обвезницама највишег ранга.
Захваљујући истраживачким центрима у веома кратком времену је повећана
популарност шпекулативних обвезница и креирано ново финансијско тржиште. У
пракси су присутни сукоби интереса између истраживачких центара и других
дијелова инвестиционих банака. Наиме, друга одјељења у инвестиционим банкама
обично врше притисак на истраживачке центре да повољно или неповољно
промовишу емитенте хартија од вриједности. Често те оцијене нису ни реалне ни
истините, већ су усмерене у правцу фаворизовања појединих сегмената у пословању
инвестиционих банака.
У посљедње вријеме се инвестиционе банке све више баве пословима осигурања и
пословима некретнина, а све у циљу профитабилнијег пословања. Осигурање
имовине и лица ствара могућност допунског прихода инвестиционој банци, уз
заустављање дијела расхода, јер оне саме осигуравају своју имовину и капиталишу
са премијом осигурања. Послови са некретнинама постају све уноснији, с обзиром на
то да су на тржишту присутне честе промјене цијена некретнина, па је ефикасније
уложити слободна новчана средства у некретнине него их пласирати клијентима на
неки други начин.
За инвестиционе банке је карактеристично да се поред послова са хартијама од
вриједности, баве брокерско-дилерским пословима, пословима инвестиционог
менаџмента, пословима фузије и аквизиције, пословима дугорочног пласирања
средстава и сл. Инвестиционе банке у свом финансијском потенцијалу претежно
располажу са дугорочним изворима средстава, тако да су у могућности вршити
пласман средстава на дужи временски период.
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Тежња за већим профитом стимулише инвестиционе банке на развој нових
финансијских тржишта и нових инструмената финансирања. На овај начин
инвестиционе банке могу значајно утицати на развој и ризичност пословања у
оквиру реалног сектора. Са друге стране, инвестиције и пословање унутар реалног
сектора утичу и на пословање инвестиционих банака. Сама генеза инвестиционих
банака указује да је убрзана индустријализација, праћена растом трговине на
међународном тржишту, имала пресудан утицај на појаву инвестиционих банака
(Муратовић, 2015).
Дерегулалција банкарског пословања посебно је била изражена у Америци, Европи и
Јапану, где су законом о унапређењу финансијских услуга пружане услуге и из
области комерцијалног и из области инвестиционог банкарства, уз могућност
стварања финансијских холдинг компанија. Новим законима се настојало повратити
повјерење јавности у финансијска тржишта и банкарски систем. Процес
глобализације је утицао на инвестционе банке на начин да су и оне почеле да послују
глобално, односно да пружају услуге својим клијентима широм свијета.
Треба истаћи да се у посљедње вријеме инвестиционе банке све више суочавају са
домаћом и страном конкуренцијом као продуктом дерегулације, глобализације и
доношења нових закона у сфери банкарства. Тренутно је изражен тренд интеграција
у инвестиционим банкарству који доводи до стварања мањег броја већих банкарских
компанија. Процес интеграције омогућава концентрацију капитала, спајање банака
са осигуравајућим компанијама и штедионицама које тргују

хартијама од

вриједности. На овај начин постиже се већи профитни потенцијал, редукција ризика,
спасавање банака које пропадају, снижење пореских издатака и повољније тржишно
позиционирање, што све заједно чини пословање ефикаснијим.
Експертиза инвестиционих банака спада у ред радно интензивних дјелатности.
Експертиза подразумијева анализу неопипљиве имовине у инвестиционим банкама.
Уважавајући специфичност сваке дјелатности, па тако и инвестиционог банкарства,
знања која са собом носе стручњаци из финансијске дјелатности су, сасвим сигурно,
незамјењива код процјене висине ризика, али и диверзивикације портфолија и
општег повјерења у пословање банке (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
Диверзификација инвестиционог банкарства се односи на пружање услуга
клијентима из области банкарства, финансија, осигурања и послова са некретнинама.
Диверизификација банкарског пословања представља нужност, јер се сагласно
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банкарским услугама врши диверзификација банкарских прихода, који омогућавају
већу

стабилност

банкарских

зарада.

Савремено

финансијско

тржиште

високоразвијених земаља у свијету је незамисливо без активне улоге инвестиционих
банака. Захваљујући концентрацији и моћи капитала, инвестиционе банке спадају у
најмоћније финансијске институције у свијету. Стога неки аутори ове банке називају
„господарима свијета“.
Конгломератска јединица као организациони облик инвестиционе банке је
најподеснија за ширење диверзификације послова инвестиционог банкарства и
присутна је код фузије инвестиционих банака и њиховог преузимања од стране
других финансијских и нефинансијских организација. Уколико је присутно
преузимање финансијске организације од стране инвестиционе банке, тада се
формира „финансијски супермаркет“ који поред банкарских услуга обухвата и
услуге осигурања, брокерске услуге, услуге посредовања код купопродаје
некретнина и сл. Типични представници оваквих финансијских конгломерата су
„Salomon Brothers“, „Kinder Peabody“ и сл.
На

другој

страни

имамо

пословање

„бутик

банака“

које

представљају

специјализоване банке и оне пружају само одређену врсту услуга из области
инвестиционог банкарства. С обзиром да не пружају широк спектар финансијских
услуга, не налазе се у саставу већих финансијских институција. Најпознатије „бутик
банке“ су: „Standler o Neill“, „Green Hill“, „Lazard“ и специјализоване су за одређене
услуге или одређене клијенте.
Примјера

ради,

финансијска

организација

„Standler

o

Neill“

представља

специјализовану банку за пружање услуга другим финансијским институцијама. Ова
„бутик банка“ омогућава: прикупљање капитала, затим маркет-мејкерске послове,
врши финансијска истраживања за клијенте, тргује хартијама од вредности и
потписује мање емисије дужничких и власничких хартија од вредности. „Green Hill“
пружа услуге из области финансијског реструктурирања, мерчент и савјетодавног
банкарства. Она не врши услуге истраживања, трговине и позајмљивања хартија од
вриједности. „Lazard“ пружа услуге из области финансијског савјетовања (у дијелу
избора „одбрамбене“ стратегије) и управљања фондовима.
Шпекулативне обвезнице представљају дужничке корпоративне хартије од
вриједности ниског квалитета. Због лошег квалитета, ове обвезнице се зову џанк
(„смеће“) обвезнице. Њихова атрактивност се огледа у већој заради и то од 3% до 4%
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у односу на висококвалитетне обвезнице. Ранг ових обвезница је нижи од БББ/Баа.
Ове обвезнице су високоризичне. Прве шпекулативне обвезнице се појављују 1901.
године када је компанија „J.P. Morgan“ извршила фузију осам челичана и формирала
компанију „U.S. Steel“. Да би се спровеле финансијске трансакције везане за фузију
челичана, емитовано је 570 милиона долара шпекулативних обвезница.
Прва међу инвестиционим банкама која је пословала са шпекулативним обвезницама
била је банка „Drexel Burnham Lambert“. Ова банка је 80-их година XX вијека била
потписник емисије шпекулативних обвезница за „мале“ компаније које нису имале
финансијску снагу да од рејтиншких агенција добију инвестициони ранг. Овакве
обвезнице су имале ниску ликвидност, а емитенти су имали проблем кредитног
ризика, што значи да емитенти нису били у стању да извршавају обавезе према
инвеститорима. Најзначајнији купци шпекулативних обвезница у Америци су
инвестициони и, пензиони фондови, финансијске компаније и сл. Приходи остварени
емисијом шпекулативних обвезница користе се за куповину акција других предузећа
(овакве активности су познате под називом: непријатељско преузимање фирме).
Поред шпекулативних обвезница, наредна врста хартија од вриједности такође
значајно доприноси повећању нивоа ризичности пословања на финансијском
тржишту. Хартије од вриједности покривене (осигуране) хипотеком се емитују по
први пут 1977. године од стране „Bank of America“. Тржиште ових хартија од
вриједности је било у непрекидном расту све до кризе у периоду 2008-2011. године,
тако да се вриједност ових хартија у свијету мјери трилионима долара.
Захваљујући тржишту ових хартија од вриједности створени су услови за
одобравање хипотекарних кредита по нижим кредитним трошковима. Хипотекарне
хартије од вриједности се емитују на основу прикупљеног „пула“ хипотекарних
кредита, с обзиром да „пул“ представља колатерал (обезбеђење) за емитовање
оваквих хартија од вриједности. Исплата хипотекарних хартија од вриједности
зависи од плаћања обавеза корисника кредита по основу узетих хипотекарних
кредита. Износ средстава који се прикупи од „пула“ хипотекарних кредита (од рата
које се сваки мјесец плаћају за сваки кредит у „пулу”) и износ средстава који се даје
инвеститорима хартија од вриједности није исти. Обично је износ средстава који се
плаћа власницима хартија од вриједности нешто мањи, и то за износ провизије
сервисирања и осигурања хартија од вриједности. Временски периоди код ова два
новчана тока се разликују. У складу са наведеним механизмом, свако кашњење у
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измирењу обавеза по хипотекарним кредитима може да утиче на извршење обавеза
према власницима хартија од вриједности, те управо овај „домино“ ефекат повећава
ризичност пословања на финансијском тржишту (ризик од настанка хипотекарне
кризе).
И друге врсте хартија од вриједности осигураних активом представљају значајан
извор ризика у пословању инвестиционих банака. Код ових хартија од вриједности
се као колатерал појављују кредити, лизинг уговори, средства купљена на отплату
(аутомобили, рачунари и сл.).
У пракси високоразвијених земаља влада мишљење да секјуритизација представља
трансформацију неликвидних кредита и других дужничких инструмената у ликвидне
хартије од вриједности. До појаве глобалне финансијске кризе, у периоду од 2008. до
2011. године, није се обраћала пажње на ризике који се јављају приликом овог
процеса.
У процесу секјуритизације највећи значај припада хипотекарним тржиштима. На
финансијском тржишту Сједињених Америчких Држава преко 2/3 хипотекарних
кредита је секјуритизовано. Овако велико учешће секјуритизиваних кредита је
представљало кључни извор ризика у оквиру финансијског система Сједињених
Америчких Држава.
На повећање ризичности пословања инвестиционих банака и цјелокупног
финансијског окружења у којем оне обављају своју дјелатност доприноси и
финансијски инжењеринг. Активности везане за финансијски инжињеринг полазе од
тржишта деривата и њихових инструмената: своп, фјучерс и опционих трансакција.
Инвестиционе банке имају веома важну улогу на тржишту финансијских деривата.
Примјеном финансијских деривата, инвестиционе банке смањују трошкове капитала
и спроводе арбитражу на свјетском тржишту хартија од вриједности (Вуњак,
Ћурчић, Ковачевић, 2008). У оваквим условима, асиметричност информација и
тежња за већим профитом могу довести до повећања ризика на финансијском
тржишту који уопште није адекватно оцијењен од стране рејтиншких агенција (као
што је то био случај у периоду посљедње глобалне кризе са хартијама од
вриједности покривеним хипотеком).
Од активности инвестиционих банака које могу допринијети већој стабилности
финансијског тржишта јесу истраживања привреде, заснована на званичним и
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објективним привредним показатељима. Инвестиционо истраживање представља
неодвојиви дио пословања у односу на инвестиционо банкарство. Правилним
информацијама идентификују се потенцијалне „циљне“ (таргет) компаније,
презентују се препоруке продаје и куповине хартија од вриједности, развија се
стратегија трговања и сл. Уколико би инвестиционе банке занемариле истраживачку
активност (анализу), оне не би могле успјешно функционисати. Практична искуства
у раду инвестиционих банака указују да се у свакој банци формира посебно
одјељење које се бави наведеним активностима. У оваквим одјељењима се одвојено
реализују:
•

истраживања везана за акције,

•

истраживања хартија од вредности са фиксним приходом,

•

квантитативна истраживања.

Треба истаћи да без обзира о којим врстама послова инвестиционог банкарства се
радило, постоји узајамна повезаност између остварених приноса и присуства
потенцијалних ризика. Сматра се да су најмање ризична улагања у државне хартије
од вриједности, које истовремено представљају и репер за општи ниво ризика у
оквиру финансијског система.

1.4. Пруденциона контрола
финансијске стабилности

и

регулација

банака

у

функцији

Увођење тржишних услова привређивања у банкарском сектору утицало је на појаву
регулације и супервизије у оквиру њиховог пословања. Наиме, банке су с једне
стране окренуте ка управљачко менаџерској структури, док су с друге стране
окренуте државним контролним институцијама.
Регулација пословања банака представља динамичку категорију, условљену мјерама
монетарне и супервизорске власти. Циљеви регулације банака се односе на
обезбјеђење солвентности (ограничење банкротства) банака, осигурање ликвидности
и обезбеђење веће ефикасности. У банкарској пракси често су напријед наведени
циљеви конфликтни, те се управо путем регулације желе ускладити циљеви са
принципима банкарског пословања. Стога свака строжа регулација има за
посљедицу сужавања простора слободној конкуренцији у оквиру банкарског
сектора. Карактеристично је да строжа регулација пословања банака има за
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посљедицу њихову неефикасност, губитке у пословању и може бити један од
генератора кризе банкарског сектора.
Досадашња практична искуства високоразвијених земаља показују да не постоји
оптимални концепт регулације у пословању банака. Концепт регулације је често
промјењив, из разлога што су и услови пословања банака промјењиви и захтијевају
адекватан дневни регулаторни одговор. Концепт регулације треба да дефинише
правила преко којих ће се обезбиједити солвентност, ликвидност и минимизирање
банкарских ризика (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
Присуство асиметричних информација код менаџмента банке и корисника
банкарских услуга (различит ниво банкарског знања), може изазвати негативне
посљедице и за банке и за кориснике банкарских услуга. Управо се зато и
примјењује супервизорство од стране државних институција како би се елиминисале
потенцијалне негативне посљедице банкарског пословања. Интервенционистички
концепт претјеране заштите банака од системског ризика може имати за посљедицу
недовољну системску ефикасност пословног банкарства. Неефикасно банкарство
потискиваће конкуренцију у други план и уводити банке у „морални хазард“. То
значи да банке на овај начин могу ући у високи ризик пословања, јер су увјерене да
ће у случају финансијског „краха“ добити помоћ од стране државних институција.
За њих важи парола „сувише смо велики да би пропали“ (too big to fail). Овакав
облик интервенционистичког концепта је постојао све до 80-их година XX вијека.
Пословне банке су сматрале да су заштићене из разлога што су биле носиоци
платног промета, знатног дијела штедње становништва и институционалних
механизама реализације монетарне политике централне банке.
Почетком 80-их година XX вијека ступа на сцену нови приступ регулацији и
супервизији банкарства. Интервенционистички концепт уступа мјесто процесима
дерегулације, секјуритизације и интернационализације банкарства. Нови приступ
ставља у први план конкуренцију банака и њихово активно учешће на финансијском
тржишту.
Дерегулација се односи на значајно смањење административних ограничења у
банкарству, док се секјуритизација односи на повезивање банака са финансијским
тржиштем. У том периоду банке стављају већи нагласак на профитабилност
пласмана (у условима промјењивих каматних стопа и флексибилних девизних
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курсева), уз прихватање већег ризика како би остале конкурентне на финансијском
тржишту. Сигурно је да дерегулација ствара претпоставке за флексибилнију и
динамичнију

кредитну

политику.

Промјене

су

присутне

и

у

дијелу

операционализације монетарне политике, а посебно у дијелу каматних стопа као
механизама за трансмисију импулса монетарне политике. Промјене су се односиле и
на интернационализацију пословања великих банкарских групација и њиховог
укључивања на јединствено финансијско тржиште.
Повећана конкуренција између банака имала је за посљедицу њихову већу
ефикасност и улазак у банкарске трансакције са високим ризицима. Да би се смањио
утицај системског ризика на пословање банака, било је нужно успоставити нови
облик контроле путем супервизије банака у циљу очувања њихове системске
стабилности. Централно мјесто у новом концепту супервизије банака припало је
банкарском менаџменту („топ“ менаџменту и борду директора банака), који је био
изложен контроли тржишних механизама (тржишту капитала) и државних
супервизорских институција. Преко тржишних механизама процјењивале су се
перформансе сваке банке на финансијском тржишту. Примјера ради, смањењем
цијена акција банке, смањивао се и њен кредитни рејтинг, уз смањену могућност
пласмана нових емисија акцијског капитала и обрнуто. Значајан елеменат шире
примјене супервизије у пословању банака односи се на појачање тржишне
дисциплине (контроле).
Процес дизајнирања супервизије банака подразумијева његово усаглашавање са
конкретним амбијентом у којем банка дјелује, као и са процијењеним ефектима
дјеловања тржишне контроле. Дизајнирање супервизорске контроле треба да води
рачуна и о томе да ли је постављена и сувише „чврста“ супервизорска политика.
Свака „чврста“ контрола може изазвати одређени степен уздржаности банака при
одобравању нових пласмана, чак и у случајевима када су у питању клијенти са
високим бонитетом. Са друге стране, свака „недовољна“ контрола банака може
имати за посљедицу повећање губитака, као и стечај банака.
Један од облика државне регулативе који је примјењиван у пословању банака
односио се на издавање лиценци банкама од стране централне банке. На овај начин
је централна банка директно утицала на повећање конкуренције банака и извођење
оцијене о њиховом трајнијем опстанку на финансијском тржишту.
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Добар примјер банкарског концепта супервизије се односи на „CAMEL“ (Capital,
Assets, Management, Earnings and Liability), као начин рангирања банака у
Сједињеним Америчким Државама. Овим концептом супервизије континуелно се
прате и оцјењују битни показатељи пословања банке. На основу информација о
бонитету рангираних банака, могуће је од стране менаџера, акционара и надлежних
супервизорских органа предузети конкретне мјере за профитабилније пословање
банака. Благовременим уочавањем погоршаних перформанси сваке рангиране банке
могуће је на вријеме предузети неопходне активности и спријечити настанак кризе у
пословању.
Досадашња искуства показују да се супервизорство банака није често на ефикасан
начин спроводило због свјесног скривања правих информација о пословању банака.
Таква пракса се називала „козметичким рачуноводством“ и била је видљива уласком
банака у дубоку финансијску кризу. Праксу „козметичког рачуноводства“ једино је
било могуће предуприједити примјеном екстерне ревизије финансијских извештаја,
подржане са системом регулације. У таквим случајевима, супервизорски органи су
били технички и кадровски оспособљени да у потпуности контролишу рад и
пословање банкарског сектора.
Нови концепт регулације и супервизије банака полази од сљедећих критеријума
(Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008):

•

минималних стандарда за управљање капиталом банке,

•

минималних стандарда за управљање кредитним ризиком и стандарда
класификације активе банке,

•

минималних стандарда за управљање концентрацијом ризика банке,

•

минималних стандарда за управљање девизним ризиком банке,

•

минималних стандарда за пословање банака са лицима која су повезана са
банкама,

•

услова када се банка сматра несолвентном,

•

минималног обима, облика и садржаја програма и извјештаја о економскофинансијској ревизији банке,

•

облика и садржаја извјештаја које банка доставља агенцији за банкарство.

Примјеном напријед наведених критеријума, постиже се поузданије финансијско
извјештавање пословања банака него што је то био случај када су се искључиво
примјењивали само индикатори везани за пословање банака.
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1.4.1. Супервизија кредитних и тржишних ризика банке

У сфери банкарског пословања позната је чињеница да свака банка у свом
пословању носи ризике. Скоро да је незамисливо пословање банке и да су при томе
искључени ризици. Умјешност менаџмента банке управо јесте у свођењу ризика на
минимум и предузимању одговарајућих мјера за управљање ризицима. У
досадашњој пракси, супервизорски органи су користили различите методе преко
којих се утицало на смањење банкарског ризика. Банка може управљати ризиком
тако да сама одреди максимални степен ризика који сматра прихватљивим. Постоји
могућност да банка може извршити трансфер свог ризика на друге трансакторе који
су спремни да за одређени износ провизије преузму одређени ниво ризика. Банке
могу формирати одређени ниво банкарског капитала и резерви ради покривања
ризика (укупног или специфичног), изазваног инструментима банкарског пословања.
Стриктном примјеном методологије за оцјену кредитне способности будућег
дужника, могуће је смањити кредитни ризик и држати га у границама прихватљивог
нивоа. Упоређујући колатерал и гаранцију као облик обезбјеђења, може се слободно
извести закључак да је гаранција бољи начин обезбјеђења банке од потенцијалног
ризика. Ова констатација је тачна када се гаранције одобравају од стране
првокласних

банака,

међународних

финансијских

институција

и

државних

институција са високим кредитним рејтингом.
Тржишни ризик (market risk) наглашава значај послова са хартијама од вредности.
Оваква врста тржишног ризика у литератури се назива позиционим ризиком
(поситион риск). Тржишни ризик обухвата и ризик промјене девизних курсева. С
обзиром да се дио активе и пасиве банке изражава у страној валути, овај облик
тржишног ризика има утицаја на финансијску политику. Базелски комитет је, поред
мониторинга кредитних ризика, дефинисао (путем супервизије) обавезно издвајање
капитала по отвореним позицијама које су продукт акција, обвезница и девиза.
Супервизорска контрола тржишних ризика темељи се на поставкама (Вуњак,
Ћурчић, Ковачевић, 2008):
•

дефинисања минималних стандарда за покриће потенцијалних губитака банке
(у вези са отвореним позицијама портфолија акција, обвезница и девиза);
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•

дефинисања по приближно истим еквивалентима обавеза издавања капитала
за акције, обвезнице и девизе (без могућности фаворизовања било које
хартије од вриједности);

•

дефинисања таквих додатних износа капитала, који се могу примијенити на
банке и на берзанске фирме (securities firms);

•

супервизорској контроли, која не искључује значај интерне контроле
пословања банке (напротив, управљање ризиком је примарни задатак
контроле, а не супервизорске контроле);

•

стандарима Базелског комитета, који представљају минималне стандарде које
је неопходно примијенити. При томе је обавеза супервизорске контроле да
пропише минималне стандарде на вишем нивоу (пооштравање домаћих у
односу на међународне стандарде).

1.4.2. Супервизија капитала и резерви банке

Полазећи од значаја адекватности капитала банке, Базелски комитет још од 1988.
године константно прописује систем минималних резерви банке (које се односе на
кредитни ризик) по основу њених билансних и ванбилансних позиција.
Досадашња практична искуства у високоразвијеним земљама тржишног типа
привређивања показују да постоји емпиријска веза између класификоване активе и
губитка

банке

изазваног

по

основу

појединих

категорија

активе.

Дакле,

субстандардна актива од 10% се на крају пословне године претвара у губитак банке
од 10%. Сумњива актива од 50% се претвара у губитак банке од 50%, а ненаплатива
актива се претвара у губитак банке од 100%. Управо ове емпиријске везе између
појединих категорија класификоване активе и губитка банке дају подстицај
менаџменту банке да у структури активе има што већи износ стандардних и
субстандардних кредита, насупрот сумњивим и ненаплативим кредитима.

1.4.3. Имплементација IAS и IFRS који се односе на финансијске
инструменте
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У посљедње двијее декаде регистрован је драматичан раст софистицираности
финансијских тржишта. Са глобализацијом тржишта, многи субјекти се сусрећу са
нарастајућим изазовима у контроли ризика којима бивају изложени. Динамично
окружење представља клицу сталних токова иновација и стварања комплексних
финансијских производа. Тако је, на примјер, употреба дериватних инструмената
постала уопштена пракса за многе финансијске компаније свих величина и
структура. Рачуноводствена функција предузела је велике напоре током посљедњих
година да унаприједи рачуноводствена правила која се односе на финансијске
инструменте.
IASC (International Accounting Standards Committee) је издао два стандарда који се
тичу рачуноводства финансијских инструмената. То су: IAS 32 - „Финансијски
инструменти: објелодањивање и презентација“, и IAS 39 - „Финансијски
инструменти: признавање и процјењивање“. IASC је издао и стандарде IFRS 7 –
„Финансијски

инструменти:

објелодањивања“

и

IFRS

9

-

„Финансијски

инструменти“ који су у једном свом дијелу наслоњени на IAS 32, док у другом
дијелу, који се тиче захтјева за обезбјеђивањем објелодањивања која се тичу
квалитативних и квантитативних аспеката тржишног ризика, представљају сасвим
нешто ново и значајно за банке.
Поред ових стандарда, споменућемо и друге стандарде и интерпретације који су
релевантни за дискусију о рачуноводству финансијских инструмената, и то посебно
IAS 21 -“Ефекти промјена девизног курса“, и SIC 12 - „Консолидација - ентитети
посебне намјене“.
Од краја фискалне 2004. године скоро све банке широм наше планете су кренуле у
правцу усвајања Међународних рачуноводствених стандарда (IAS) и Међународних
стандарда финансијског извештавања (IFRS). Сада се са сигурношћу може
констатовати да су банке релативно брзо и успјешно прешле на нове стандарде
рачуноводства и извјештавања, али и да је усвајање IFRS-а (Међународних
стандарда финансијског извештавања) утицало на технологију и информационе
системе, кредитну процјену, као и пословне операције банака.
Примјеном стандарда IAS 32 - „Финансијски инструменти: објелодањивање и
презентација“ се путем лакшег разумијевања финансијског положаја банке,
остварених финансијских резултата и новчаних токова, омогућава правовремено
прикупљање информација приликом креирања кредитне политике.
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1.4.4. Примјена IAS 39 (Међународни рачуноводствени стандард 39) у
банкама

IAS 39 - „Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање“ својим правилима
може у значајној мјери да утиче на резултате и политику пословања привредних
субјеката. Признавањем и одмјеравањем финансијских инструмената у билансима
упућује на износе по којим се финансијски инструменти исказују у билансима. Са
друге стране, овај стандард успоставља принципе признавања, одмјеравања и
објелодањивања

информација о

финансијским

средствима

и

финансијским

обавезама.
IAS 39 захтијева употребу фер рачуноводствене вриједности за широки спектар
финансијских средстава, укључујући све деривате са нереализованим добитима или
губицима који су укључени у приходе и расходе или капитал. Примјена у банкама
може имати значајан утицај на њен кредитни потенцијал и кредитну политику.

1.4.5. Примјена IFRS 7 (Међународни стандард финансијског извјештавања
7) у банкама

Од јануара 2007. године (и послије тога), банке и друге сличне финансијске
институције које у својим билансима имају финансијске инструменте морају да
примјењују на годишње извјештаје нови IFRS 7 стандард - Financial Instruments:
Disclosure (Финансијски инструменти: објелодањивање).
Овај

стандард

консолидује

и

проширује

број

захтијеваних

постојећих

објелодањивања, те додаје нека нова значајна објелодањивања. Важи од 01.01.2007.
године уз прављење компарације са претходном годином. Неки од захтијева IFRS 7
ће бити лаки за разумијевање захваљујући чињеници да је овај стандард, у једном
дијелу замјена IAS 32 - Финансијски инструменти: презентација, док други дио - као
што је захјтев да се обезбиједе објелодањивања квантитативних и квалитативних
аспеката тржишног ризика, сасвим нов и може представљати значајан изазов за
многе субјекте.
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Најважнија карактеристика овог стандарда која је битна из угла управљања
ризицима јесте та што IFRS 7 тражи да субјекти у својим извештајима објелодане
осјетљивост својих резултата у односу на кретања тржишних ризика као посљедице
посједовања

финансијских

инструмената.

Стандард

такође

садржи

нова

објелодањивања о ризицима и управљању ризицима и утиче на јачање
објелодањивања финансијских инструмената.

1.4.6. Базелски стандарди капитала банке са освртом на Базел III

Заговорници базелских стандарда истичу да такви стандарди могу помоћи у заштити
финансијског система код низа отворених питања која могу изазвати колапсе
„великих“ банака, као и домино ефекат у банкарском систему. Примјеном базелских
стандарда успостављају се ригорозни захтјеви управљања ризицима и капиталом
ради издвајања резерви капитала у складу са висином изложености банке у односу
на ризике. Карактеристично је да већа изложеност банке ризику носи са собом већи
износ резерви капитала ради заштите солвентности дотичне банке.
Базелски споразуми стварају могућност да свака банка сама процијени своје
минималне потребе за капиталом на основу изложености ризицима. С друге стране,
надзорни и контролни органи имају обавезу да прате и извјештавају о промјени
процедура при процјени ризика и адекватности капитала банке. На овај начин се
обезбјеђује реалност примјене прописа. Овакав приступ подразумијева еволуцију
система извјештавања, као и појачано информисање јавности о стварном
финансијском стању банке. Базелски споразуми предвиђају унапређење праксе у
управљању ризицима унутар банкарског система и представљају неупитан основ
приликом креирања кредитне политике банке.
Банке треба да развијају стратегију одржавања потребне висине капитала, док је са
друге стране супервизорска агенција у обавези да провјери интерну процјену
адекватности капитала и да потврди да су сви релевантни ризици при процјени узети
у обзир.
Агенција за Банкарство Републике Српске је у фебруару 2016. године усвојила
стратегију за увођење међународног банкарског стандарда Базел III. Најзначајније
измјене у односу на Базел II се односе на унапређење квалитета капитала, јачање
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капиталних захтјева (на примјер, минималан захтјев за акционарски капитал је био
2% у Базелу II, док у Базелу III износи 4,5%), увођење заштитних слојева капитала и
финансијске полуге, унапређење у области корпоративног управљања у банкама, те
увођење нових минималних стандарда за управљање ризиком ликвидности. Највеће
свјетске банке ће због хармонизације пословања према Базелу III „морати да
повећају властити капитал за око 556 милијарди долара“ (Канџија и Кумар, 2014:
231). Један од кључних циљева који се жели постићи новим стандардом односи се на
„ограничавање ангажовања средстава државе и пореских обвезника за покриће
губитака и санацију банкарског система“ (Башић, 2012: 436).
Агенција за банкарство Републике Српске је у циљу увођења Базела III у претходном
периоду припремила нацрте подзаконских аката релевантних за стуб 1 (минимални
капитални захтјеви) и стуб 2 (надзор над адекватношћу капитала). Наставак
активности односи се на израду подзаконских аката релевантних за стуб 3 (тржишна
дисциплина), чија је сврха објелодањивање информација које ће дозволити
учесницима на тржишту да оцијене изложеност ризицима, процес оцјене ризика и
отуда адекватност капитала институције (Basel II: International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards, 2004).

1.5. Друштвена одговорност и финансијска стабилност

Очекивања друштва од привредних субјеката која су била искључиво економске
природе су се промијенила и почела да укључују питања везана за слободу
одлучивања и поштовање законских прописа. Када су велике компаније схватиле да
држава може у великој мјери да утиче на економију, а самим тим и на њихово
пословање, почеле су да развијају филантропску одговорност како би стекле
привилегије државе и заштитила се кажњавања. Тако су почела да помажу изградњу
библиотека, граде објекте заједничке употребе за побољшање социјалних услова
запослених и сл. Међутим, пословање банака треба и на друге начине да подржи
развој друштва и друштвене заједнице. Овдје се прије свега мисли на прилагођавање
кредитне политике у условима природних непогода и финансијских криза.
Са аспекта банака је од посебног значаја да настоје у што већој мјери прилагодити
пословање својим клијентима, јер на тај начин се врши и један облик прилагођавања
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банкарског сектора реалном сектору привреде, што представља један од елемената за
повећање финансијске стабилности привреде.
Захваљујући великом броју радова и укључивању великог броја еминентних
научника, друштвена одговорност предузећа постаје изузетно актуелан концепт који
се све више проучава и о коме се све више говори у теорији менаџмента и
маркетинга. Друштвено одговорно понашање постаје све примјењенија пословна
пракса и све актуелнији теоријски концепт. Али, пошто се ради о релативно новом
концепту, постоје веома различити приступи у његовом појмовном одређењу,
дефиницији и начину примјене.
Осим испуњења примарне економске функције, менаџмент банке је дужан да
пословање организује у складу са законским прописима и моралним начелима, тј. на
друштвено прихватљив начин. Насупрот томе, неодговорно понашање банака може
бити узрок настајања и ширења великог броја социјалних проблема (Симић,
Иванковић-Ђукић, 2013).
За

спречавање

и

санкционисање

неодговорног

понашања

(злоупотреба

и

малверзација), која могу бити узрок социјалних проблема, примарну одговорност на
нивоу друштва има држава (државна управа). Државна управа је одговорна за
карактеристике законско-политичког система сваке земље, тако да различитим
прописима и регулативама може приморати банке да послују на друштвено
прихватљив начин и спријечити настајање и ширење социјалних и еколошких
проблема. Исто тако, одговорним понашањем органа државне управе према
становништву и одговорним понашањем јавних предузећа, држава може изграђивати
модел пожељног понашања. Покретањем и финансирањем великог броја пројеката за
рјешавање друштвених проблема и награђивањем организација које овакве пројекте
добровољно помажу, држава може допринијети рјешавању социјалних проблема и
показати становништву и привреди да ове проблеме сматра битним.
У исто вријеме менаџмент схвата да се укључивањем у рјешавање социјалних и
еколошких проблема у великој мјери скреће пажња јавности и може допринијети
стварању додате вриједности и унапређењу конкурентске предности банке. Тако се
развија концепт друштвене одговорности банака, који подразумијева да се банком
управља на начин који ће, осим остварења примарних економских циљева (стварања
профита, стицања зараде), изазвати позитиван утицај на радно, друштвено и
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природно окружење, а мултинационалне корпорације постају кључни носиоци и
промотери овог концепта.
Савремени услови пословања имали су утицаја да је велики број земаља широм
свијета прихватио концепт пословања у складу са принципима друштвене
одговорности. Улагање у људске ресурсе подразумијева едукацију и иновирање
знања менаџмента и осталих запослених у банци. Улагање у материјалне ресурсе
подразумијева подизање нивоа техничке подршке у пословању и у области услова
рада банке. Досадашња примјена међународних стандарда у оквиру банкарског
пословања (укључујући и ISO 9000) указује да су банке обавезне, ради подизања
успјешности пословања, да уведу такве банкарске производе и услуге који ће
(Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008):

1) одговарати интересима и потребама клијената банке,
2) бити усаглашени са важећим стандардима и правном регулативом,
3) имати конкурентне цијене и донијети добит банци.
У литератури (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008) се наводи да „систем квалитета у
банкама није статична већ промјењива величина која се перманентно усавршава и
унапређује сагласно растућим захтјевима клијената банке. Концепт управљања TQM
(Total Quality Management) полази од управљања тоталним квалитетом банке, уз
укључивање свих запослених у процес унапређења пословања. Концепт ТQМ се
често тумачи као посебна филозофија менаџмента банке, односно као начин
мишљења и дјеловања која усклађује интересе различитих учесника у пословању
банке.
Анализа примјене ТQМ концепта и концепта традиционалне банке, указује на
одређене специфичности које имају сљедећу садржину:

Табела 8. Однос традиционалне и савремене организоване банке у управљању
квалитетом банкарских услуга
Концепт традиционалне банке

Концепт савремене банке (ТQМ
концепт)

1.

Нагласак на организацији банке

Нагласак на интересима банке

2.

Занемарују се интереси клијената при Дефинише се квалитет услуга за
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дефинисању квалитета услуга

сваког клијента

3.

Услуге клијената су мање од 100% Услуге клијента су 100% (потпуне
(непотпуна услуга)
услуге)

4.

Занемарени су пословни процеси Усмјереност
банке
процесе

5.

Прихватају се грешке и пропусти у Полази се од става да се ради без
пословању банке
грешке у пословању банке

6.

Пословне одлуке се доносе
прикупљених чињеница

7.

Присутан је корективни приступ у Присутан је превентивни приступ у
раду (менаџмент реагује на промјене раду (елиминишу се узроци који
када исте настану)
доводе до проблема у пословању
банке)

8.

Приоритетна је профитабилност на Приоритет
је
кратак рок
профитабилност
побољшање)

9.

Присутни су високи трошкови и Присутно је континуирано смањење
низак ниво квалитета банкарских трошкова
и
висок
квалитет
банкарских услуга
услуга

10.

Несистемски
приступ
квалитету Присутан је системски
банкарских услуга (у оквиру банке)
квалитету
банкарских
(интегрални приступ)

11.

Недовољна повезаност одјељења и Хоризонтална повезаност функција у
служби у банци (слаба међусобна банци, банчиних одјељења и служби
сарадња)

12.

Присуство хијерархијског управљања Присутна је укљученост свих
запослених у процесу управљања
квалитетом банке (одозго на доље)
квалитетом банке.

банке

на

пословне

без Прво се прибављају чињенице, те се
потом доносе пословне одлуке

дугорочна
(континуирано

приступ
услуга

Извор: (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008)

Анализе презентованих навода показују да су предности на страни ТQМ концепта
код управљања квалитетом банке.“
Дуго је владало убjеђење да друштвено одговорно понашање нема велики утицај на
резултате пословања банака. Сматрало се да компаније великим стопама економског
раста обезбеђују користи друштву и не морају много водити рачуна о потребама
друштвене заједнице и утицају свог пословања на друштво и природну средину јер
не постоји скоро никакво повратно дејство. Вођени таквом логиком, менаџери
банака су многе трошкове које су банке створила друштву екстемализовали (нпр.
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шпекулативне радње, манипулације на финансијском тржишту, мито, корупција и
сл.), не водећи много рачуна о њиховим ефектима. Такво понашање већине банака
довело је до појаве финансијских и социјалних проблема који су условили повећање
трошкова пословања (што је било посебно изражено за вријеме велике финансијске
кризе у периоду од 2007. до 2011. године).
Менаџмент банака схвата да су привреда и друштво два међусобно повезана и
условљена елемента, јер стварање проблема друштву повратно утиче на повећање
трошкова банака. И супротно, вођењем рачуна о утицају пословања на друштво и
добровољним ангажовањем на рјешавању већ насталих проблема, повратно се
обезбјеђују позитивни ефекти и за пословање банака. На тај начин научници скрећу
пажњу менаџерима банака да друштвено одговорно понашање може имати велики
значај и за унапређење пословања, јер може допринијети (Вуњак, Ћурчић,
Ковачевић, 2008):
•

повећању продаје и тржишног учешћа,

•

јачању тржишне позиције банке,

•

јачању корпоративног имиџа и утицаја,

•

јачању способности банака да привуче и задржи најталентованију радну
снагу,

•

смањењу трошкова пословања за инвеститоре и финансијске аналитичаре и
итд.

Колики ће значај друштвено одговорно понашање банака имати за његове пословне
перформансе, зависи од тога какве друштвено одговорне мјере предвиђа менаџмент
банака. Портер и Крамер објашњавају да све мјере друштвено одговорног понашања
привредних субјеката могу да се подјеле у три групе с обзиром на њихов значај:
1) мјере којима се рјешавају општи друштвени проблеми, а које не утичу
директно на пословање привредних субјеката,
2) мјере за унапређење оперативних активности из ланца вриједности, тако да се
смањује штетан утицај пословања привредних субјеката на друштво и
повећава његова оперативна ефикасност,
3) мјере из домена еколошких иновација, којима се директно унапређује
конкурентност привредних субјеката и обезбјеђују користи друштвеној
заједници.
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Прва група укључује различите филантропске активности и програме дискреционог
ангажовања привредних субјеката, који могу довести до унапређења кључних
елемената

конкурентског

окружења

(тржиште

продаје,

конкуренција

и

инфраструктурна подршка) и изградње добре репутације привредних субјеката.
На примјер, дискреционим ангажовањем банака може се побољшати стање на
тржишту понуде и преко снижења цијене коштања, те индиректно утицати на
повећање конкурентске способности банака. Исто тако, различитим програмима
друштвено одговорног понашања може се побољшати стање на тржишту продаје и
захваљујући бољем позиционирању банака, повећати обим тражње, привући нове
групе клијената и побољшати конкурентска позиција.
Осим утицаја на пословни амбијент, спровођење активности на повећању друштвене
одговорности може имати значајан утицај на пословање банака, гдје кредитна
активност заузима најзначајније мјесто. Када стејкхолдери позитивно оцењују
активности банака, филантропске активности могу генерисати тзв. „моралнорепутациони капитал“. Репутациони капитал омогућава банци да се диференцира од
конкуренције и постане препознатљива као организација коју карактерише висок
степен одговорности и поузданости, захваљујући чему постаје привлачна
клијентима.
Репутациони капитал још може послужити као вид осигурања, заштита од лоших
односа са појединим интересним групама или за ублажавање санкција и осуда
насталих усљед лоших претходних поступака, али само у случају када клијенти
филантропске активности привредног субјекта доживљавају као искрене.
Друга група друштвено одговорних активности и мјера везана је за унапређење
појединих активности из ланца вриједности привредног субјекта у складу са
принципима друштвене одговорности. Наведене мјере доводе до унапређења
оперативних активности, повећања ефикасности пословања и смањења штетних
ефеката које привредни субјекти могу стварати окружењу.
Анализом ланца вриједности, менаџери треба да идентификују оне активности код
којих примјена најбоље праксе доноси највеће користи за привредни субјекат и
друштвену заједницу.
Компаније које прве примјењују иновације у области друштвене одговорности,
повећавају своју конкурентност и мијењају конкурентске услове пословања, јер на
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тај начин могу повећати вриједност својим услугама захваљујући додавању етичке,
еколошке и социјалне вриједности. Развија се симбиотски однос: успјех компаније и
успјех друштвене заједнице један другог узајамно подстичу. Што су ближа
социјална питања пословању привредног субјекта, већа је и могућност да се боље
искористе ресурси и способности самог привредног субјекта (Симић, ИванковићЂукић, 2013). Ово су принципи које свакако треба узети у обзир приликом креирања
кредитне политике.
Утицај

друштвено одговорних

пракси на

резултате

привредних

субјеката

истраживале су многе консултантске фирме. На пример, консултантска кућа
„Morgan Stanley“ у сарадњи са предузећем „Oekom Research“, вршила је
истраживање утицаја друштвене одговорности на финансијске резултате привредних
субјеката и конкурентност. Анализирано је пословање 602 компаније у оквиру
„Morgan Stanley Capital International“ (скраћено MSCI) индекса. На основу 800
показатеља друштвене одговорности поједине компаније су рангиране и подијељене
у двије групе. Једну групу чинило је прворангираних 186 компанија са „Oekom
Research“ листе који су названи лидерима у области друштвене одговорности, док је
осталих 416 компанија сврстано у други портфолио. Анализом резултата је показано
да је прва група компанија остварила боље перформансе на тржишту за читавих
23,39% (у периоду 1998-2003. године) од друге групе компанија и за 4% боље
резултате од читавог MSCI индекса. Тиме је доказано да постоји позитивна
корелација између друштвене одговорности привредних субјеката и њихових
финансијских резултата.
Дакле, може се закључити да друштвено одговорно понашање привредних субјеката
може имати велики утицај на финансијске резултате и конкурентност привредног
субјекта. Уз то, у литератури (Симић, Иванковић-Ђукић, 2013) се наводе
истраживања у којима „статистика показује да привреде које су стејколдерски
оријентисане (у којима предузећа воде рачуна о очекивањима свих интересних група
које њихово пословање дотиче) остварују већи раст резултата у последњих 40
година од економија које су акционарски фокусиране (предузећа су оријентисана
првенствено ка максимирању богатства акционара). На пример, раст бруто
друштвеног

производа

по

глави

становника

у

акционарски

фокусираним

економијама је спорији (у Сједињеним Америчким Државама је просечна стопа
раста била 1,7%, у Великој Британији 2% у последњих 40 година), у односу на
економије које су стејкхолдерски оријентисане (у Немачкој је просјечна стопа
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раста била 3%, а у Јапану и 5,5%). Истовремено, акционарски фокусиране
економије карактерише много већи степен неједнакости расподеле друштвеног
богатства (на пример, Сједињене Америчке Државе карактерише највећа
неједнакост у расподели богатства која последњих деценија постаје још
наглашенија, за разлику од тога у развијеним европским земљама и Јапану је степен
неједнакости расподеле богатства, изражен џини коефицијентом, далеко нижи и
његов раст је много мањи у односу на Сједињене Америчке Државе)“.
Ове и велики број других студија које показују да друштвено одговорно понашање
може имати велики значај за унапређење пословања привредних субјеката, као и
пракса најуспешнијих компанија на глобалном нивоу (које су углавном и лидери у
области друштвене одговорности), доводе до све веће примјене овог концепта, али и
до његове изузетно велике актуелизације у теорији.
Међутим, као што је напријед речено, примјена праксе друштвено одговорног
понашања се у великој мјери разликује у појединим дијеловима свијета, али и у
различитим привредним субјектима унутар исте државе или међународне
асоцијације.

1.5.1. Друштвено одговорно понашање банака у Европској унији

Европска унија придаје велики значај промовисању и примјени концепта друштвено
одговорног понашања. Комисија ЕУ „наводи да друштвено одговорно понашање
може имати позитиван утицај на остварење стратешких циљева како би ЕУ постала
најконкурентнија и најдинамичнија, на знању базирана економија на свијету. У тзв.
„зеленом извештају“ (из 2001. и 2005. године), ова комисија друштвено одговорно
понашање дефинише као скуп активности привредних субјеката усмјерених ка
испуњењу правних обавеза дефинисаних законом и уговорима, али и активности
којима предузеће испуњава обавезе, које не проистичу из формално-правног оквира,
као што су улагање у развој људског капитала, заштита животне средине и
унапређење односа са свим интересним групама“. Према овом извјештају,
друштвено одговорно понашање има интерну и екстерну димензију.
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Интерна димензија односи се на:
•

одговорно управљање људским ресурсима и обезбјеђење здравља и
сигурности на послу,

•

одговорно прилагођавање промјенама,

•

рационално трошење природних ресурса који се користе за извршење
активности привредних субјеката и

•

управљање ризиком.

Према неким истраживањима (Симић, Иванковић-Ђукић, 2013) „у већини земаља
ЕУ се много води рачуна о интересима запослених (нарочито о осигурању радника и
условима рада), при чему је овај сегмент друштвено одговорног понашања у великој
мјери покривен законима и бројним формалним принципима који важе на
националном нивоу. Тако држава приморава привредне субјекте да се одговорно
понашају према запосленима, јер се свако кршење наведених прописа санкционише
оштрим казнама. Прилагођавање промјенама подразумијева да у динамичном
окружењу, које подразумијева сталне промјене унутар привредног субјекта,
запослени и друге интересне групе не буду обесправљени. То значи да приликом
реструктурирања треба водити рачуна о интересима свих група које тај процес
погађа, нарочито о интересима радника јер је реструктурирање углавном праћено
отпуштањем радника. Привредни субјекти која врше реструктурирање треба да
помажу развој предузетништва и самозапошљавање радника које су отпустила“.
Управљање ризиком обухвата све области у којима се могу јавити било какве кризне
ситуације. Циљ је да се препознају сви могући ризици, врши њихова процјена и
развију стратегије за њихово елиминисање или ублажавање њихових могућих
посљедица. Међународна организација за стандардизацију је иницирала и развој
посебног стандарда који се њиме бави, и који има ознаку ISO 31000.
Екстерна димензија се односи на друштвено одговорно понашање банака према
екстерним стејкходлерима:
•

клијентима,

•

кооперантима,

•

конкуренцији,

•

држави,

•

стратешким партнерима,

•

локалној заједници.
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Она прије свега подразумијева поштовање уговорних обавеза и етично понашање
према екстерним стејкхолдерима.
Од активности које доприносе друштвеној одговорности банака, посебно се истичу
повећање фискалне дисциплине и плаћање пореза, борба против корупције и развој
локалне заједнице (Симић, Иванковић-Ђукић, 2013). Уважавањем ових активности
банке могу у значајној мјери допринијети повећању финансијске стабилности
националне привреде, посебно у случајевима када се што већи број банака у оквиру
банкарског сектора придржава наведених активности.
Неки од кључних сегмената екстерне димензије друштвене одговорности банака се
односе на:
1) развој локалне заједнице,
2) унапређење односа са пословним партнерима,
3) поштовање људских права,
4) заштита животне средине на глобалном нивоу.
Приступ „Комисије ЕУ“ представља дио ширег контекста бројних међународних
иницијатива, од којих је потребно посебно нагласити:
1) „Глобални договор Уједињених нација“ (из 2000. године);
2) „Тројна декларација Међународне организације рада“ о принципима у вези са
мултинационалним корпорацијама и социјалном политиком (1997-2000.
године);
3) „Смјерницама за мултинационалне компаније“ Организације за економску
сарадњу и развој (ОЕЦД)” (2000. године).
Према мишљењу Комисије ЕУ „предузећа треба да раде заједно са јавним
властима да пронађу нове начине за развој друштвене одговорности банака, тако
да овај концепт буде општеприхваћен. Примјена овог концепта, међутим, у великој
мјери је различита за компаније које своје пословање обављају у оквиру
финансијског сектора националне привреде. Пошто је економија сваке земље
настала као резултат различитих историјских и друштвено економских фактора,
институционални оквир друштвене одговорности банака у појединим земљама ЕУ
се разликује“.
У литератури (Симић, Иванковић-Ђукић, 2013) се као „најбољи примјер
промовисања друштвено одговорног понашања у Европи узимају скандинавске
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земље, посебно Шведска, чији модел одрживог развоја подразумијева изузетно
велику укљученост државе путем сљедећих активности:
1) покретањем и финансирањем различитих пројеката,
2) примјеном веома оштрих законских прописа,
3) веома наглашеним промовисањем свих облика друштвено одговорних
пракси“.
Поред пројеката које покреће и финансира држава, велика пажња се придаје
промовисању добрих пракси друштвено одговорног понашања компанија и
изградњи модела пожељног пословања.
У многим земљама Западне Европе (као што су Швајцарска, Аустрија и Њемачка) се
на подстицање друштвено одговорног понашања компанија утиче примјеном
великог броја закона и формалних прописа. Досљедном примјеном оштрих санкција
за кршење предвиђених прописа и закона, компаније се приморавају да воде рачуна
о утицају свог пословања на друштво и природну средину.
За разлику од развијених европских земаља, код којих је држава врло посвећена
промовисању одговорног понашања компанија, код земаља у транзицији ка
тржишној привреди и земаља Југоисточне Европе посвећеност државе промовисању
друштвено одговорног понашања је много нижа. Исти је случај и са земљама
Западног Балкана и Србијом.

1.5.2. Друштвена одговорност банака у транзиционим привредама

Република Српска је прошла кроз период транзиције и у којој је присутан велики
број економских и социјалних проблема, чијем даљем ширењу доприноси
неодговорно понашање привредних субјеката, како из реалног, тако и из
финансијског сектора. Поред тога, конкурентска позиција и репутација привредних
субјеката у Републици Српској је врло неповољна усљед присуства:
1) великог степена корупције,
2) непоштовања законских и етичких принципа,
3) економске и политичке нестабилности и итд.
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На овакав привредни амбијент банке одговарају тако што у својим кредитним
политикама фаворизују колатерал као примарни услов за пласирање кредитних
средстава. Примарну одговорност у подстицању друштвено одговорног понашања
има држава. Држава ствара услове који омогућавају да привредни субјекти нормално
функционишу и обликује правила игре у правцу подстицања пожељног понашања
свих њених чланова. У рукама државе су инструменти чијим обликовањем је могуће
развијати пословну климу, наклоњену друштвено одговорним праксама.
Током посљедњих година се посвећеност државе одговорном понашању повећава,
што потврђује велики број планираних мјера у овом правцу, али се у њиховој
примјени јавља велики број проблема, тако да резултати нису задовољавајући.
Као услов за развој друштвене одговорности потребан је већи број законских
рјешења од којих издвајамо сљедеће законе које је потребно додатно допуњавати и
усклађивати са законима Европске уније:
•

Закон о прању новца,

•

Закон о финансијама,

•

Закон о заштити животне средине,

•

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,

•

Закон

о

професионалној

рехабилитацији

и

запошљавању

особа

са

инвалидитетом,
•

Закон о сукобу интереса,

•

Закон о финансирању политичких партија,

•

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и

•

Закон о државној ревизорској институцији.

Поред наведених законских рјешења, потребно је и много веће ангажовање државе
на стварању институционалног оквира за примјену друштвено одговорног
понашања.
Друштвена одговорност привредних субјеката је за Републику Српску нов концепт
који почиње да се промовише током посљедње деценије. Свијест становништва о
потреби за друштвеном одговорношћу привредних субјеката, као и за познавањем
овог концепта се постепено повећава. Међутим, већина грађана Републике Српске
још увијек не схвата у цјелини суштину и значај овог концепта, тако да му не
придаје велики значај.
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У литератури (Симић, Иванковић-Ђукић, 2013) се наводи да „незадовољавајући ниво
свијести о потреби за друштвеном одговорношћу испољавају и менаџери домаћих
компанија како у реалном, тако и у финансијском сектору, тако да организовању
пословања на друштвено прихватљив начин не придају велики значај. Чак и
менаџери који друштвену одговорност сматрају битном, углавном је повезују са
различитим облицима једнократне финансијске помоћи (спонзорисање културних,
спортских и других непрофитних манифестација и догађаја, донирање новца или
опреме болницама или хуманитарним организацијама које помажу угроженим
друштвеним групама и сл.). Ово због тога јер прије свега донације су према
мишљењу менаџера већине компанија највидљивији облик друштвене одговорности.
Поред тога, претпоставка је да већина домаћих менаџера није довољно упозната са
овим концептом“.
До одређеног напретка у односу на претходни период дошло је у односима са
екстерним стејкхолдерима. Све већи број банака води рачуна о односу према
клијентима, зашто је у великој мјери заслужна Агенција за банкарство Републике
Српске која је банкама наметнула одређене обавезе да се у овој области ситуација
унаприједи:
•

обавезно је исказивање ефективне каматне стопе (ЕКС);

•

уведена је канцеларија Омбудсмана;

•

обавезно је објављивање информација о пословању банке и итд.

Ипак банке су у свом пословању ограничене на властиту профитабилност и не
постоје механизми помоћу којих би се контролисао њихов утицај на финансијску
стабилност цјелокупне привреде. У државама које немају валутни одбор, централна
банка има пуну одговорност и све потребне надлежности да не доводећи у питање
остваривање свог основног циља, доприноси очувању и јачању државног
финансијског система.
Под финансијском стабилношћу подразумијева се да финансијски систем,
финансијски посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура
омогућавају ефикасну алокацију финансијских ресурса и остварење кључних
макроекономских функција у нормалним условима функционисања привреде. Поред
тога, неопходно је створити и даље претпоставке за остварење наведених циљева и у
условима финансијске неравнотеже или потреса у домаћем и међународном
окружењу.
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У условима високе неизвесности пословања, када банке у великој мјери постају
зависне од понашања, очекивања и циљева великог броја различитих интересних
група са којима успостављају одређене везе и интеракције, тада се поставља и
питање повратног утицаја ових интересних група на стабилност пословања банака и
финансијског система уопште.
Клијенти прикупљају информације о перформансама банака које постају јавно
доступне свим заинтересованим странама. У ситуацијама када се банке суочавају са
проблемима у спровођењу друштвено одговорних мјера, клијенти могу изразити
своје незадовољство. Ако се покаже да су разлози некоректног и друштвено
неодговорног понашања неоправдани, може доћи до неповјерења у банку, или чак до
неповјерења у читав финансијски систем.
Карактеристике привредног окружења у великој мјери утичу на пословање банака.
Здраво друштво ствара бројне привредне могућности. Пружањем продуктивних
ресурса и наметањем високих етичких стандарда, друштво омогућава компанијама
ефикасно пословање и фер конкурентске односе на тржишту. Такође, друштвена
заједница банкама даје дозволу за рад, тако да има и одређена очекивања (Симић,
Иванковић-Ђукић, 2013).
Основни захтјеви друштвене заједнице према банкама су углавном економског
карактера. Друштву су потребне успјешне компаније јер њихово пословање може
допринијети унапређењу привредног развоја, систему образовања, локалној
инфраструктури, развоју приградских насеља и итд.
Успјешне велике банке су углавном носиоци пословања унутар финансијског
сектора, али у исто вријеме њихово пословање представља подршку за пословање
или оснивање нових предузећа у одређеној области. Подстицање оснивања нових
предузећа подразумијева отварање нових радних места, што повећава животни
стандард становништва, социјалну и здравствену заштиту и итд.
Осим економских циљева, друштвена заједница од банака очекује законитост у раду
(поштовање националних и локалних прописа и регулатива). То се може објаснити
чињеницом да присуство великих банака може створити бројне проблеме
друштвеној заједници у случају њиховог лошег пословања, или откривања постојања
корупције и нетачности у извјештавањима. Да би се заштитила од наведених
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проблема, друштвена заједница посредством органа власти ствара одговарајуће
прописе и очекује од банака да их поштују.
Посљедњих деценија, све наглашенији захтјев друштвене заједнице постаје етично
понашање банака. Ово из разлога што са растом корпорација, све више јача њихов
утицај на политику коју води држава, захваљујући лобирању, политичким
донацијама корпорација или чак корупцији, што доводи до слабљења моћи државе
да заштити социјална, политичка и цивилна права становништва и стварања бројних
проблема друштвеној заједници.
Због бројних социјалних проблема који су већ присутни у друштвеној заједници, она
очекује од банака да добровољно помажу њихово рјешавање. Такође, друштвена
заједница од банака очекује да својим филантропским ангажовањем доприносе
унапређењу квалитета живота становника унутар ње.
Информисање о одређеном друштвеном проблему се најчешће спроводи изношењем
релевантних статистичких података (Симић, Иванковић-Ђукић, 2013). На примјер:
•

изношење података о броју људи који су напустили земљу због већег степена
друштвене одговорности у земљама Европске уније;

•

изношење података о броју људи који су напостили земљу због бољих услова
живота и рада;

•

изношење података о неоснованом задуживању органа локалне самоуправе;

•

изношење података о задуживању владе по нереално високим каматним
стопама у комерцијалним банкама;

•

изношење података о прекомјерном задуживању јавних предузећа која немају
довољан степен солвентности и итд.

Наведени примјери могу имати изузетно висок утицај на финансијску стабилност
националне привреде (посебно ако овај утицај посматрамо са дугорочног аспекта),
тако да је њихово рјешавање или смањивање путем промовисања друштвених
циљева од посебног значаја.
Банке директно утичу на креирање економских и социјалних услова пословања
захваљујући чему и само њихово пословање постаје стабилније и извесније. У исто
вријеме, банке изграђују репутацију одговорног грађана чиме стварају услове за
успјешније пословање. Оно се огледа у привлачењу клијената да користе њихове
услуге, привлачењу најталентованије радне снаге да конкурише за обављање
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послова у банци, изграђивању пријатељских и пословних односа са друштвеном
заједницом, државним и невладиним организацијама, и сл.
Стварањем наведених услова, банке обезбјеђују вриједну нематеријалну имовину
која омогућава одрживи развој.

1.5.3. Индиректни утицаји
стабилност привреде

друштвене

одговорности

на

финансијску

Повећано интересовање и очекивања јавности за примјерену и активну улогу
привредних субјеката у друштву настало је као резултат очигледног и значајног
утицаја пословања, првенствено великих компанија, на квалитет живота и развој
друштва у цјелини, као и веће осјетљивости јавности на етичка питања. Сљедећи
привредно-друштвени феномени могу представљати ограничавајуће факторе за
развој националне привреде и довести у питање пословање предузећа и банака
(Симић, Иванковић-Ђукић, 2013):
•

одрживи развој и штета која се наноси човјековој околини,

•

неадекватно поступање према запосленима,

•

производња или пружање услуга које доводи купце или клијенте у незгодан
положај,

•

корпоративне и маркетиншке комуникације банака којима се обмањују
потрошачи и цјелокупна јавност.

Очекивања глобалног друштва у

погледу

ангажовања и доприноса свих

организација, а првенствено већих компанија и банака, истакнута су и у
Миленијумској декларацији Уједињених нација, која износи циљеве чијим
испуњењем би се помогло рјешавању главних развојних изазова. Миленијумском
декларацијом УН поново је наглашено да, иако јавне политике углавном треба да
усмјеравају и покрећу развој, развојни процес зависи од доприноса свих привредних
организација.
Корпоративна друштвена одговорност у литератури и пракси је дефинисана на
велики број начина, али сваки од њих указује на утицај друштвене одговорности
привредних организација на привредни развој и економску стабилност. Разлике у
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дефиницијама често рефлектују перспективу аутора или организације из које се
појам и концепт посматра. Наиме, поред теоретских, изузетно су важне и
дефиниције међународних институција које се баве неким аспектом промовисања,
институционализације, контроле или мјерења друштвено одговорног пословања
организација. Аспекти који су највише изражени у дефиницијама друштвене
одговорности су пословна етика, управљање односима са стејкхолдерима и
корпоративне друштвене перформансе.
Европска комисија у својим „Смјерницама за политику друштвене одговорности
предузећа”, друштвену одговорност дефинише као „концепт према којем предузеће
на добровољном принципу интегрише бригу о друштвеним питањима и заштити
животне средине у своје пословне активности и односе са стејкхолдерима”.
Свјетски пословни форум за одрживи развој (World Business Council for Sustainable
Development)

концепт

друштвене

одговорности

предузетника

описује

као

„опредељеност привреде да се понаша етички и доприноси одрживом економском
развоју, унапређујући квалитет живота својих запослених, њихових породица, као и
локалне заједнице и друштва у цјелини“.
Међународни форум пословних лидера (International Business Leaders Forum) сматра
да је „друштвена одговорност отворена и транспарентна пословна пракса,
заснована на етичким вриједностима и поштовању запослених, друштвене
заједнице и природног окружења, која доприноси одрживом пословном успеху“.
Дефиниција коју је понудио Џон Марсден описује корпоративну друштвену
одговорност „као суштинско понашање компаније и одговорност за свеукупан
утицај на друштво у коме послује“. Према истом аутору, друштвена одговорност
није опциони додатак пословања, нити је једнократни филантропски чин (донација).
Друштвено одговорна компанија је она која води профитабилно пословање,
узимајући у обзир свеукупан позитиван или негативан ефекат на друштво, економију
и природно окружење.
Радна група Међународне организације за стандарде (International Standards
Organizations - ISO) радећи на ISO 26000 стандарду за друштвену одговорност, овај
појам је дефинисала као одговорност организације за утицаје њених одлука и
активности на друштво и животну средину кроз:
•

транспарентно и етичко понашање;
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•

допринос одрживом развоју, укључујући здравље и добробит друштва;

•

узимањем у обзир очекивања носилаца интереса (стејкхолдера);

•

поштовањем закона и међународних норми понашања;

•

интеграцијом у цијелој организацији и примјеном у њеним односима.

Анализом дефиниција расположивих у научној и стручној литератури закључује се
да су оне прилично конвергентне и да обухватају неке или све димензије којима се
може утицати на дугорочну финансијску стабилност привреде.
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1.6. Усклађеност кредитне политике банака и финансијске стабилности

Према неким ауторима (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008) „доношење одлуке о
кредиту представља процес који се одвија у неколико фаза и на неколико нивоа.
Може се рећи да не постоји ризик одобрења кредита, него ризик враћања кредита
који треба темељно сагледати приликом одобравања кредита“. Примјера ради,
фазе и елементи доношења одлука о кредиту у пракси америчких комерцијалних
банака имају сљедећу динамику:
Прва фаза - Сагледавање реалног проблема (захтијева):
• Разговор са зајмотражиоцем кредита,
• Компарација са његовим виђењем проблема,
• Алтернативне могућности рјешења проблема.
Друга фаза - Прикупљање података о зајмотражиоцу кредита:
• Посјета зајмотражиоцу кредита и разговор о захтјеву за кредит,
• Провјера података у другим банкама,
• Провјера података са трговачким фирмама (партнерима),
• Провјера података у судским књигама,
• Провјера и коришћење извештаја агенције за кредитирање добављача,
• Провјера

банчиних

извјештаја

о

досадашњем

пословању

зајмотражиоца кредита.
Трећа фаза - Финансијска анализа прикупљених података:
• Анализа извјештаја о пословању зајмотражиоца кредита,
• Анализа прикупљених података о зајмотражиоцу кредита.
Четврта фаза - Оцјена информација добијених финансијском анализом.
Пета фаза - Доношење оцјена и одлука:
• Доношење оцјене о кредитној способности зајмотражиоца кредита,
• Доношење одлуке о кредиту (да ли се одобрава или неодобрава).
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Слика 1. Шематски приказ тачака ризика у процесу одобравања кредита

КРЕДИТНИ РИЗИК

Способност плаћања

Воља за плаћањем

•
•
•
•
•

Карактер
Капацитет
Капитал
Колатерал
Услови

Кредити привреди

Мјере:
• Финансијски рацио
• Dun & Bradstreet NACIS,
итд
• ZETA SCORE

Кредити грађанима

•

Мјере:

•
•
•
•

Кредитни извештај
Стабилност посла
Власништво (имовина)
Други дугови
(кредити)
CREDIT SCORE

•

ПРИХВАТАЊЕ

ОДБИЈАЊЕ

Цијена кредита

Принос

Ризик

Удовољавање захтјевима
заштите потрошача

Максимизирање приноса
акционара
Извор: (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008).
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Из наведеног шематског приказа видљив је процес формирања цијене кредита и
утицај кредитног посла на добит банке (профит) и зараду акционара (дивиденду).
На кредитну политику утичу сви елементи у процесу одобрења кредита. Процес
провјере воље и могућности тражиоца кредита, као и анализа елемената кредита
(„five Cs of credit“) могу дати одговор на дотично питање.
Захтјеве потенцијалних дужника банке, по основу кредита, неопходно је пажљиво
анализирати. Поред детаљне анализе биланса стања и биланса успеха, финансијског
извештаја, извештаја о приходима (добити и губитку), задржане зараде (дивиденде)
акционара и других података, неопходно је сачинити финансијску пројекцију
дугорочног раста профитабилности зајмотражиоца кредита. То захтијева пројекцију
будућег оперативног пословања - како прихода, тако и трошкова пословања.
Финансијска пројекција буџета („cash flow budget“) тока готовине користи се за
анализу захтјева зајмотражиоца кредита за потребним обртним средствима. Кад је
ријеч о потреби за дугорочним кредитима, користе се сложеније анализе и
пројекције, што захтијева пројекцију „сета“ извјештаја за дужи временски период.
Потребе предузећа за обртним средствима утврђују се на основу поменутог тока
готовине и имају утицај на кредитни потенцијал и кредитну политику. Ова
финансијска пројекција остварује се преко пет фаза (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић,
2008):
•

Прва фаза започиње пројекцијом прихода, односно прилива готовине (продаја
за готово, наплата преко рачуна и остали приливи готовине).

•

Друга фаза представља одбитне ставке и односи се на пројекцију издатака у
готовини (за материјал, за зараде, оперативне издатке, капиталне издатке,
плаћање обавеза, дивиденду и сл.).

•

Трећа фаза добија се као разлика између прве и друге фазе и представља нето
ток готовине (нето улаз готовине и нето излаз готовине).

•

Четврта фаза представља плус или минус треће фазе што је, у суштини,
биланс тока готовине.

•

Пета фаза је резултат биланса готовине из четврте фазе. Ако постоји „вишак“
средстава, тада почиње отплата кредита и евентуално улагање (инвестирање)
средстава. Ако је евидентан недостатак готовине („мањак“), тада се иде на
позајмљивање средстава узимањем нових кредита.
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Да би се утврдила потреба за дугорочним кредитом за обртна средства, може се
поред пројектовања биланса стања и биланса успјеха, користити формула која се
односи на екстерно финансирање потреба (External Financing Need - EFN) (Вуњак,
Ћурчић, Ковачевић, 2008):

EFN =

(

Текућа обртна
средства
Продаја

Предвиђена
промјена продаје

) (
–

×

(

Предвиђена
промјена продаје

Пројектовани
нето приход
послије пореза

)

Текући извори
обртних средстава
–

) [ (
×

1-

Продаја

Очекивани рацио
исплаћене дивиденде

×

)]

Када се врши пројекција потреба за екстерним финансирањем фирме, треба правити
разлику у зависности од тога да ли је у питању новооснована фирма, или се ради о
фирми која је раније основана и има вишегодишњу пословну активност.
Ако је ријеч о новооснованој фирми, онда банка, односно кредитни референт нема
избора осим да прихвати пројектоване податке. Међутим, ако се ради о фирми са
дужим периодом пословања, онда се захтјеви за финансирање развоја новог
производа или нове технологије могу провјеравати и са аспекта реалности података.
Међутим, са становишта мјерења кредитног ризика, приликом разговора кредитног
референта поводом захтјева тражиоца кредита, корисно је сагледати и сљедеће
моменте (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008):
1) Да ли је посао реалан, разуман, познат и стабилан или релативно непознат,
нов и ризичан?
2) Да ли је обим посла у опадању, порасту или стагнацији?
3) Да ли се користе модерни методи производње и продаје?
4) Какву репутацију уживају производи фирме у трговини (на тржишту)?
5) Какав је рацио профита инвестираног капитала у посљедњих пет година?
6) Који је:
• ранг флуктуације бруто добити (профита);
• проценат оперативних издатака према бруто добити (профиту);
• ранг флуктуације оперативних издатака према бруто добити (профиту);
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• маргина добити (профита) горњих оперативних издатака и њихов ранг или
флуктуација?
Сви наведени модели анализе и утврђивања потреба подносиоца захтјева могу бити
корисни при откривању критичних тачака у поступку одобравања кредита.
У посљедњих неколико деценија догодиле су се значајне промјене у банкарском
пословању под утицајем бројних фактора, као што су дерегулација финансијског
сектора, развој информационих технологија, глобализација финансијских тржишта,
повећање обима и сложености финансијских трансакција, стварање финансијских
конгломерата, пораст нестабилности финансијског окружења и ризика, брзе
промјене у преференцијама комитената и пораст њихових захтјева.
Паралелно са овим промјенама, банке, а поготово оне које послују на глобалном
тржишту, принуђене су да мијењају свој начин пословања и своју кредитну политику
како не би губиле тржишну позицију. Тако долази до новог приступа у пословној
филозофији банака и промјене самог пословног стила.
У литератури (Капор, 2010) се наводи да „суштина нове банкарске филозофије и
банкарске стратегије је успостављање одговарајуће везе банке са стално и брзо
мењајућом пословном средином, што захтијева перманентно изналажење нових
начина, метода и поступака како би обезбиједила ефикасност пословања, али и
омогућило да банка као тржишни субјект опстане у условима растуће
конкуренције. На процес одобравања кредита у све већој мјери могу утицати
сљедећи елементи пословања: стручност запослених, развијање производа и услуга
које тржиште тражи, развијање одговорне и флексибилне организационе
структуре, повећање продуктивности, поправљање квалитета услуга и развијање
продајне културе“.
Циљ је да се унапређењем ових елемената унаприједе процеси који утичу на
кредитну политику и самим тим обим лоших кредита сведе на минимум. Један од
водећих индикатора преформанси (здравља) банкарског сектора су лоши кредити. У
банкарској стручној терминологији они се скраћено називају NPL (енгл.
nonperforming loan) и најчешће се изражавају као удио (проценат) укупних (бруто)
кредита. Бруто кредити су кредити из којих није искључено резервисање (исправка
вриједности), а у NPL спадају кредити по којима клијент касни са плаћањем дуже од
3 мјесеца (90 дана). Што су NPL мањи, то су банке здравије и сигурније за
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депоненте, (односно штедише и повјериоце), што је даље претпоставка за стабилност
финансојског система националне привреде.
У зпосљедњих осам година свјетски просјек за NPL је око 4%. Аустријски банкарски
сектор је испод ове бројке, а то значи да пуца од здравља за разлику од банкарског
сектора Републике Српске и Босне и Херцеговине. Банке у страном власништву су
доминантне на домаћем банкарском тржишту, што представља индиректну подршку
очувању стабилности домаћег банкарског сектора, али не и директну, јер она зависи
од квалитета биланса домаћих банака. У првом кварталу 2018. године, NPL у Босни
и Херцеговини су 9,7%. NPL у Босни и Херцеговини су достигли врхунац у 2013.
години (15,1%) од када опадају. NPL испољавају циклично кретање, најнижи су били
у години избијања глобалне финансијско-економске кризе (2008). Значајно смањење
NPL (у односу на неку максималну вриједност), представља показатељ побољшања
перформанси банкарског сектора, али и знак да се приближава почетак нове фазе
финансијског и пословног циклуса, који може бити обиљежен растом NPL и
поремећајима у функционисању кредитног система, са негативним посљедицама на
привредни систем (Јовић, 2013).
Постоје примјери (нпр. случај црногорске привреде) гдје поред стабилног кредитног
рејтинга привреде, може да доће до потешкоћа због проблема у пословању
појединачних банака. Међународни монетарни фонд је у овом случају примјетио
проблеме који нису били одмах видљиви и упозорио је да постоје банке које се
налазе у веома тешком финансијском положају и ако се не спроведе санација у
одговоарајућем року, могле би да банкротирају. Ово је конкретан случај у којем
лоши кредити све више угрожавају стабилност финансијског система државе и
депозите грађана у комерцијалним банкама. У овом конкретном случају је и сам
гувернер Централне банке Црне Горе саопштио да су лоши кредити највећи
проблеми који су остали у реалној економији.
Проблем који касније доводи до финансијске нетабилности се огледа у значајним
губицима банака јер се продајом некретнина које су кориштене као колатерал не
може надокнадити обим пласираних кредита. Тако настају рупе у билансима банака
које могу бити фиктивно покриване фризирањем финансијских извјештаја. Даље, у
оваквој ситуацији, депозити грађана у несолвентним банкама постају несигурни и
брзо могу доћи у ситуацију да не могу подићи свој новац.
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ФИНАНСИЈСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ И КРЕДИТНА ПОЛИТИКА БАНАКА

2.

2.1. Формирање финансијског потенцијала банака

Најшири банкарски агрегати јесу финансијски потенцијал и финансијски пласмани
банке. Финансијски потенцијал се дефинише као збир свих извора средстава (цијела
пасива) које банка преусмјерава у различите врсте пласмана (Ивановић, 2008).
Фианнсијски пласмани банке одговарају збиру укупне активе биланса. Према томе,
дефиницијски и квантитативно финансијски потенцијал одговара укупној активи
биланса или збиру укупних кредитних и некредитних пласмана банке (Ивановић,
2008).
ФП = ДП + НДП + К
ФПЛ = КП + ПХОВ + РЛ + (ОСОС)
•

ФП = финансијски потенцијал

•

ДП = депозитни потенцијал

•

НДП = недепозитни потенцијал

•

К = капитал

•

ФПЛ = финансијски пласмани

•

КП = кредитни пласмани

•

ПХОВ = пласмани у хартије од вредности

•

РЛ = резерва ликвидности

•

ОСОС = основна средства и остала средства

Централни банкарски агрегати су кредитни потенцијал и кредитни пласмани.
Кредитни потенцијал представља квантум слободних средстава банака који може
бити пласиран у виду кредита или на други начин трансферисан економским
субјектима, при чему се одржава ликвидност и солвентност банке и прописана стопа
обавезних резерви.
У условима развијеног финансијског тржишта и јаче оријентације банака на
пласирање средстава у хартије од вриједности, требало би прије говорити о
слободном или расположивом потенцијалу. Ради методолошке јасноће користићемо
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се категоријом кредитног потенцијала за означавање укупног износа слободног или
расположивог потенцијала банака, који се може користити за сљедеће врсте
пласмана: кредити, хартије од вредности, заједничка улагања, куповину основних
средстава и др.
Кредитни потенцијал добијамо када од финансијског потенцијала одузмемо
такозване стандардне или програмиране резерве које чине обавезна резерва и резерва
ликвидности (Ивановић, 2008).
КП = ФП (ОБВ. РЕЗ. + РЕЗ. ЛИК.)
Једна од централних тачака како старих, тако и нових концепта теорије и политике
ресурса банака (менаџмент пасиве), јесте обезбеђење ликвидности и сигурности
банке. Услијед тога, банке воде опрезну и веома пажљиву политику резерви и
сталног покривања својих ликвидних и солвентних потреба. Знатно већи износ
резерви је пословним банкама егзогено постављен мјерама монетарне политике и
услијед тога се третира као фиксни параметар у политици. То су обавезне резерве.
Сума ендогено одређених резерви ликвидности и егзогено детерминисаних
обавезних резерви даје квантум програмираних или стандардних банкарских резерви
(Ивановић, 2008):
(РЕЗ = ОБВ. РЕЗ. + РЕЗ. ЛИК.)
На другој страни, у билансима банака евидентирамо ниво стварних резерви које
могу одступати од нивоа стандардних или програмираних резерви, и на тај начин се
идентификује билансна позиција банака. Та позиција може бити:
1) равнотежна,
2) суперликвидна и солвентна банка,
3) неликвидна и несолвентна банка.
Анализа основних банкарских агрегата омогућава сагледавање фундаменталних
одредница у банакарском пословању. У првом реду се показује да свака банка има
прецизно одређене потенцијале за покривање тражње и потреба економских
субјеката за финансијским ресурсима. Иако систем пословних банака у принципу
може да креира већу масу кредита у односу на статички дефинисан потенцијал, ипак
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на микро нивоу постоји гвоздена законитост да ниво кредитног потенцијала одређује
ниво кредитних пласмана. Преко банкарских агрегата утврђујемо равнотежне или
неравнотежне позиције банака и стварамо основу за формулисање одговарајућих
пословних веза.

2.1.1. Раст банкарских ресурса

Под банкарским ресурсима се подразумијевају извори или потенцијали на основу
којих банке формирају пласмане у виду кредита, хартија од вредности (тржишта
новца и капитала), ликвидних резерви и др. У основи раст банкарске пасиве
представља важан показатељ повећања финансијске и кредитне снаге банке, иако је
обим активе биланса кључни индикатор (Ивановић, 2008).
Централну улогу у повећавању банкарских ресурса имају трендови формирања
депозита код банака, док остали извори имају углавном резидуалну улогу. Од банака
чувара депозита, како је то некада било, долази се до трансформације у институције
које изграђују стратегију и политику привлачења и концентрације депозита како би
се реализовали основни принципи и мотиви њиховог пословања.
Према

степену

раста

ресурса

банака

оцјењујемо

ниво

посредовања

(интермедијације) банака на финансијском тржишту, односно значај и снагу банака у
погледу апсорбовања слободних финансијских средстава. Ако долази до пораста
релативног учешћа банака у компоновању потенцијала финансијских институција,
говоримо о јачању интермедијације банака. Дезинтермедијацију имамо кад се
смањује стопа учешћа банака у апсорбовању средстава на финансијском тржишту.
Код објашњавања трендова формирања банкарских ресурса треба имати у виду и
јединствену позицију банака у макроекономском и финансијском систему. Она се
огледа у чињеници да су банке креатори новца, односно да један дио њихових
обавеза представља новац или средство плаћања у систему. Раст банкарских извора
на основу депозита по виђењу представља процес монетизације. Процес одобравања
кредита на основу депозита по виђењу постаје аутоматски процесом креирања
новчане масе. Као резултат овог процеса настаје ново креирање новчане масе.
Мултипликована експанзија новца, кредита и депозита заснована је на механизму
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фракционалних резерви банака, односно дјелимичног покрића укупних банкарских
обавеза.
Раст осталих врста депозита има другачије основне детерминанте. Степен
апсорбовања штедних и орочених депозита заснива се на задовољавајућој структури
и висини каматних стопа, квалитетним услугама, ниским трошковима банкарских
услуга, погодностима и др.
Један од основних структурних трендова данас је ослањање на штедне и орочене
депозите у формирању укупног депозитног и финансијског потенцијала, као и
рјешавање питања левериџа кроз узајмљивање огромних финансијских средстава са
великопродајног тржишта (финансијског тржишта) у форми кредита, депозита или
кроз емисију хартија од вриједности.
Уопштавањем искустава низа земаља могло би се говорити о три групе фактора
формирања банкарских ресурса. Прва група фактора односи се на макрофинансијске
услове формирања друштвене акумулације и штедње. Друга група фактора односи се
на институционалне и структурне компоненте финансијског система у оквиру којих
је битна позиција сектора пословних банака у односу на небанкарски финансијски
сектор. Трећа група фактора тиче се микрофинансијских момената, односно свих
оних фактора које се везују за појединачну банку.
Раст банкарских извора у најширем смислу, кад подразумијевамо не само квантитет
него и структуру и квалитет, генерално је детерминисан (Ивановић, 2008):
1. стопом раста депозитних ресурса,
2. недепозитних извора који се састоје од:
• узетих кредита и
• емитованих хартија од вриједности
3. стопом банкарске трансформације средстава и
4. стопом

обнављања

банкарских

потенцијала

преко

инфузије

једном

пласираних средстава.
На бази теоријских уопштавања и дугорочних емпиријских искустава показује се да
депозитни извори треба да чине око двије трећине укупних извора, док је само једна
трећина ослоњена на недепозитне изворе различитог састава. У даљој дезагрегацији
битна је структура депозита посматрана према рочним, каматним, валутним и
трошковним елементима.
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2.1.2. Формирање банкарских ресурса

Према стандардној банкарској теорији, банке настоје да формирају додајне изворе
средстава све до тачке до које су маргинални приходи од пласмана средстава изнад
маргиналних трошкова формирања потенцијала. Очекивани маргинални приходи
коригују се одговарајућом стопом обавезне резерве на депозите и стопом очекиваних
губитака. Јединична вриједност додатних ресурса равна је каматној стопи која се
остварује од пласмана средстава, коригована за стопу обавезне резерве, очекиваних
и неочекиваних губитака (ризика). Уз претпоставку нултог кредитног и каматног
ризика, очекивани приход банке по јединици прираста ресурса формираће се према
релацији (Ивановић, 2008):
очекивани приход = (1 - р) × кс
р = обавезна резерва
кс = каматна стопа.

Уколико би постојао процијењени степен ризика и очекиваних губитака, тада би
горња каматна стопа била коригована на ниже. Према овом моделу, не постоји
функционална разлика између појединих депозита, односно ресурса.
Јефтини извори средстава попут депозита по виђењу оптерећени су нултом или
ниском каматном стопом и банке су заинтересоване за максимизирање ових ресурса.
Услијед тога, депоненти нису заинтересовани да формирају веће износе ових
средстава на рачунима банака.
Зато се депонентима који држе већи ниво ликвидних депозита на рачунима код
банака нуде заокружени пакети услуга и ниже, или чак нулто трошковно
оптерећење. То су кредитне линије, обезбјеђења плаћања, обрада хартија од
вриједности, докумената и сл.
Један од метода формирања додатних извора средстава и на основу тога потенцијала
у банкама јесте дјеловање банака као специјалних инфузионих новчаних колектора.
У том смислу, сљедећи послови банака доприносе континуелном нето приливу
додатних средстава на рачунима код банака: платно-прометне функције, услуге
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електронског банкарства, куповина и продаја различитих врста вриједносних папира,
обрачуни плаћања пореза, обрачуни плаћања личних и осталих примања и сл.
У новије вријеме у оквиру ширег таласа финансијских иновација у развијеним
земљама банке су развиле ефикасније методе и инструменте привлачења и
апсорбовања слободних финансијских ресурса. Основни циљеви су били у
оптимизацији каматоносних и ликвидносних опција и позиција субјеката, на основу
чега је отворен додатни канал формирања банкарских ресурса. Посебно је ријеч о
суптилним методама конверзије трансакционих депозита у различите врсте
ликвидних вриједносних папира или о реверзибилним конверзијама између
ликвидних, али некаматоносних и мање ликвидних, али каматоносних средстава на
рачунима банака.
У литератури (Ивановић, 2008) се наводи да „додајне изворе средстава банке
обезбеђују на кредитном и на тржишту капитала. Карактеристике метода и
инструмената формирања ових извора средстава банака су сљедеће:
•

прво, треба да је ријеч о заиста допунским изворима;

•

друго, банке се на овом терену појављују у улози пасивног примаоца услова
прибављања средстава, за разлику од депозита где су у много активнијој
улози.

Ако се повећа просјечна камата на тржишту, тада су депозитни извори погођени
већим просјечним трошковима, док су кредитни извори оптерећени порастом
маргиналних трошкова. Каматни трошкови својим повећањем захватају све
депозитне изворе, док у случају недепозитних извора трошковно оптерећење погађа
само нове приливе ових ресурса.
У којој мјери ће индивидуална банка бити ослоњена на недепозитне изворе, зависи
од њене интегрисаности на депозитном тржишту и од спремности да се прихвати
ризик повећања задужености. Раст банкарских ресурса у савременим условима треба
да се првенствено заснива на депозитним изворима, а затим на формирању трајних и
квалитетних извора, као што је капитал и на крају на привремено уравнотежење
фундаменталних биланса и краткорочних неравнотежа преко кредитних извора.
Имајући у виду речено, банке у постављању стратегије и политике у првом реду
треба да респектују основне детерминанте формирања агрегата. Кључни агрегат при
томе јесте кредитни потенцијал, односно вишак слободних средстава изнад нивоа
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стандардних резерви. Своју стратегију банке пројектују и везују за промјене,
односно раст кредитног потенцијала. Према општим теоријским стандардима раст
кредитног потенцијала одређују групације фактора које се међусобно могу
неутралисати и које у различитим условима и периодима могу имати различите
специфичне тежине. На нивоу сектора пословних банака, ријеч је о сљедећим
основним факторима (Ивановић, 2008): дисконтне операције централне банке,
кредитирање пословних банака од стране централне банке, државне обвезнице код
централне банке, монетарне резерве земље, готов новац у оптицају, обавезне резерве,
депозити државе код централне банке и депозити иностранства код централне банке.
Наведена групација фактора укупних резерви и потенцијала пословног банкарства
има линеарне ефекте на све банке које су чланице монетарног система земље. Банке
које нису чланице монетарног система или небанкарске финансијске организације,
имају и другачији распоред фактора формирања сопствених потенцијала. Међутим,
како ће поједине пословне банке формирати своје линије и трендове резерви и
потенцијала зависи од конкретних стратегија и политика.

2.1.3. Недепозитни послови прикупљања средстава

Поред депозитних извора средстава, банке могу прикупљати средства и из тзв.
недепозитних извора, од којих су доминантни кредитни извори. Наиме, банка може
прибављати средства узимањем кредита или задуживањем код централне банке,
других банака (домаћих или страних) или других финансијских институција.
Кредити од централне банке (која има улогу тзв. „банке банака“ или „кредитора
посљедњег уточишта“) су стандардни, углавном краткорочни, допунски извор
кредитног и пословног потенцијала банака, с тим да они, по својој кредитномонетарној природи, имају улогу инструмента монетарног регулисања од стране
централне банке.
У већини земаља кредити централне банке који се одобравају пословним банкама
имају карактер кредита за ликвидност, који су врло кратког рока за превазилажење
тренутних проблема са ликвидношћу, или кредити који се користе за рефинансирање
кредитног потенцијала банке, али у одређеној функцији. Ови други су есконтни
(дисконтни) кредити на бази откупа мјеница које се налазе у портфељу банке (са
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роковима доспијећа обично до 90 дана), реломбардни кредити на бази покрића у
хартијама од вриједности које се налазе у портфељу банке и тзв. селективни кредити
који се одобравају за рефинансирање банака за одобрене кредите за одређене
намјене, углавном извоз, пољопривреду или приоритетне инвестиције.
Кредити од других банака (страних или домаћих), тј. међубанкарски кредити,
углавном се одобравају за одређене намјене као што су (Капор, 2010):
•

ликвидност,

•

финансирање заједничког улагања,

•

кредитне линије за финансирање извоза, односно увоза.

Као квалитетан извор недепозитних средстава банака углавном се издвајају
средњорочне и дугорочне обвезнице (са роковима преко 10 година) и то углавном са
флуктуирајућом каматном стопом (floating rate notes - FRN), која се обично
полугодишње усклађује са приносом на државне благајничке записе. У развијеним
земљама банке као облик задужења више преферирају емисију својих обвезница
него узимање средњорочних и дугорочних кредита од других банака. Купци ових
обвезница су углавном институционални инвеститори.
У контексту обезбјеђења средстава за банкарско пословање (а са друге стране и
допунских прихода), а нарочито за одржавање текуће ликвидности, треба посебно
указати на тржиште новца на коме се одвијају трансакције куповине и продаје новца
(међубанкарско тржиште жиралног новца), осталих ликвидних средстава и
краткорочних хартија од вриједности. У ширем смислу, у тржиште новца се често
укључује девизно тржиште (односно куповина и продаја девиза и валута).
На тржишту новца се врше банкарске операције са дневним и терминским новцем и
на њему се појављују пословне банке (и централна банка) преко својих дилера који у
име банака нуде и траже вишкове новца. С друге стране, куповином и продајом
обвезница централне банке врши се повећање или смањење новца у оптицају управо
преко тржишта новца. Централна банка усмјерава рад новчаног тржишта преко
есконтне стопе и операцијама на отвореном тржишту.
Аранжмани о рекуповини средстава (repurchase agreements - REPO) су релативно
новија варијанта суперкраткторочних кредита које често користе банке (пословне
банке, а често и централна банка за регулисање ликвидности на нивоу
макросистема), али их могу користити и други учесници у финансијским тржишним
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трансакцијама, при чему се продаја финансијске активе врши уз обавезу продавца да
ту исту активу мора да купи по унапријед договореној цијени у року од свега једног
пословног дана (overnight repos), па до неколико мjесеци (term repos). При томе се
код репо аранжмана користе државне обвезнице као обезбjеђење, што је и основна
разлика између ових аранжмана и међубанкарских кредита за ликвидност. Формално
се ради о купопродаји, пошто банка продаје хартије од вриједности за новац, али
пошто постоји обавеза да се изврши трансакција у обрнутом смјеру у кратком року,
у суштини се ради о кредиту на бази обезбјеђења (колатерала).

2.1.4. Цијена банкарских средстава

Цијена банкарских средстава или ресурса, што је у посљедње вријеме све чешћи
израз (cost of funding), од пресудне је важности за формирање цијене банкарских
пласмана (прије свега кредита), као и за профитабилност банке. Код формирања
цијене банкарских средстава могућа су два приступа (Капор, 2010):
•

један који се усредсређује на „историјске“ просјечне трошкове средстава
којима банка финансира своје пласмане и

•

други, који се односи на маргиналну цијену банкарских средстава.

Историјски просјечни трошкови средстава добијају се сабирањем свих расхода банке
у вези са депозитима и другим задужењима, с тим да се тај износ дијели збиром
средстава која је банка позајмила (примљени депозити плус добијени кредити).
Сваки од извора средстава има своју цијену и трошкове. Трансакциони депозити
углавном не носе никакву камату, али садрже релативно високе трошкове
сервисирања. Орочени депозити носе нижу камату него инструменти дуга путем
којих се банка задужује на тржишту новца и капитала. Најскупљи извор банкарских
средстава је, по правилу, акцијски капитал. Овај начин израчунавања цијене
банкарских средстава је релативно једноставан, али му је битан недостатак што
приказује цијену, односно трошкове средстава, као и њихову структуру, у тренутку
када је банка формирала потенцијал, а у тржишној привреди њихова цијена, односно
трошкови су динамичка категорија, што важи и за композицију структуре средстава,
која се временом мијења.
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С обзиром на наведено, примјереније је да банка користи садашње цијене разних
извора средстава (уз евентуалну промјену њихове структуре у складу са
околностима), тј. репродукциону цијену банкарских средстава или цијену по којој би
у садашњој ситуацији на финансијском тржишту банка могла да прибави задати
обим извора средстава.
Репродукциона цијена банкарских средстава (cost of replacement funds) може се
посматрати и као маргинална цијена, односно као цијена додатне јединице средстава
у финансијској структури банке. На тај начин, уколико би банка вршила пласмане
испод садашње репродукционе цијене средстава, де факто би дошло до смањивања
приноса на акцијски капитал, што би се одразило на могућност њеног даљег развоја
и привлачења новог акцијског капитала.
Пошто се извори банкарских средстава претежно састоје од депозита, требало би
извршити декомпозицију цијене депозита на саставне елементе, који се састоје од
(Капор, 2010):
•

каматне стопе коју банка плаћа;

•

трошкова аквизиције и сервисирања депозита;

•

премије осигурања;

•

стопе обавезне резерве.

Маргинална цијена депозита се добија када се саберу каматни трошкови банке на
депозите и трошкови сервисирања и аквизиције депозита и добијени збир подијели
са дјелиоцем који се добија тако што се 1 умањи за износ обавезне резерве (која се
овдjе исказује у виду децималаног броја од 100, пошто се у пракси исказује у виду
процента).
Даље се код одређивања цијене банкарских средстава она може исказивати као
јединствена цијена или да се извори банкарских средстава групишу у што је могуће
хомогеније категорије (тзв. „пулове“) и да банка одређује цијене појединих пласмана
на бази цијене појединих извора средстава који су у одређеној корелацији. У
литератури (Капор, 2010) се наводи да „каматна стопа на међубанкарске
краткорочне пласмане зависи углавном од: кретања есконтне стопе, од тренутног
стања понуде и тражње новца и од стопе инфлације“.
Многе велике банке користе систем трансферних цијена у интерном кретању
средстава између појединих организационих дијелова банке или профитних центара
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(профитни центар за кредите, профитни центар за инвестиције у хартије од
вриједности, профитни центар за депозите итд.). Ови профитни центри између себе
врше трансфер средстава по цијени која укључује пуну цијену средстава са
програмираном профитном стопом. Овде је укључен и профитни центар за
управљање средствима који остварује профит уколико су трансферне цијене које се
наплаћују на пласмане у кредите и хартије од вриједности више од трансферних
цијена које се плаћају на депозите и остала позајмљена средства. Овај центар има
кључну улогу у регулисању позиције ризика у банци, управљању активом и пасивом
и у спровођењу оперативне политике банке, као и одржавању ликвидности.

2.2. Кључни аспекти формирања кредитне политике банака

Конвенционална мјера економског развоја, односно економске активности у једној
економији је ниво дохотка по глави становника, а најбоља мјера финансијског
развоја једног друштва је стопа финансијске повезаности, односно стопа
финансијске суперструктуре (креатор Рејмонд Голдсмит, 1969). Ова стопа
представља однос између финансијске активе, односно имовине и реалне активе.
Стопа финансијске међуповезаности (Financial Interrelations Ratio - FIR) расте са
нивоом развијености. Са експанзијом индустријске производње (секундарни сектор),
ова стопа брже расте од раста дохотка по глави становника. Када се економске
активности премјештају и концентришу у терцијарном сектору, односно сектору
услуга

усљед

достизања

зрелости

економије,

раст

стопе

финансијске

међуповезаности је успорен.
Нижи степен развоја финансијске структуре карактерише доминација употребе
готовог новца. Временом, употреба готовог новца постаје непогодна и скупа, па се у
средњој фази развоја финансијске структуре повећава учешће депозита по виђењу.
Више фазе финансијског развоја карактерише пораст учешћа орочених и штедних
депозита.
Као што видимо, економски раст усложњава финансијску структуру у једној
економији и ствара потребу за њеним ефикаснијим управљањем. Развој
финансијских иновација је, у великој мјери, олакшао овај процес.
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Са економским развојем, расте и потреба за учешћем одговарајуће финансијске
активе у укупној имовини, односно реални економски развој подстиче финансијски
развој у дугом року. Приликом употребе, повећано економисање доводи до повећања
њихове цијене и развоја нових финансијских иновација. У економској теорији овакав
финансијски развој назива се финансијски развој вођен тражњом (Demand - Led), а
карактеристичан је за развијене тржишне економије. Супротно, када владе појединих
земаља покушавају да подстичу финансијски развој у циљу промовисања реалног
економског развоја, преко веће или мање стопе раста дохотка по глави становника,
кажемо да се ради о финансијском развоју вођеном понудом (Supply Led),
карактеристичном за земље у развоју (Башић, 2012).
Према закључцима неких аутора (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008) „политика
пласмана банке подразумијева три битна банкарска принципа: сигурност банке,
ликвидност банке и приход (добит) банке. Крајњи циљеви и ефекти ових принципа
су међусобно дивергетни, па стога долази и до њихове међусобне конфликтности.
Кредитна политика у вези пласмана банке је катализатор који треба да помири ове
дивергентне и конфликтне циљеве и ефекте. Она то чини да би се остварио
позитиван резултат за банку. Стога је нужно познавати основне врсте и
карактеристике свих саставних дијелова кредитног портфолија банке, међу којима
су најважнији кредитни пласмани и пласмани у хартије од вриједности. Кредити су
најризичнији облик пласмана банке, с обзиром да обезбјеђују и највеће приходе
банци. Кључно питање у кредитном портфолију банке јесте како обезбиједити
билансну равнотежу између пласмана, ризика и прихода банке. Неадекватна
кредитна политика може понекад, вођена жељом за повећањем прихода, довести
банку у „зону“ превисоког ризика, па се та неопрезност може платити цијеном
великих супротних ефеката. Ти ефекти могу бити у облику губитака на кредитима,
који могу угрозити пословање дотичне банке“.
Различитост кредита по намјени, рочности, износу и висини каматне стопе мора
бити узета у обзир приликом дефинисања кредитне политике банке. Стога је
неопходно извршити класификацију кредитног портфолија банке са неколико
аспеката, а све у циљу ефикаснијег управљања кредитним портфолијeм.
Класификација кредитног портфолија банке је могућа према:
•

корисницима кредита,

•

намјени кредита,

•

рочности кредита,
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•

каматним групама и врстама каматних стопа (фиксне и варијабилне камате),

•

врстама колатерала кредита и

•

специфичним заштитним клаузулама.

Слика 2. Повезаност кредитне политике и кредитног портфолија банке

Кредитни портфолијо банке:
• Концентрација
• Доспijеће
• Каматне стопе
• Обезбjеђења
• Намјена
• Трендови (кретања)

Кредитна политика банке:
• Врсте посла
• Структура кредита
• Контрола кредита
• Законски услови
• Усклађеност са
пословном политиком

Кључни циљеви кредитног
портфолија банке:
• Обим
• Структура
• Услуге

• Наплата
• Цијена
• Профит

Извор: (Вуњак, Ћурчић, Ковачевић, 2008)

У циљу остваривања довољног обима пласмана кредита банке треба да обезбиједе
адекватне активне каматне стопе и довољну рочност у својој понуди кредитних
аранжмана. Са друге стране, потребно је као потенцијалне клијенте посматрати што
већи број учесника у привредним токовима, од великих и малих предузећа, државе,
јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и установа, па све до физичких лица.
Политиком кредитирања се усмјерава развој и привредна кретања у националној
економији, омогућава ликвидност и континуитет производње, те успоставља
равнотежа робноновчаних односа на тржишту.
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У литератури (Башић, 2012) се наводе сљедеће функције кредита као најзначајније:
•

Мобилизаторска функција кредита. Кредитирање омогућује мобилизацију
свих новчаних средстава која се у друштву и привреди привремено налазе ван
производне и прометне функције, како би се најефикасније алоцирала на
кориснике;

•

Континуитет репродукције уз кредитну подршку (кредитирање омогућује
ликвидност и континуитет производње);

•

Кредит обезбјеђује ликвидност и стабилност привређивања преко обезбјеђења
средстава у периоду док се производња не реализује, посебно у предузећима
са сезонском производњом и продајом;

•

Кредит дјелује и као регулатор понуде и тражења на тржишту. Кредит
омогућава да се купци на тржишту појављују као потрошачи и онда када
немају довољно сопствених средстава. То доприноси стабилизацији цијена и
смањења нивоа залиха, чиме се убрзава репродукција;

•

Кредит утиче и на међународну економску размјену, јер је средство
конкурентске борбе, посебно у освајању нових тржишта;

•

Кредит као мобилизатор развоја привредно недовољно развијених подручја и
земаља;

•

Контролна функција кредита у привреди. Банка која даје кредит, контролише
кредитног дужника у погледу намјенске употребе кредита, рентабилности
његовог пословања и отплате кредита у утврђеном року. Сваки озбиљнији
поремећај у наплати кредита указује на могуће озбиљне поремећаје у процесу
репродукције и економским токовима уопште.

Кључни циљеви кредитног портфолија које се требају узети у обзир приликом
дефинисања кредитне политике се односе на (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008):
•

обим портфолија,

•

структуру портфолија,

•

кредитне услуге,

•

наплату кредита,

•

цијену кредита,

•

остварени профит (добит).

Кредитни портфолио треба да респектује разне утицаје на портфолио и стратегију
кредитне политике дотичне банке.
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Презентирани графички примјер на слици бр. 2. показује, да постоји међусобна
повезаност између кредитног портфолија и кредитне политике банке. Значајан дио
утицаја на кредитни портфолио се обезбјеђује спровођењем кредитне политике
банке.
У литератури (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008) се наводи да „ради амортизовања
утицаја ризика на будући кредитни портфолио, неопходно је дефинисати принципе
при одобравању кредита који се односе на даваоце кредита (кредиторе) и кориснике
кредита (кредитиране). Банке при одобравању кредита треба да кредитном
политиком настоје обезбиједити:
1) квалитет кредита,
2) да сваки кредит има двије алтернативе (при наплати),
3) о интегритету (заштити) карактера дужника,
4) да се не одобрава кредит ако није схваћена намјена дотичног кредита,
5) да чврсто стоји иза донесене кредитне одлуке,
6) о начину отплате кредита (потенцијалним изворима),
7) о доношењу кредитне одлуке на основу чињеница и документације“.
Са друге стране, „кредитна политика треба да буде усмјерена и на клијенте, којима
треба у оквиру процедуре одобрења кредитног захтјева указати на:
•

кредит треба узети ради одржавања пословног циклуса,

•

колатерал треба да је у облику залоге и хипотеке, што значи да не може бити
супститут за отплату кредита,

•

хартије од вриједности које се преузимају треба да су утрживе (способне за
даље трговање),

•

при преузимању кредита треба усмјерити пажњу на сваки кредитни детаљ, јер
администрација може да погријеши,

•

одобравање кредита мањим зајмотражиоцима је ризичнији посао у односу на
веће зајмотражиоце (потребна је већа провјера документације код мањих
зајмотражилаца),

•

локалне банке треба да одобравају кредите локалним зајмотражиоцима
(упућивање кредитног захтијева на праву адресу),

•

провјерити намјену кредита ради намјенске употребе истог (то је интерес обје
стране у кредитном односу)“.
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Висина каматне стопе као елемента кредитне политике треба да је одређена уз
уважавање што већег броја фактора. Другим ријечима, треба да је профитабилна,
што значи да покрива пасивну каматну стопу и остале функционалне расходе,
(зараде, информатичку опрему и сл.) који настају у процесу банкарског пословања,
али и да буде конкурентна. Од посебне користи за банку може бити диференцирање
каматне стопе према клијентима.
Анализа кредитног портфолија банке показује да се кредити могу подијелити у двије
групе, гдје за сваку од њих банка у својој кредитној политици мора имати
дефинисане правце дјеловања. Овдје се ради о проблематичним кредитима и
стандардним кредитима.
Постоји неколико аспеката банкарског пословања у оквиру којих кредитна политика
значајно утиче на доношење пословних одлука.
Поједини аутори (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008) наводе да „ризик представља
нераскидиву компоненту сваког просјечног или „нормалног“ кредитног посла. Зато
је банка као кредитна институција дужна да обави анализу

пословања

зајмотражиоца, како би се превентивно, али и посљедично, заштитила од могућих
кредитних ризика. Кредитни ризик банке подразумијева немогућност или невољност
зајмотражиоца да одобрени и искоришћени кредит може и хоће о року доспијећа да
врати банци. Могућност и воља поврата кредита зависи од многобројних фактора,
како оних који су под контролом зајмотражиоца, тако и оних који су ван контроле
зајмотражиоца или корисника кредита. Кредитни ризик или квалитет кредитног
портфолија банке зависи од

егзогених фактора (стање економије, природне

околности и сл.) и ендогених фактора (дјелокруга управљачке дискреције и
филозофије и сл.). Пошто банке немају директну контролу над екстерним факторима
(државна регулатива у привреди, инфлација, утицај више силе и сл.) који утичу на
кредитни ризик, активности менаџмент „тима“ банке су обично усмјерене на
интерне факторе као што су обим кредита, кредитна политика и сл. Кредитни ризик
је изражен кроз квалитет кредитног портфолија банке. Понашање кредитора у
правцу предузимања нивоа кредитног ризика, који није директно видљив, рефлектује
се између осталог у кредитној политици банке, квалитету кредитне анализе банке,
кредитном надзору и експертизама кредитних референата банке“.
На примјер, вјероватно највећи изазов пред којим се у савременим условима налазе
креатори кредитне политике јесте како да најбоље повежу оно највредније од
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елемената традиционалног приступа код кредитног оцењивања, укључујући
елементе учења на грешкама из прошлости и избјегавања сличних пропуста у
будућности. Користи које се могу извући из савремених техника, као што је
кредитни скоринг и експертски софтверски пакети за анализу пропозиција за
кредитирање, као и коришћење софистицираних техника управљања портфељом,
управо је кредитна процјена.
За менаџмент банке је од посебне важности да управља квалитетом портфолија
активе (продуктивне и непродуктивне активе) и пасиве банке (сопствених и туђих
извора средстава). Правилно креирање портфолија и субпортфолија у билансу банке
ствара услове рационалне алокације ризика у процесу пословања. Пажњу треба
посветити и ванбилансним активностима банке, које су посебно значајне за висину,
квалитет и ризике њених перформанси.
Управљање перформансама кредитног портфолија банке (као најважнијег генератора
каматних прихода банке) полази од кредитне политике која се састоји од
дефинисања (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008):
•

принципа кредитирања,

•

диверзификације пласмана,

•

кредитног процеса.

С обзиром да је квалитет кредитног портфолија банке условљен бројним факторима,
неопходно је вршити континуирано класификовање кредита у кредитном портфолију
банке. Управљање кредитним портфолијом подразумијева стални мониторинг
кредитних перформанси банке (примјену кредитног рејтинга и адекватног покрића
кредитног губитка банке).
Мониторинг кредитног портфолија банке треба обављати на начин да омогући
досљедну примјену кредитне политике и да открије сљедеће недостатке:
•

мање квалитетне сегменте кредитног портфолија,

•

проналажење проблематичних кредита,

•

пропусте при пуштању кредита у течај (сувишно чекање),

•

објективно формирање резерви банке које су у функцији покривања
кредитних губитака.
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Због изузетне важности кредитног портфолија, менаџмент банке треба да је
обавијештен о стању портфолија, квалитету портфолија и о неквалитетним
кредитима у структури портфолија.
У литератури (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008) се наводи да је „за мониторинг
функцију дефинисану кредитном политиком банке важна независност од осталих
пословних

функција,

објективност

у

сагледавању

отворених

проблема,

обавјештавање о свим питањима кредитног портфолија (писменим путем) „топ“
менаџмент банке и управне органе банке, као и усклађеност са кредитном политиком
банке. Послове мониторинга може савјесно обављати неко ко је добар познавалац
банкарског пословања, добар познавалац кредитне политике банке, добар
финансијски аналитичар и објективан и непристрастан у сагледавању пословања
банке. Обично се у банкама, са пословима мониторинга, бави одјељење ревизије или
одјељење оцијене кредита, јер они и по другим питањима пословања банке
извјештавају „борд“ директора (управни одбор банке) и менаџмент банке“.
Увођење базелских стандарда има много додирних тачака са кредитном политиком
банке. Досадашња практична искуства показују да постоји више критика које се
односе на примјену базелских стандарда. Једна од критика се односи на чињеницу да
базелски стандарди пружају предност „великим“ банкама које имају довољно
ресурса за примјену базелских принципа. базелски стандарди захтијевају:
•

велики обим историјских података,

•

напредну технику,

•

као и сувише скупа софтверска рјешења.

С обзиром да су захтјеви примјене базелских стандарда исувише скупи (стварају
огромне трошкове), присутне су велике потешкоће код „малих“ и „средњих“ банака
при финансирању имплементације ових стандарда. Имплементација стандарда је
могућа спајањем више малих и средњих банака у једну већу банку. Управо из ових
разлога треба очекивати пораст броја фузије и аквизиције банака у наредном
периоду.
Остале критике базелских стандарда се односе на земље у развоју, које у принципу
немају велике интернационалне банке, што утиче на већи капитални захтјев и већи
ризик (у неравноправан се положај доводе мале и велике банке). Сматра се да ће
примјена базелских стандарда утицати на врло изражене пословне циклусе
(примјена стандарда у времену од једне године). Скраћено вријеме примјене
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стандарда утицаће на пооштравање кредитне политике и на још веће смањење
„криве“ пословног циклуса банака и њихових клијената. Отворена питања
имплементације базелских стандарда односе се и на:
•

временску димензију прилагођавања различитим културама,

•

промјењиве структуралне моделе,

•

велику различитост фискалних, монетарних и кредитних политика,

•

постојећу банкарску регулативу.

Стварање услова за квалитетнију и ефикаснију кредитну политику подразумијева да
менаџмент банке мора у оквиру пословне политике настојати да успостави
оптималну композицију сопствених и туђих средстава, чиме се ризик неликвидности
своди на минимум.
Управљање структуром средстава пасиве је посебно значајно због обезбјеђивања
расположивости средстава, ликвидности, сигурности у пословању, стабилност
извора средстава, профитабилности, одговорности за рад и успјех банке и др.
Према (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008) у циљу испуњавања овог сегмента
банкарског пословања, менаџменту

треба омогућити сљедеће „одржавање

оптималне равнотеже између акцијског и акционарског капитала, диверсификација
ризика улагања у капитал, стопу развоја и самосталност банке, степен
задужености предузећа код банака, котацију сопствених акција и формирање
односа на финансијском тржишту (понуда и тражња ефеката)“.
Пословна политика банке настоји да повећа резерве, чиме се стварају веће
могућности за њено стабилније пословање. Насупрот томе, тежња акционара је да
остваре што већу дивиденду. Повећање резерви банке ствара јефтиније изворе
средстава, што позитивно утиче на раст њеног кредитног портфолија и активе.
Према (Јовичић, Клинцов и Ристић, 2010) „већа распрострањеност неадекватне
кредитне политике може довести до поремећаја у пословању банкарског сектора. Да
би се избјегла финансијска криза и могуће масовно банкротство банака „ризична
кредитна политика“ се све више ставља под контролу, посебно код осигурања
депозита. Уобичајена мjерa у финансијском реконструисању (трансформацији)
банака обично се везује за поништавање дугова (при чему држава преузима на себе
лоше пласмане банака). Ово би значило креирање огромних редистрибутивних
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трансфера у бројна неперспективна предузећа (дужнике), и са друге стране,
амнестију банака за погрешну и промашену депозитно-кредитну политику“.
Неперформансни кредити су често посљедица лоше кредитне политике банке која
озбиљност оцјене кредитне способности зајмотражиоца своди на најмању могућу
мјеру, а нормираним стандардима регулаторнкх органа придаје само „формални“
значај. Наравно, не треба занемарити ни утицај квалитета и професионалности
одговорних банкарских службеника и менаџмента банке и утицаја оперативног
ризика на формирање портфолија неперформансних кредита.
Општи принципи адекватне кредитне политике комерцијалних банака се дефинишу
како слиједи (Башић, 2012):
•

Банка треба избјегавати висок степен концентрације кредита у једној грани,
сектору или области;

•

Банка треба прикупити све потребне информације, документоване у писменој форми о тражиоцу кредита;

•

Одобравање кредита захтјева строго формализовану процедуру утврђивања
услова (намјена, цијена, услов, начин отплате итд.);

•

Кредит се одобрава уз амортизациони план отплате;

•

Банка мора надзирати и контролисати коришћење кредита, ради заштите од
кредитног ризика.

Управљање

кредитним

портфолијом

представља

веома

значајан

сегмент

методологије управљања комерцијалном банком, имајући у виду да данас кредитни
портфолио представља више од 70% укупног њеног активног портфолија.
Да би било ефикасно, управљање кредитним портфолијом комерцијалне банке би
требало уважавати сљедеће принципе:
•

придржавање принципа најповољније структуре алокације слободних
новчаних средстава са аспекта биланса банке,

•

прецизна оцјена кредитне способности сваког зајмотражиоца, њихова строга
селекција и адекватна контрола употребе кредита,

•

адекватно обезбјеђење кредита,

•

придржавање

златног

банкарског

правила

географске

и

производне

диверзификације,
•

контрола и супервизија кредитног ризика.
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2.3. Значај међубанкарског кредитирања и недепозитних извора средстава

Суштина међубанкарских кредита за ликвидност је у чињеници да су они механизам
путем којег се врши прерасподјела средстава између суфицитних и дефицитних
банака, али на кредитној основи. При томе се обрачун између њих врши преко
њихових рачуна код централне банке. Познато је да су средства комерцијалних
банака на рачуну централне банке бескаматна, па њихов износ банка настоји
минимизирати, пласирајући их у каматоносне намјене. Према томе, прерасподјела
вишкова средстава између банака врши се из приходовних разлога, при чему банка
кредитор мора водити рачуна да при томе не угрози властиту ликвидност. Релативно
више средстава на рачуну централне банке држе мање комерцијалне банке за
разлику од великих банака које се лакше могу задужити на финансијским
тржиштима. Ипак и једне и друге настоје да вишак средстава приходоносно
пласирају на одређене рокове, при чему мање банке преферирају врло кратке рокове
из разумљивих разлога. Ови међубанкарски кредити су без покрића у виду
вриједносних папира, а њиховим давањем, односно узимањем, не мијења се укупан
обим новчане масе код банкарског система, већ његова прерасподјела између
различитих банака.
Према (Хаџић, 2009) „кредитни извори за пословне банке којима оне могу на
краткорочној или дугорочној основи да повећају свој финансијски потенцијал и на
тај начин омогуће повећање пласмана, односно кредитну мултипликацију, односе се
на домаће и иностране банке, финансијско тржиште и кредите централне банке.
Неразвијено финансијско тржиште условљава да позајмице банака у циљу подизања
сопственог финансијског потенцијала буду претежно у облику кредита других
банака. Међубанкарски кредити су посљедица сљедећих фактора:
•

заједничко финансирање одређених послова, при чему једна од банака постаје
носилац кредита,

•

усмјеравање средстава привредних субјекта или правног лица једне банке
према другој банци ради кредитирања одређене делатности,

•

намјенско кредитирање одређене банке од стране друге банке да би се
омогућило измирење доспјелих обавеза према клијентима банака даваоца
кредита,
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•

давање привремено слободних средстава од стране једне другој банци која је
запала у тешкоће са плаћањима или је ушла у зону неликвидности,

•

коришћење добијених средстава у циљу пласмана другим банкама преко
тржишта новца и краткорочних хартија од вриједности“.

У наставку се наводи да „у кредитирању између банака најчешће камата није
основни мотив ових односа, иако ови односи имају много елемената класичног
кредитног односа. При пласирању слободних новчаних средстава другим банкама
банка кредитор се увијек мора нарочито руководити сљедећим факторима: висина,
односно обим расположивих средстава за пласман, динамика прилива и одлива
средстава у билансу банке, сигурност пласмана и повраћаја. Међукредитирање
банкарског сектора при свему има карактер преливања и редистрибуције средстава,
што није случај са кредитирањем од стране централне банке, која преко кредитирања
банака производи кредитну мултипликацију. Поред домаћих извора кредита које
пословна банка може да обезбиједи у циљу повећања сопственог финансијског
потенцијала који може користити за повећање обима пласмана и за кредитну
мултипликацију могуће је да пословне банке врше задуживање и код финансијских
институција у иностранству. У домаћој пракси пословних банака у веома дугом
периоду није било заступљено задуживање пословних банака код иностраних
банака. Посљедњих година домаће банке, првенствено банке у иностраном
власништву обезбјеђују издашно иностране кредите од својих централа, што је
омогућило велику експанзију кредитне активности банака. За посебне намјене, као
што су кредитирање, односно подршка развоју малих и средњих предузећа у
периоду транзиције било је издашних извора међународних финансијских
институција и иностраних банака непосредно, који су се пласирали преко домаћег
банкарског

система.

Процедура

задуживања

домаће

банке

подразумијева

одобравање, стриктну контролу од стране централне банке и праћење трансакције од
саме најаве до коначне исплате кредита“.
Због

раста

међубанкарског

кредитирања

постаје

све

присутнији

проблем

међузависности банкарског пословања на националном и међународном нивоу. Са
великим обимом међубанкарког одобравања и примања кредита (који су
неосигурани, за разлику од комерцијалног кредитирања), постоји могућност да
проблеми у једној банци изазову губитке у другим банкама, а у најгорем случају, као
домино ефекат, да банке међу собом насљеђују колапсе пословања.
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Међубанкарско кредитирање може постати веома ограничено у условима
финансијских криза. Према (Микеревић, 2012) алтернативни извори финансирања
банака у условима кризе су представљени кроз краткорочно међубанкарско тржиште
и позајмљивање на тржишту новца. Оба ова извора постепено „пресушују“ имајући у
виду да банке нису спремне да посуђују велике суме новца међусобно због
неповјерења у кредибилност система. Тако је за вријеме посљедње велике
финансијске кризе (од 2007. до 2011. године) у релативно кратком периоду (око 6
мјесеци) дошло до смањивања расположивих средстава за Европу од стране великих
америчких фондова новца.
За који од начина за превазилажење неликвидности ће се одређена банка одлучити
зависи, између осталог, и од рочности. Ако се предвиђа да ће недостатак (геп)
средстава трајати краће вријеме, банка ће за његово покривање користити
међубанкарске кредите, а ако се оцијени да ће геп трајати дуже, банка ће тада на
примјер емитовати депозитне цертификате. Процјена будућих кретања каматних
стопа на финансијском тржишту у вријеме потребе затварања гепа ликвидности за
банку је важна са приходовног аспекта. Ако се на примјер очекује да ће доћи до пада
каматних стопа, портфолио менаџери користиће врло кратке рокове извора
средстава, да би се касније (у вријеме пада каматних стопа) финансирали по
повољнијим условима (уз нижу каматну стопу). У таквим очекивањима портфолио
менаџери настоје да продуже рокове поврата датих кредита. Дакле, када се очекује
пад каматних стопа портфолио менаџери смањују ликвидност билансне структуре и
обратно. Када се на примјер процјењује да ће доћи до пораста каматних стопа на
финансијском тржишту, тада се у изворима користе дугорочна средства, а дају се
пласмана на краће рокове. У овим предвиђањима менаџмент банке мора бити
свјестан опасности да постоји могућност да се предвиђена кретања каматних стопа
не остваре и да банка западне у ликвидносне тешкоће (Муратовић, 2013).
Основне карактеристике евротржишта (а и његове предности) су велика слобода у
трансакцијама, и непотпадање под националне монетарне власти. Зато су и кретања
средстава и уопште трансакције на овом тржишту веома флексибилни. Отуда се
евротржиште често идентификује као „спонтано“ тржиште (евродевиза). Односно,
постоји мање-више опште мишљење да се у случају евротржишта ради о једном
монетарном механизму који одговарајући на тражњу за ликвидношћу од стране
разних економских субјеката, ствара „међународни“ новац путем процеса који не
контролише ни једна политичка власт.
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Активност између зајмодаваца и зајмопримаца отпочиње у тренутку када власник
једног потраживања у доларима код неке банке у Сједињеним Америчким
Државама, повјери свој депозит некој другој банци у иностранству, тако да може са
њим да располаже слободно, а и може на основу њега да одобри кредит неком
другом. Овакве трансакције представљају дио читавог једног ланца операција у
којем посредују банке, и који се састоји у томе да оне позајмљују један дио
примљених депозита и да једноставно стварају „међународни“ новац.
Сједињене Америчке Државе немају непосредну контролу над овим процесом, али га
индиректно контролишу на два начина:
•

прво, како је дефицит платног биланса Сједињених Америчких Држава
главни извор долара на основу кога се ствара „међународни“ новац, ширина
базе за стварање „међународног“ новца зависи од монетарне политике
Сједињених Америчких Држава;

•

друго, селективним акцијама и мјерама монетарне политике Сједињених
Америчких Држава могу да утичу на оквир средстава за евродоларски систем
преко примамљивих услова за репатријацију долара у Сједињеним
Америчким Државама.

Карактеристично за ово тржиште је такође, да оно представља првенствено
међубанкарско тржиште. Око 85% средстава циркулише на међубанкарском
тржишту европских банака, те око 15% средстава циркулише са небанкарским
организацијама у Европи и ван ње.
Евротржиште (префикс „евро“ остао је још из времена стварања овог тржишта), као
свјетско тржиште има своју подјелу, своје инструменте и свој специфичан начин
пословања и функционисања.
За кредитну политику банке која намјерава да послује на евротржишту најважнији
сегмент представља тржиште кредита. Овдје није стриктно постављена граница у
односу на тржиште новца, те се тако може навести да у ову групу спадају кредити од
најкраткорочнијих закључно са средњорочним.
Карактеристика евротржишта кредита је све веће и веће скраћивање доспијећа
плаћања. Кредитне операције на евротржишту су најчешће на три мјесеца, мада има
и ријетких случајева када се доспјелост плаћања може „растегнути“ и до пет година.
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Овај најкраткорочнији дио евротржишта је веома важан и веома динамичан у свом
развоју (Огљеновић, 2004).
Поред краткорочних кредита, на евротржишту се обезбјеђују и средњорочни
кредити. У овим случајевима доспјелост плаћања је дужа од једне године, а у
ријетким случајевима може ићи и до 15 година. Доспјелост плаћања се углавном
креће између 3 и 7 година за првокласне зајмопримце, када услове на тржишту
диктирају зајмодавци. Међутим, када банке имају вишкове ликвидности, односно
када постоји „тржиште зајмопримаца“, рокови су у просјеку између 5 и 10 година.
Постоји више врста еврокредита. Кредити без посебног покрића су краткорочни
кредити који се додјељују на рок од 24 часа до 2 године, по правилу само у округлим
износима од 10.000 до 10 милиона долара. Износи на овом дијелу евротржишта су
прилично велики, јер је евротржиште новца примарно тржиште у односу на тржиште
еврообвезница које је намијењено и мањим улагачима, те се пласиране обвезнице
емитују и на мале износе.
Према року одобрених кредита, јављају се сљедеће категорије:
•

overnight money - кредити на рок од 24 сата и служе углавном за покриће
ликвидности банке када је дошло до наглог одлива депозита,

•

weekend money - кредити, који се узимају од петка до понедјељка,

•

two days notice deposits - кредити на 48 сати,

•

seven day notice deposit - кредити на 7 дана,

•

one month fixed - кредити на три мјесеца и

•

one year money - кредит на годину дана.

На евротржишту се као најликвиднији кредитни инструменти јављају и „потврде о
депозиту“, које имају најкраће рокове приспећа и носе најниже камате. Активно се
могу пласирати на секундарном тржишту и углавном су изражене у доларима.
Иначе, еврокредити спадају у групу дискреционих кредита, јер зајмодавац не зна ко
ће бити крајњи корисник кредита, у којој земљи, и за коју сврху ће се кредит
користити. Уз то, приликом додјеле не захтијевају никаква покрића за обезбјеђење
кредита, јер ова процедура захтијева велики губитак времена, а показало се да су ови
кредити веома сигурни (имају углавном гаранције првокласних комитената).
Евродоларски кредити се у извјесним случајевима одобравају уз клаузулу којом
зајмодавац има „право отказа“, тј. зајмопримац мора вратити кредит на захтјев
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зајмодавца у најкраће вријеме без икакве накнаде или уз неко уговорено
обештећење. Ове врсте кредита се веома нерадо узимају, јер то смањује могућност
зајмопримца да кредит у потпуности искористи. Чести су кредити који се одобравају
уз покриће од курсних разлика, и посебно након увођења флуктуирајућих курсева и
опште нестабилности валута на свјетском тржишту новца и капитала. Њима заштиту
од курсних ризика зајмодавац осигурава уговарањем додатних камата, а у
случајевима када се ради о великим износима кредита, удруживањем банака које
заједнички сносе ризик промјене курса.
На евровалутмом тржишту су у кориштењу и тзв. „Window dressing“ кредити за
„уређење излога“. Ови кредити се узимају на рок од 1 до 8 дана, и углавном их
узимају банке да би крајем пословне године презентовали државним органима што
бољи завршни рачун и биланс. Заправо, ове кредите банке узимају за поправљање
пословног биланса на одређени дан, а не за даље пласирање (ово је веома честа
појава у Француској, Швајцарској и Њемачкој).
Најзад, најпопуларнији вид кредита који се јављају на евротржишту су „roll over“
кредити. По правилу, ово су средњорочни кредити који имају основну функцију да
попуне празнину између краткорочног финансирања и дугорочног путем обвезница.
Уговорна камата за ове кредите није фиксна и прилагођава се каматним стопама на
новчаном тржишту сваких три или шест мјесеци. Креће се у висини LIBOR-а
(London interbank offer rate), а поред варијабилне камате, цијени кредита се додаје и
фиксна маржа која зависи од (Огљеновић, 2004):
•

кредитне способности зајмопримаоца,

•

ситуације на тржишту,

•

политичких и других разлога (обично „служи“ за покриће финансијских
ризика око кредита као и за профит банке).

Важна карактеристика ових кредита је у томе што се уговором даје право банкама на
обнављање кредита (roll) сваких 6 мјесеци до истека кредитног рока, у зависности од
могућности да се прибаве потребна средства на евротржишту ради даљег
финансирања. Кредит се обично повлачи у траншама, а у оквиру кредитне линије, с
тим што када се ради о „синдикатима“ банака, повлачење кредита могу осигуравати
стално исте банке, или се могу мијењати по кредитним линијама.
Код склапања уговора за „roll over“ кредите, обично се појављује једна или више
познатих банака које преузимају све техничке послове око кредита. Оне се називају
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„банке менаџери“, и на основу тога стичу право на провизију за руковођење
„managing fee“ (најчешће 0,5% вриједности пласираног кредита). Ови средњорочни
еврокредити, објављују се у неколико водећих финансијских публикација са циљем
да се прикаже успјех водеће банке (managera) у организовању „синдиката“ банака,
као и имена банака које су дале средства за овај „roll over“ кредит.
Што се тиче броја зајмодаваца који учествују у давању еврокредита, постоје разни
модалитети (Огљеновић, 2004):
•

Директан банкарски кредит (astraight bank loan), има, рецимо, само једну
банку као зајмодавца и само једног зајмопримца. У оваквим случајевима
углавном се ради о мањим кредитима чији се износи крећу до 5 милиона
долара и дају се на рок до 1 до 5 година;

•

Кредит „синдиката“ банака (sindicated bank loan), подразумијева већи број
банака међусобно повезаних које солидарно и сразмјерно учешћу у кредиту
сносе и евентуални ризик. Приликом организовања ових кредита, обично
једна или више банака врше све техничке припреме („менаџери“), и на основу
тога стичу право на одређену провизију.

Цијена евробанкарских кредита варира у зависности од каматне стопе за депозите на
најважнијем пункту евротржишта, а то је лондонско тржиште. Ова међубанкарска
каматна стопа назива се LIBOR и свакодневно се објављује.
Иначе, камате које се објављују у публикацијама у Лондону су тзв. „prime rate“ за
прворазредне зајмопримце, гдје је ризик за отплату кредита мали. Сви остали
зајмопримци плаћају више камате изнад LIBOR-а у зависности од:
•

висине задужења,

•

свог бонитета,

•

економске и политичке ситуације земље из које зајмопримац долази и др.

Као зајмопримци на средњорочном тржишту еврокредита јављају се поред банака
развијене капиталистичке земље, земље у развоју и земље у транзицији, јавне
државне агенције, градови, корпорације и др.
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2.4. Трансформација рочне структуре средстава

Једна од основних функција пословних банака у политици формирања и пласирања
средстава је управо рочна трансформација и има једну од најважнијих улога у
процесима формирања кредитног потенцијала банке, а самим тим и кредитне
политике. Банке имају могућност да средства са једном рочном структуром
пласирају корисницима на друге рокове у односу на рокове средстава. Тиме се
постижу сљедећи циљеви (Хаџић, 2009):
•

већа еластичност средстава и пласмана,

•

слободнија политика кредита,

•

оперативнија кредитна политика,

•

већа еластичност у пословној политици и

•

оперативнија и ефикаснија политика камата и трошкова пословања.

Према конзервативном односу кредита и средстава банка би морала да краткорочна
средства пласира искључиво у краткорочне намјене и дугорочне изворе у дугорочне
кредите, што би банци осигурало сталну ликвидност. Међутим, банка свакодневно у
оперативној политици посеже за рочном трансформацијом којом се краткорочна
средства пласирају у дугорочне намјене и дугорочна средства у краткорочне намјене.
Приликом пласмана дугорочних средстава у краткорочне намјене се постиже
повећање краткорочног кредитног потенцијала на рачун дугорочног кредитног
потенцијала, при чему се ликвидност банке не угрожава јер се краткорочни кредитни
пласмани могу релативно лако наплатити. Банке оваквој трансформацији приступају
нарочито уколико централна банка води рестриктивну монетарну политику. Банке
такође могу краткорочне изворе пласирати на дуги рок, при чему се постиже
повећање дугорочног кредитног потенцијала на рачун краткорочног, али се при том
доводи у питање и ликвидност банке. „Претварање новца у капитал“, како се често
назива рочна трансформација овог смјера, мора да води рачуна о ограниченим
могућностима овакве рочне трансформације без угрожавања ликвидности банке.
Уобичајена је препорука да се свега око 20% краткорочних средстава може
пласирати дугорочно, и томе многе банке прибјегавају, иако се од стране централних
банака заговара стриктно поштовање усклађености рокова средстава и пласмана.
Оваквом трансформацијом банке не угрожавају своју ликвидност у мјери у којој се
може рачунати да се сви депоненти неће истовремено појавити са повлачењем својих
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средстава пласираних краткорочно у банку, па се имајући у виду велику дисперзију
депозита може рачунати са сталним нивоом ових средстава на рачуну банке.
Осим наведених, на рочну трансформацију средстава банке утичу и сљедећи
фактори:
•

структура депонената и њихов финансијски потенцијал - код већег броја
депонената је и већа могућност рочне трансформације, због чега је важна
дисперзија депонената банке на велики број клијената различите величине,
јер постоји опасност од угрожавања ликвидности уколико банка зависи од
неколико великих клијената и њихових депозита у случају њиховог
доспијевања у кризу ликвидности;

•

структура и број корисника кредита - слично као и код депонената, већи број
корисника кредита смањује ризик од доспијевања у зону неликвидности због
дисперзије ризика и мање могућности да већи број клијената није у
могућности да изврши повраћај добијених кредита о року;

•

финансијска снага банке - уколико је обим финансијског потенцијала банке
већи у односу на рочно трансформисана средства аутоматски је и мањи ризик
уласка у зону неликвидности;

•

сопствени капитал банке - сопствени капитал банке представља посљедњу
одступницу уколико је ликвидност банке угрожена, међутим величином свог
капитала банка има бољи рејтинг на финансијском тржишту и мања је
вјероватноћа западања у тешкоће.

У литератури (Хаџић, 2009) се наводи да „приликом операционализације оптималне
рочне трансформације средстава и пласмана банка мора водити рачуна и о сљедећим
елементима:
•

однос прилива и одлива средстава,

•

вријеме задржавања средстава код банке,

•

наплативости одобрених кредита,

•

већ извршена рочна трансформација средстава,

•

међусобне односе ставки у билансу и подбилансима банке,

•

зависност од кредита централне банке,

•

висина и структура фиксних обавеза банке.

Треба имати у виду и могућност индиректне трансформације средстава и кредита.
Ријеч је о уобичајеном, поготово у домаћој банкарској пракси револвирању кредита
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који су већ одобрени раније и не могу бити враћени о року, тако да се занављају.
Тиме практично краткорочни кредити прелазе у дугорочне и западају у зону када
можемо говорити о рочној трансформацији средстава. Постоји такође и скривени
облик рочне трансформације средстава. Приликом задуживања компанија неријетко
се кредити користе за исплату зарада, намиривање пореских и других обавеза
компанија, као и исплату камата. У том случају заправо се врши рочна
трансформација, јер се краткорочна средства банке усмеравају у централне депозите
буџета, у зараде и готов новац. Како се најчешће ради о задуживању компанија које
су у проблемима, неријетко долази до револвирања ових кредита и даље рочне
трансформације. Слично се дешава уколико се кредити из примарне емисије
централне банке користе за побољшање ликвидносне позиције банке. Да би се
избјегло масовно и некритичко рочно трансформисање средстава, уведена су
ограничења од стране централних банака, којима је прописано да се забрањује
кредитирање инвестиција, односно свако одобравање дугорочних кредита из
краткорочних извора, већ се за то морају користити искључиво кредитни фондови,
средства прикупљена на рок дужи од једне године, дугорочни инострани кредити и
друга средства дугорочног карактера“.

2.5. Модели утврђивања кредитне способности клијената и параметри
утицаја на финансијску стабилност

„Пракса показује да је сваки клијент случај за себе, те да претходни историјат
пословања са конкретним клијентом не може увијек бити од користи. С тог аспекта,
процјена квалитета кредитног портфеља банке је динамички схваћена оцјена
вјероватноће да неки кредити или портфељ кредита неће бити отплаћен или неће
бити отплаћен у цијелости“ (Капор, 2010).
Оцјена квалитета кредитног портфеља може да се врши за сваки кредит појединачно
(што се у пракси може примијенити углавном само код великих кредита), или на
основу одређеног репрезентативног узорка за поједине категорије кредита и
зајмопримаца (ово поготово када се ради о већем броју мањих кредита сличних
перформанси и приближно сличне или исте категорије зајмопримаоца).
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Емпиријска истраживања су показала да погоршање квалитета кредитног портфеља
може настати из сљедећих разлога:
•

због непоштовања прописаних процедура у одобравању кредита,

•

због грешака у расуђивању одговорних лица у банкама о томе коме треба
одобрити кредит, односно како се треба понашати у одређеној фази
коришћења и отплате кредита.

Према (Капор, 2010) „класичне грешке које постоје у оквиру процедуре за
одобравање кредита се најчешће састоје у томе да:
•

одобравање кредита се врши без претходне провјере кредитне способности
зајмотражиоца или недовољне провјере ове способности,

•

непоштовање прописане процедуре код старих комитената (који су до сада
имали релативно „добар досије“ извршавања обавеза),

•

заснивању провјере на непоузданим (недокументованим) или непотпуним
подацима о пословању зајмотражиоца,

•

олако прелажење преко уочених слабости у пословању или игнорисање раних
сигнала који упозоравају на погоршану кредитну способност,

•

некомпетентност одговорних лица у банци у процесу преговарања,

•

закључивање уговора о кредиту који не штити адекватно интересе банке
(укључујући и пропуштање уговарања одговарајућег обезбеђења),

•

пропуштање радњи у фази када је отплата кредита постала упитна и
неизвршење обавеза зајмотражиоца већ извјесно.

Треба имати у виду да се кредитни ризик не испољава само код класичних
банкарских кредита који су својствени комерцијалном банкарству, него и код сваког
финансијског инструмента који има карактер кредитирања, односно задужења (на
примјер, куповина корпоративних обвезница или записа различите рочности) који су
више својствени инвестиционом банкарству, па и у сваком од ових случајева треба
спровести претходну процјену кредитне способности емитента хартије од
вриједности и вјероватноћу неизвршења обавезе по емитованој хартији од
вредности. Уколико дође до опадања кредитне способности емитента купљење
хартије од вриједности, излаз се може тражити у њеној продаји на секундарном
тржишту, уз већи или мањи дисконт, пре него у њеном држању у портфељу до
доспјелости“.
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Ситуација у погледу мјерења кредитног ризика је олакшана банкама у развијеним
земљама, гдје постоји развијено финансијско тржиште које емитује релативно брзо
релевантне информације везане за поједине компаније (на примјер, кретање цијене
акција под утицајем текућих пословних резултата), као и секундарно тржиште
банкарских кредита и хартија од вриједности на коме се може пратити тренутна
цијена кредита и хартија од вриједности појединих компанија, односно због
постојања специјализованих компанија, рејтиншких агенција које врше кредитно
рангирајње компанија и њихових хартија од вриједности. При томе, утврђивање
кредитног рејтинга конкретног дужника, односно хартије од вриједности коју је
емитовао, заснива се више на индикаторима претходног пословања, него будућим
перформансама, које је много теже процијенити.
У литератури (Капор, 2010) је наведено да се за мерење кредитног ризика на нивоу
укупног кредитног портфеља банке „може користити неколико модела од којих су
најпознатији:
•

KMV модел,

•

CreditMеtrics (уведен од стране JP Morgan),

•

CreditRise (уведен од стране Credit Suisse First Boston),

•

модел заснован на оцијени портфеља (уведен од стране консултантске фирме
McKinsley & Co.)

Сва четири наведена модела користе метод за предвиђање случаја неизвршења
обавеза од дужника и метод за утврђивање корелације случајева неизвршења обавезе
дужника. Код предвиђања вjероватноће неизвршења обавезе дужника модели
користе сљедеће податке:
•

KMV модели засновани на процјени опције (option valuation models) користе
податке из финансијских извештаја и податке о цијенама акција дужника,

•

CreditMetrics користи историјске податке код матрице рејтинга и друге
инпуте,

•

CreditRise користи историјске стопе неизвршења обавеза, а модел заснован на
оцијени портфеља користи симулацију макроекономских фактора.

Поред ових модела, постоји и Aлтманова ZETA анализа (за утврђивање ризика
банкротства предузећа), Chesser-ов Credit Scoring System и итд“.
Ако предузеће које се анализира изгледа да је у лошем финансијском стању, може се
користити Aлтманову формулу за вјероватноћу банкротства (Altman's Bankrupcy) да
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би се утврдила тзв. Z-вриједност (Z-value, Z-score) предузећа. Формула за Zвриједност представља индикатор колико је предузеће близу банкротству. То је
комбинација пет рација, који су пондерисани према њиховој важности за
финансијску снагу предузећа (Капор, 2010).

Ова формула гласи: Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 1,0 × X5
Гдје је:
•

X1 = обртни капитал / укупна актива (имовина) (у %);

•

X2 = задржани профит / укупна актива (имовина) (у %);

•

X3 = профит прије одбитка камата и пореза / укупна актива (имовина) (у %);

•

X4 = тржишна вриједност акционарског капитала (equity) / укупне обавезе (у
%);

•

X5 = приход од продаје / укупна актива (имовина) (исказано бројем пута).

Резултат испод 1,80 указује велике шансе да компанија у скорије вријеме банкротира
(зона банкротства), док резултат изнад 3,0 указује на „здраву“ фирму (сигурна зона).
Резултат између 1,81 и 2,99 (сива зона) је разлог за забринутост, односно да се
изврши додатно истраживање (Altman, 2016).

2.5.1.

Кредитни рејтниг зајмопримца

Да би се смањио кредитни ризик, потребна је одговарајућа стандардизација
процедура и документације која се тражи. Ово води стандардизацији рангирања
зајмопримаца (credit-rating procedure) која је традиционална у комерцијалном
банкарству и извјештавања о стању кредитног портфолија. То може бити
једноставан систем раниграња по коме се јединствена оцјена даје сваком кредиту
који одражава кредитни квалитет (credit quality) зајмопримца код којег се посматра
општа кредитна способност. Могућ је и двостепени приступ када се даје рејтинг
зајмопримцу и кредиту, с тим да се у овом другом случају пажња посвећује
обезбјеђењу и одредбама уговора.
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Према (Капор, 2010) „већина кредитора различитог профила данас користи
системе критеријума са збиром поена (credit scoring system) за разматрање
захтјева за одобрење кредита. У ствари, главни системи кредитних картица, као
што су Master Card и Visa, користе рутински ове системе, док све већи број банака
и других зајмодаваца користи модел збира поена за процјену кредита базираних на
вриједности куће, првог хипотекарног зајма и потрошачких кредита. Многе
осигуравајуће компаније, такође, користе критеријум са збиром поена да би
процјениле нове власнике полиса и ризике које би ови потенцијални клијенти могли
представљати за осигуравача. Систем критеријума са збиром поена има предност
због тога што може брзо да се обради велики број кредитних захтјева уз
минимални рад, чиме се смањују оперативни трошкови, а ови системи могу да буду
и ефикасна замјена за одлучивање у случају када се ради о неискусним
службеницима за одобравање кредита, чиме се контролишу губици настали због
спорних дуговања. Многим клијетима одговарају повољност и брзина којом се
њихови кредитни захтјеви обрађују путем овог система. Честа верификација и
ревизија credit scoring system-а не само да је мудра с правне и законске тачке
гледишта, већ она, такође, ублажава највећу потенцијалну слабост таквих
система, а то је њихова неспособност да се прилагоде промјенама у економији и
начину живота клијената. Нефлексиблни систем процјене кредитне способности
може да представља велику опасност за програм потрошачких кредита
институција које их одобравају“.
У сваком случају, менаџментска структура у банкама користи разне стратегије у
циљу заштите од кредитног ризика. Банке врше селекцију кредитних захтјева, чиме
се дјелује у правцу минимизирања кредитних ризика кроз интерне рејтиншке
системе којима се утврђује кредитна способност (бонитет) зајмотражиоца. Банке
примјењују заштитне клаузуле (covenants) којима спречавају такво пословно
понашање дужника у току трајања кредитног односа, које би погоршало њихову
кредитну способност (на основу ових клаузула може се отказати даље коришћење
кредита). Ризик се може смањити на основу узимања одговарајућег обезбјеђања
(колатерала) или добијања гаранције. Банке примјењују систем лимита (максималног
износа кредита који се може одобрити одређеном дужнику или земљи или грани
привреде у односу на капитал банке) и врше диверсификацију своје кредитне активе,
чиме смањују ризик свог кредитног портфолија.
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Од посебног значаја за банке у циљу смањивања изложености ризицима јесте
анализа финансијских извјештаја привредних субјеката. „Уколико банке при
одобравању кредита приликом разматрања финансијских извјештаја преферирају
само показатеље рентабилности тражилаца кредита, а истовремено намјерно или
случајно занемаре показатељ ликвидности, могу, а у највећем случају и доведу у
питање наплату пласираних кредита, чиме се повећава удио проблематичних
кредита, што наравно угрожава и сигурност штедиша“ (Микеревић и Микеревић,
2015).

2.5.2.

Анализа кредитне способности

Анализа кредитне способности зајмопримца је традиционална техника која се
користи у банкарском пословању. Код сваке анализе кредитне способности
доминантни су одређени фактори који се у литератури називају „5 К кредита“ („5 Cs
of credit”), а који су повезани са неком од категорија ризика, и то (Капор, 2010):
1) Character (карактер) - карактеристике тражиоца кредита (морални ризик);
2) Capacity (капацитет) - величина капацитета тражиоца кредита, способност
плаћања (пословни ризик);
3) Capital (капитал) - величина капитала тражиоца кредита или његово богатство
(имовински ризик);
4) Collatеral (обезбјеђење) - услови обезбеђења кредита (ризик залоге);
5) Conditions (услови) - услови пословања тражиоца кредита (тржишни ризик).
Базичном моделу „5 К“ („5 C“) поједини аутори савремене теорије банкарских
финансија додају још један фактор, а то је ризик земље (country risk), мада се он
углавном посматра као посебна врста кредитног ризика. Са друге стране, постоје
аутори који као шести фактор користе контролу (control). Елемент контроле се
односи на усклађеност кредита са кредитном политиком банке и на ефекте које
измјене банкарских прописа и регулативе могу имати на одобрени кредит (Rose,
Hudgins, 2015).
У сваком случају, свака од наведених категорија пословног ризика се сагледава код
кредитних захтјева, а квантифкација ризика се врши примјеном финансијских
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коефицијената и на тој основи се процјењује укупна кредитна способност тражиоца
кредита.
Поред „5 К“, користе се и сљедећа два акронима:
•

CAMPARI и

•

PARSAR.

На овај начин банкари лакше памте на које елементе треба обратити пажњу
приликом оцијене тражиоца кредита, а значење првог акронима је сљедеће:
•

C (character - карактер тражиоца кредита),

•

А (amount - износ),

•

М (means - средства),

•

P (purpose - намјена),

•

А (accountibility - способност),

•

R (risk - ризик),

•

I (insurance - обезбјеђење).

У другом случају значење акронима представља:
•

P (purpose - сврха),

•

A (amount - износ),

•

R (reason - разлог),

•

S (source of repayment/security - извор отплате/сигурност),

•

A (abbility - способност),

•

R (risk - ризик).

У анализи кредитне способности зајмопримца користе се, у великој мјери, и оцјене
кредитног рејтнига зајмопримаца које додељују специјализоване агенције. У овом
контексту презентира се упоредна скала кредитних рејтиншких агенција Standard &
Poor’s, Moody’s и Fitch IBCA, које су општеприхваћене у пословном свијету, али и
од стране званичних институција за пондерисање ризика.
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Табела 9. Линеарна транспозиција скале рејтинга емитената

S&P

Moody's

Fitch

Skor

Инвестициони ранг
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шпекулативни ранг
BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D
-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C
-

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
DDD
DD
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Извор: Ashok Vir Bhatia, „Sovereign Credit Ratings Methodology: An Evolution“, IMF Working Paper,
WP/02/170, 2002, Washington DC, 2002.

Оцјена, односно пројекција новчаних токова значајно опредјељује позитивну оцјену
кредитне способности зајмотражиоца.
Уколико при анализи новчаних токова за утврђивање кредитне способности
зајмотражиоца банка користи метод традиционалних токова готовине, тада се
посматрају сљедећа три извора средстава за отплату дуга (Башић, 2012):
•

токови готовине остварени од продаје (нето добит или укупни приходи
умањени за све трошкове + безготовински трошкови (амортизација)),

•

средства остварена продајом или другим облицима ликвидације активе,
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•

средства остварена издавањем дуговних финансијских инструмената или
хартија од вриједности с правом учешћа у добити.

Прецизнији приступ утврђивања токова готовине представља метод директног тока
готовине који токове готовине третира по основу сљедећа три основна извора:
•

нето токови готовине од пословања (нето приход зајмопримца изражен на
готовинској основи, а не на основу разграничења),

•

нето токови готовине од финансијских активности (прилив и одлив готовине
везан за продају или откуп хартија од вриједности које је емитовао
зајмопримац),

•

нето токови готовине од инвестиционих активности (прилив и одлив готовине
на основу откупа или продаје активе зајмопримца).

Утврђивање кредитног бонитета колатералног јемства (стање и застарјелост имовине
као колатерала, тржишна вриједност имовине, власнички статус и др.) су веома
битни у утврђивању кредитне способности зајмотражиоца и превенцији наступања
ризика колатерала.
За квалитетно утврђивање кредитне способности зајмотражиоца је веома битна и
квалитетна и професионална оцјена капацитета зајмотражиоца и општих економских
услова, односно укупног капацитета и пословања зајмотражиоца, оцјена стања и
кретања у области у којој послује, као и општих економских услова у земљи у којој
послује. Кредитни референт мора да се упозна са најновијим тенденцијама у области
пословања зајмотражиоца, као и ефекте утицаја промјењивих економских услова на
кориштење и враћање кредита (Башић, 2012).
Контрола будућег кредитног дужника у погледу његове кредитне способности
обухвата оцјену утицаја промјена у регулативи на садашње и будуће посдовање
зајмопримца: да ли захтјев за одобравање кредита у складу са стандардима
зајмодавца и надлежних регулаторних органа.
Код утврђивање кредитне способности зајмотражиоца, зајмодавац се често ослања
на спољне информације (потврде од осталих банки како би се упознали са њиховим
искуством у погледу пословања са анализираним зајмотражиоцем, анализа података
локалних или регионалних кредитних бироа приватног или државног карактера,
увид у судски регистар, увид у званичне извјештаје познатих рејтиншких агенција
које дају вјероватноћу неизвршења обавеза зајмопримаца по основу обвезница и сл.).
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Структуирање кредита подразумијева споразумно утврђивање услова под којим се
закључује кредитни уговор између банке као кредитора и физичког или правног лица
као будућег кредитног дужника. Услови под којима је кредит закључен треба да
одражавају потребе и интересе обје уговорне стране и представљају их рочност
кредита, висина каматне стопе, покриће, односно обезбјеђење, заштитне клаузуле и
итд.
Заштитне клаузуле су веома значајно средство заштите од наступања ризика
кредитних пласмана и најчешће се дефинишу код струкурирања дугорочних
кредита. Смисао заштитних клаузула јесте да се утиче на пословну политику и
понашање кредитних дужника са циљем да се минимизира кредитни ризик.
Заштитне клаузуле које су најчешће у пракси су:
•

предузеће се обавезује да ће у периоду трајања банкарског кредита давати
банци одређени сет периодичних финансијских извјештаја;

•

предузеће се обавезује да ће за вријеме коришћења кредита држати сопствени
обртни капитал изнад одређеног минималног нивоа;

•

предузеће не смије да врши веће билансне промјене или власничке
трансформације без одобрења банке;

•

предузеће не смије да улази у нова кредитна задужења, односно да повећава у
значајнијем износу фиксну активу без одобрења банке;

•

предузеће не смије да купује хартије од вриједности (осим државних хартија
од вриједности) како не би улазило у шпекулативне трансакције које би могле
да значе повећање кредитног ризика;

•

предузеће не може да купи друга предузећа (аквизиција), или да улази у
фузије са другим предузећима без одобрења кредиторске банке.

Приликом одобравања кредита банке често комбинују различите инструменте
обезбјеђења банкарских кредитних пласмана како би се осигурала оптимална
иаплата кредита.

2.6. Ризици у креирању кредитне политике банке

Ризици за банке као пословне системе не представљају искључив синоним за
губитак, већ најприје сигнал за могући добитак који се реализује првенствено
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квалитетним управљањем. „Ризицима треба континуирано управљати, тј. пратити и
контролисати њихову величину и степен њихове концентрације како би се на
вријеме подузеле неопходне активности за њихово свођење на оптимални ниво или,
напротив, искориштавање опортунитетних могућности које нуде, али у позитивном
смислу“ (Башић, 2012). Често избјегавање одређених ризика који се могу
контролисати и којим је могуће успјешно управљати може да прерасте у
потенцијалну опасност од излагања још већим ризицима са ограниченом
могућношћу управљања.
Отежавајућа околност у процесу управљања ризицима јесте њихово међусобно
преплитање и условљавање, тако да интензитет и дејство једне групе ризика зависи
од интензитета и дејства других ризика. Овај феномен са једне стране олакшава, а са
друге стране отежава њихово управљање.
Стандардизација је један од кључних предуслова за мјерење и управљање ризицима
и мјерење резултата рада менаџера и запослених у банкарству. Она активности их
чини препознатљивим, олакшава њихово извођење, олакшава мјерење резултата и
праћење, али и прилагодљивост насталим промјенама у окружењу и у банци.
Базелски комитет кроз своје споразуме не прописује, али индиректно препоручује
стандардизацију пословања банака у складу са захтјевима међународних базелских
принципа

у

погледу

праћења

и

управљања

ризицима

и

међународних

рачуноводствених стандарда који дају рачуноводствени третман пословању банака.
Стандардизација олакшава комуникацију, пренос информација од топ менаџмента до
оперативног менаџмента, надзор активности, реализацију постављених циљева, те
доношење и спровођење одлука.
Адекватна подршка информационог система је, између осталих, један од основних
фактора успјешног банкарског менаџмента. Без квалитетног информационог система
у процесу управљања ризицима било би тешко или чак немогуће прикупљати
податке,

рјешавати

сложене

проблеме,

доносити

одговарајуће

одлуке

и

процјењивати њихово остваривање. Савремени информациони системи омогућавају
анализу историјских података, процјену будућих трендова, олакшано оцјењивање и
избор циљева, олакшану контролу и оцјену достигнућа, идентификацију одступања
постигнутих резултата од постављених циљева, алокацију ресурса, информисано
одлучивање и прилагођавање предивидивим и непредивидивим ситуацијама.
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Предности

информационе

технологије

у

управљању

ризицима

се

могу

систематизовати на слиједећи начин (Башић, 2018):
•

Савремени алати информационе технологије омогућавају менаџменту
сложеније анализе података и одлука;

•

Информациона технологија омогућава менаџменту брже повезивање са
окружењем и реаговање на промјене у окружењу банке;

•

Информациона технологија побољшава квалитет и приступ подацима, те даје
стручну подршку за извршавање трансакција и доношење одлука;

•

Развијени рачунарски системи омогућују истовремену обраду и процјену
ризика појединих трансакција, пружајући менаџменту и запосленим у
банкама податке потребне за разумијевање ризика;

•

Информациона технологија омогућава успјешно и континуирано управљање
и процјену ризика банке и благовремено подузимање одређених мјера у циљу
заштите;

•

Технолошка способност банке омогућује њено ангажовање на финансијским
тржиштима

и

пословање

са

различитим

облицима

финансијских

инструмената.
„Ризици у пословању банка се теже контролишу због примјене нових инструмената,
нових техника и стратегија, финансијског инжењеринга, нових банкарских
производа, а нарочито финансијских деривата. Листа ризика се непрестано шири. За
банкаре и зајмодавце уопште, неизвјесност расте са промјенама у каматним стопама,
промјенама депозита и са неспособношћу дужника да врати кредит, али и под
дејством таквих фактора као што су дерегулација, те морални хазард, као и уласком
банака у послове који раније нису били традиционално банкарски. При свему томе,
глобализација банкарског пословања, трендови великих аквизиција и спајања
великих банака, нагоне менаџмент банке да идентификују најважније ризике. То се
односи, прије свега, на системске ризике, и посебно на ризике који произлазе из
заостајања банкарског менаџмента у праћењу пословања на непознатим, географски
удаљеним просторима и тржиштима, и да прати пословање са непознатим
инструментима и техникама“ (Капор, 2010).
Управљање представља дио пословне политике банке, а сагласно томе, управљање
ризиком се може дефинисати као њена функција осигурања од ризика, односно под
управљањем ризиком се подразумијева скуп активности на:
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•

идентификацији изложености ризику за све категорије средстава уз процјену
потенцијалних губитака;

•

процјену ризика која обухвата мјерење и анализу губитака у прошлости, како
би се процијениле варијабле које ће утицати на будућност;

•

контролу ризика, у смислу смањења или елиминисања ризика губитка
примјеном свих врста обезбеђења;

•

финансирање ризика обезбјеђењем резерви, укључујући и осигурање;

•

развој административних техника и коришћење стручних знања (управљање
ризиком).

Савремена банка у анализи ризика поред квантитативних метода, користи и
квалитативне методе којим се квантитативни показатељи тумаче у ширем контексту
процјене и управљања ризицима, савремених трендова изложености ризицима и
ефикасности унутрашњег и вањског надзора, те у контексту информатичке и
извјештајне подршке управи банке (Башић, 2018).
Кључни аналитички алати који помажу у анализи и управљању ризицима јесу:
•

Упитник за провођење анализе изложености ризику банке (подршка за
провођење анализе изложености ризицима банке у виду попуњавања таблица
са подацима од стране банака које су предмет анализе),

•

Улазне таблице за прикупљање финансијских података,

•

Сажети коначни извјештај (омогућава припрему таблица, израчунавање
показатеља и израду графикона на основу обрађених улазних података из
упитника и улазних таблица),

•

Анализа показатеља (основно оруђе финансијских аналитичара и полазне
тачке у пружању смјерница за даљу анализу; анализа временских промјена
показатеља даје динамички преглед успјешности пословања),

•

Графикони (користе се за анализу трендова и промјена структура у значајним
аспектима банкарског пословања и омогућавају поређење успјешности и
структуре током времена).

Генерални циљ управљања банкарским ризицима је оптимизација односа (trade-off)
ризика и приноса. У том смислу, у фокусу банкарских ризика је управљање
кредитним и тржишним ризицима, од којих пресудно зависи ризик солвентности као
кључни ризик банке. Каматни и валутни ризици се као саставне компоненте уклапају
у тржишни ризик, док по страни остаје ликвидносни ризик као специфичан
129

банкарски ризик којим савремене банке, у крајњој линији, могу да управљају преко
финансијског тржишта, под условом да имају јаку позицију солвентности и висок
кредибилитет. Најзад, постоје и разни нефинансијски (оперативни) ризици, као што
су ризици платног промета, компјутерски и остали технолошки ризици, правни
ризици и итд.
Према (Капор, 2010) управљање ризиком у банкарству има два основна циља:
•

први циљ је да се избјегне несолвентност банке и

•

други циљ је да се максимизира стопа приноса на капитал уз корекцију за
ризик (risk-adjusted rate of return on capital - RAROC).

Савремени концепт управљања централним банкарским ризицима има сљедеће
компоненте:
1) адекватна евалуација кредитних и тржишних ризика;
2) наплате цијене ризика од корисника одговарајућих банкарских услуга;
3) издвајање наплаћене цијене ризика у резерве и капитал банке;
4) покривање очекиваних ризика из акцијског капитала банке;
5) покривање неочекиваних ризика из акцијског капитала;
6) формирање економског капитала банке који је коригован за излагање
ризицима (risk-based capital);
7) управљање портфолијом ризика;
8) мониторинг (контрола) ризика од стране посебне службе у банци.
Изложеност ризицима значајно утиче на поједине елементе кредитне политике. На
примјер, уколико је изложеност кредитним ризицима већа, банка мора резервисати
већи обим средстава, што директно утиче на кредитни потенцијал. Са друге стране,
ово за банку представља додатне трошкове који се могу компензирати само
повећањем активних каматних стопа, које представљају изузетно важан елеменат
кредитне политике сваке банке.
„Слаба банка“ (weak bank) је она банка чија ликвидност или солвентност је, или ће
бити, погоршана ако се не изврше значајна побољшања у сљедећим елементима
њеног пословања:
•

обезбјеђењу адекватних финансијских средстава,

•

стратешкој пословној оријентацији,

•

ризичном профилу,

•

способностима да управља ризиком и
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•

квалитет менаџмента.

Ова дефиниција се фокусира на банку у којој постоје потенцијалне или непосредне
опасности за ликвидност и солвентност, прије него на ону са очигледним слабостима
које су изоловане или привремене и које се могу кориговати одговарајућим мјерама.
Проблеми слабе банке су суштински. Они се односе (али не искључиво) на
неадекватну кредитну политику која се примјењивала у дужем временском периоду.
Слабљење банке се не дешава преко ноћи, већ су знак финансијске или менаџерске
слабости која је трајала дуже времена 1.
За разлику од традиционалног комерцијалног банкарства, снажна експанзија
инвестиционог банкарства у савременим условима битно је утицала на ширење
лепезе ризика којима су банке изложене у свом пословању, с тим да се ово односи
превасходно на банке које послују на глобалном нивоу, тј. не само на домаћем, него
и на међународном финансијском тржишту.
Према (Капор, 2010) управљање ризиком (risk management) је дисциплина која чини
језгро сваке финансијске институције и прати све пословне активности које имају
ризичан профил. У оквиру кредитне политике банке на овај начин се дефинишу
најважнији елементи кредитне процедуре. Оно обухвата идентификацију, мјерење,
праћење (мониторинг) и контролисање ризика како би се обезбиједило да:
1) особе које преузимају ризик или њим управљају јасно сагледавају тај ризик;
2) да је укупна изложеност организације ризику (risk exposure) у оквиру лимита
које је одредила управа;
3) да су донијете одлуке о преузимању ризика у складу са пословном
стратегијом и циљевима које је утврдила управа;
4) да ће очекивани добитак бити адекватна компензација за преузети ризик;
5) да су одлуке о преузимању ризика експлицитне и јасне;
6) да постоји довољно капитала који ће амортизовати преузети ризик.
У наставку се сматра да „ефикасна функција управљања ризиком у банкама требала
би, у принципу, да обухвата сљедеће елементе:
1) организациону структуру;
2) свеобухватни приступ управљању ризиком;

1

BIS, Basel Committee on Banking Supervision, „Supervision Guidance on Dealing with Weak Banks“,
Basel, 2002, стр. 6-8.
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3) процес управљања ризиком одобрен од стране одбора директора који би
требало да буде конзистентан са широм пословном стратегијом, капиталном
снагом, менаџерским искуством и укупном спремношћу да се преузме ризик;
4) смјерницама и параметрима који се користе за управљање преузимања
ризика, укључујући детаљну структуру пруденцијалних лимита;
5) јак

менаџмент

информациони

систем

за

извјештавање,

праћење

и

контролисање ризика;
6) добро сачињене оквире процедура, ефективне контроле и свеобухватног
извјештавања о ризику;
7) одвојене оквире управљања ризиком независне од оперативних одјељења и
јасно одвојене нивое одговорности за управљање ризиком;
8) периодично разматрање и процјену.“
Диверзификација је старо и основно правило у банкарству којим се настоји умањити
релативни ризик и задржати пондерисана просјечна стопа поврата сваког појединог
дијела у портфолију.
Доказано је да је укупан ризик улагања банчиног финансијског потенцијала у
различите пласмане мањи од ризика улагања укупног финансијског потенцијала у
само једну врсту пласмана. Кредитна диверзификација представља и извјесну
„нужност“ прописану од стране регулаторних тијела која прописују одређени
максимални износ кредита који се може одобрити једном зајмотражиоцу у односу на
акционарски капитал банке.
Диверзификација је базирана на принципу да се сви могући ризици портфолија неће
појавити у исто вријеме и чини ризике портфолија много нижим од свеукупних
ризика индивидуалних трансакција.
Ефекат диверзификације који банкарски и финансијски менаџери могу постићи на
националним тржиштима, могућ је и на међународном нивоу. Ризик својствен било
којем националном тржишту може се смањити диверзификацијом портфолија на
другим свјетским тржиштима. У овом случају, најбољи ефекат диверзификације би
се постигао комбинацијом тржишта која имају ниске коефицијенте корелације
(Башић, 2018).
Према (Плакаловић и Алихоџић, 2013) постоје потенцијалне стратегије које би банке
могле разматрати како би повећале нето маргину без одговарајућег повећања ризика:
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•

Систематска контрола каматних расхода кориштењем модела одређивања
цијена како би се видјело колико банка може себи дозволити да плати
депозите или друга прибављена средства;

•

Унапређење контроле губитака по кредитима кроз боље процјењивање ризика
и бољим политикама и праксама колатерала. Уз то, банка са релативно
великим износом проблематичних кредита може жељети да прода своје
кредите са слабим перформансама (и акције код корисника кредита) фирмама
ризичног капитала („venture“ капитала) које могу преузети веће ризике у
очекивању да ће извући и већи профит;

•

Повећање некаматног дохотка продајући више финансијских производа и
услуга на бази провизија или на дјелимичној бази провизија. Вредновање
нових производа и услуга би требало вршити на бази менаџерских експертиза
у потенцијалним подручјима, као и додатног ризика који би банка преузела;

•

Већина банака мора остварити већу контролу над некаматним расходима.
Ниже укупне релативне зараде и расходи на бенефите могу бити постигнути
уз боље планове компензација. Претјерани расходи би се генерално могли
контролисати.

У наставку наводимо ризике са којима се банка суочава и који утичу на формирање
кредитне политике. Свака врста ризика може значајно утицати на кредитни
потенцијал банке, висину активних каматних стопа, висину накнада за обраду
кредитних захтјева, политику колатерала и дужину обраде кредитних захтјева.
Ризик ликвидности - „Развој метода управљања ликвидношћу банака довео је до
промјена метода процјене изложености ризику ликвидности, који се огледа у прелазу
са квантитативних на квалитативне показатеље. Ове методи садрже квалитативну
процену политика управљања ликвидношћу руководства банке, као и могућност да
банка прибави неопходна средства на тржишту активним управљањем својим
средствима и обавезама“ (Капор, 2010).
Кредитни ризик - Најважнија врста ризика за формирање кредитне политике банке.
Треба га посматрати у контексту улажења у кредитне аранжмане са новим
комитентима са којима се до сада није пословало, или пада кредитне способности
зајмопримца који је постојећи комитент банке (који има већ више одобрених кредита
који су у разним фазама реализације и отплате), односно праћења стања и развоја
кредитног ризика у периоду након што је кредит одобрен и искориштен, а прије него
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што је започета његова отплата или отплата није још извршена у цијелости. Пракса
показује да је сваки клијент случај за себе, те да претходни историјат пословања са
конкретним клијентом не може увијек бити од користи.
Ризик концентрације кредита - Ризик концентрација кредита може резултирати и из
повезаности одређене групе дужника путем заједничке својине, заједничког
руководства (директора), међусобних (унакрсних) гаранција, али и директне
комерцијалне међузависности која се не може промијенити у кратком року. У свом
пословању банке су посебно суочене са ризиком концентрације кредита, која је била
примарни узрочник стечаја банака посљедње деценије, па стога банке морају да воде
рачуна да немају доминантне зајмопримце у свом кредитном портфолију. „Ризик
концентрације кредита често произлази из тежње банке за специјализацијом у
смислу већег улажења у кредитне активности у одређеним привредним гранама.
Политика управљања ризиком концентрације кредита у оквиру кредитне политике
банке треба да буде постављања у складу са законским ограничењима, која су
углавном постављана са циљем да се ограничи висина кредита једном дужнику или
релативно малој групи дужника и да се обезбједи да банка кредитира релативно
већи број привредних субјеката који послују у различитим привредним областима.
Циљ политике банке у домену управљања ризиком концентрације кредита је да се
побољша свеобухватни квалитет кредитног портфолија. Концентрација је такође
могућа код банака (прије свега мањих, комуналних банака са изразитом локалном
оријентацијом) које послују у градовима у којима економски доминира једна или
свега неколико фирми“ (Капор, 2010).
Каматни ризик - У циљу минимизирања изложености каматном ризику, а због
тешкоћа у предвиђању будућег кретања каматних стопа, неке банке су прибјегле
билансном преструктурирању ставки активе и пасиве осетљивих на каматне стопе,
тако да коефицијент осјетљивости на каматну стопу тежи јединици (што није лако
постићи у појединим случајевима).
Девизни или валутни ризик - Овај ризик је посебно значајан за банке које послују на
глобалном плану са више валута, тј. за међународне и мултинационалне банке.
Тржишни ризик - Тржишни ризик се обично квантификује коришћењем методлогије
VAR. Треба истаћи да је класичан начин управљања тржишним ризиком у
инвестиционом портфолију диверсификација портфолиа (као и код сваког
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портфолија хартија од вриједности), а полазећи од чињенице да сви ризици не
наступају истовремено.
Ризик несолвентности - Јавља се као посљедица једног или више сљедећих ризика:
кредитног ризика, ризика ликвидности, ризика каматне стопе, тржишног ризика,
девизног ризика и ванбилансног ризика.
Ризик земље - Управљање ризиком земље (country risk managemenet) се састоји у
усвајању формалних политика везаних за управљање ризиком земље, интерног
мониторинга и механизма извјештавања руководства банке. Управљање ризиком
земље је обично интегрисано са управљањем кредитним ризиком (crеdit risk
management), а у неким случајевима је укључено у процес укупног управљања
ризком (overall risk managemenet). Многе банке имају формалну анализу ризика
земље (country risk analysis) у својим централама са допунама које спроводе у својим
афилијацијама. Ове анализе се обично односе на интерне анализе економских,
политичких и социјалних питања и ризика сачињене на основу интерних извора и
екстерних анализа добијених од консултаната рејтиншке агенција. Све банке
углавном имају формално рангирање земаља са аспекта ризика земље. Већина
банака примењује рангирање на све врсте кредита и инвестиција, укључујући и
кредитирање у локалној валути. У већини банака системи рејтинга ризика земље су
интегрисани са системом комерцијалног кредитног ризика (кредитни рејтинг
комерцијалног зајмопримца не може бити бољи од рејитнига ризика земље). У
литератури је наведено неколико примјера о начинима на који се врши праћење ове
врсте ризика. „Познати економски часопис Euromoney сваке године (два пута
годишње у марту и септембру) врши рангирање (на бази бодова/поена) земаља према
ризику земље на основу девет показатеља и њиховог одговарајућег пондерисања,
при чему своје мишљење дају специјалисти из академских кругова за поједине
земље, професионални консултанти, специјалисти из привреде и државне
администрације. Ови показатељи су (у загради се наводи пондер): политички ризик
(25%), економски показатељи (25%), индикатори дуга (10%), вриједност дуга у
односу на неизвршење обавеза или њихово репрограмирање (10%), кредитни рејтинг
(10%), приступ банкарским средствима (5%), приступ краткорочним изворима
средстава (5%), приступ тржишту капитала (5%) и дисконт код форфетирања (5%).
Оцјене и рангирања ризика земље, које даје часопис Institutional Investor два пута
годишње, су познате као банкарске оцене (banker’s judgment), гдје банкари рангирају
више од 135 земаља, на скали од 0 до 100 (с тим да 100 представља најмањи ризик),
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при чему Institutional Investor већу тежину (пондер) даје банкама са већом глобалном
изложеношћу и софистициранијим моделима процјене ризика земље. Рангирања
земаља, користећи своје технике и моделе, врше агенције за кредитирање и
осигурање извозних послова (одређујући у вези са тим лимите финансирања и
осигурања појединих земаља), а једна од тих је француска извозна агенција COFACE
(Coface Risk Ratings) која даје рејтинг за 130 земаља, прије свега, са аспекта
краткорочног ризика неплаћања. Иначе, све извозне агенције земаља OECD-а су
посебним споразумом у обавези да поштују (приликом одређивања премије
осигурања као цијене ризика за осигурање потраживања од одређених земаља)
класификацију ризичности земаља које се сврставају у класе ризика од 1 до 7, где је
класа 1 најмање ризична, а 7 највише ризична (периодично се врши ревизија
класификације)“ (Капор, 2010).
Ризик хартија од вриједности - Пласманом у хартије од вриједности банка може
побољшавати квалитет своје активе, пошто се на тај начин диверзификују пласмани
и смањује ризик банке. Улагање у хартије од вриједности је мање ризично у
условима стабилног финансијског тржишта. Према ММФ-у, хартије од вриједности
инвестиционог ранга (investment-grade securities) су обвезнице и зајмови који спадају
у горње четири категорије рангирања. Standard & Poor's и Fitch класификују хартије
од вриједности инвестициног ранга са БББ - и више, а Moody's са Баа3 (IMF, 2017).
Ризик ванбилансих активности - Поједини аутори (Капор, 2010) сматрају да
„повећање заступљености ванбилансних активности у банкама је проузроковано
сљедећим

трендовима:

дерегулацијом,

развојем

информационе

технологије,

растућом конкуренцијом банака и других небанкарских институција и појавом
финансијских инструмената који не представаљују класичне банкарске послове и не
приказују се у билансу стања. Главни мотив за раст ванбилансних активности (од
којих су традиционалне активности гаранције, јемства и условни кредити, а
савремене активности финансијски деривати, тј. свопови, опције и фјучерси) налазио
се, с једне стране, у избјегавању захтјева у погледу висине капитала и могућности
пораста профитабилности и солвентности банке, а с друге стране, у провизијама на
ванбилансне активности, које заузимају све веће учешће у укупним приходима
банке. Приликом активирања ризика ванбилансних активности јављају се кредитни
ризик, ризик ликвидности и ризик каматне стопе.“
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Ризици окружења - Односе се, прије свега, на сљедеће утицаје из радног окружења
банака: промјене закона и правила који регулишу пословање банака, промјене
економских услова пословања и на пораст конкуренције.
Оперативни ризик – У базелском споразуму се оперативни ризик дефинише као
„ризик директног или индиректног губитка који проистиче из неадекватних или
погрешних интерних процеса, људи и система или из екстерних догађаја“. Према
(Капор, 2010) „мјерити оперативни ризик значи, у принципу, оцијенити која је
вјероватноћа да се деси непожељан случај, као и који је трошак који га прати, а
трошак оперативног ризика у разним видовима може бити веома велики, што се
могло видјети на случајевима: Barings банке (преко 1,2 милијарде USD), Daiwa банке
(1,1 милијарда USD), UBS банка (689 милиона USD), NatWest Markets (110 милиона
USD) и итд. Међутим, у посљедње вријеме веома су актуелни случајеви повезани са
крађом података о клијентима, који се могу злоупотребити на различите начине.
Постоји примјер у којем је више од 700.000 клијената четири велике америчке банке,
Bank of America, Vvarchovia Corp, Commerce Bancorp и PNC Financial Service Group,
добило маја 2005. године саопштење да су службеници ових банака украли и
продали њихове податке. Организатор крађе је платио сваком од службеника 10
долара по рачуну, а зарадио је њиховом продајом неколико милиона долара,
продајући их углавном адвокатским кућама. У контексту оперативних ризика
требало би поменути и ризике менаџмента које проузрокују људи који управљају
банком, што подразумијева неколико сљедећих врста ризика: ризик непоштења
руководилаца и радника, тј. ризик проневјере, ризик непостојања ефективне
организације у банци, тј. организациони ризик, ризик недостатка способности
доношења конзистентно добрих одлука од стране менаџера, тј. ризик способности, и
ризик да банчин план накнада менаџерима није довољно подстицајан за адекватно
управљање и руковођење банком, тј. ризик накнаде.“

2.7. Кредитна политика и феномен секјуритизације

Дугорочни економски развој неке економије је уско повезан са развојем финансијске
структуре која детерминише дефиницију и понуду новца. Значи, између
финансијског развоја и реалног економског развоја постоји висок степен корелације
(Башић, 2012). Ово значи да је продуктиван и ефикасан реални сектор важан за
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развој банкарског сектора. Према истраживању (Алихоџић и Плакаловић, 2016)
стагнирајућа кредитна активност и висок ниво кредитног ризика су главна обиљежја
реалног сектора у БиХ. Мала потражња реалног сектора за кредитима је посљедица
неколико фактора, као што су дуготрајна стагнација привредних активности у
земљи, слаба домаћа потражња, низак ниво личне потрошње, непостојање значајног
инвестицијског циклуса и укупна макроекономска и политичке околности у земљи.
Иновације производа, односно услуга се односе на стварање нових производа,
односно финансијских инструмената. Посљедњих неколико деценија посебио је
запажен развој нових финансијских производа, односио финансијских инструмената
у области хипотекарног тржишта и тржишта деривата. Једну од ових иновација
управо представља секјуритизација банкарских пласмана. Процес секјуритизације у
савременим је условима био изузетно популаран. Нажалост, претјеривања, замјена
теза

и

нелогично

поступање

код

одобравања

оригиналних

билатералних

финансијских производа довели су секјуритизацију на прво мјесто одговорности за
слом свјетских финансија који је био и својеврсни окидач немогућности одржавања
растуће економије на нарушеним структурним односима у реалној свјетској
економији (Орсаг и Микеревић, 2015).
Узимајући у обзир да секјуритизација кредитних пласмана није обично изводљива за
групе кредита које немају неке заједничке карактеристике са становишта истог
временског распореда готовинског прилива или упоредиве изложености ризику и
друге, различите видове банкарских потраживања, у финансијској пракси су се
развили нови облици банкарских иновација као што су кредитни деривати који данас
имају врло снажну прогресију у свијету (Башић, 2012).
У савременом банкарству се уочава тенденција пораста некредитних пласмана у
односу на кредитне пласмане, односно да кредитни пласмани постепено све више
уступају мјесто пласманима у хартије од вриједности. С друге стране, када се говори
о секјуритизацији кредита, онда се под њом подразумијева конкретна пословна
операција банке у циљу трансформације банкарских кредита у хартије од
вриједности (прије свега обвезнице) емитоване на бази тих кредита, односно
трансферисање већ пласираних кредита у утрживе хартије од вриједности
(обвезнице) на основу тих кредита. Банке су у оквиру својих кредитних политика у
потпуности подржавале кредите обезбјеђене хипотеком. Не узимајући при томе
остале услове приликом одобравања кредита. Са тог аспекта секјуритизација
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банкарских кредита представља специфични и савремени вид прибављања
средстава, али и управљања ликвидношћу, билансном структуром, кредитним
ризиком и профитабилношћу (Капор, 2010).
Банке у развијеним тржишним економијама теже да обезбједе што већу ликвидност
својих

актива

путем

трансакција

на

финансијским

тржиштима.

Према

традиционалном концепту, банкарски кредити остају у активи банке све до њихове
коначне ликвидације (отплате) и у том погледу кредит представља облик неликвидне
активе банака, чак и ако су врло квалитетних перформанси, при чему је
неликвидност банкарских кредита утолико значајнија уколико ови кредити имају
дужу рочност.
Структурирани секјуритизовани кредит представља хибридну форму која комбинује
класични банкарски кредит са карактеристикама корпорацијских обвезница. Наиме,
класични банкарски кредити су неликвидни све до свог рока доспијећа, не пролазе
кроз поступак вредновања од стране агенција за кредитне рејтинге и сама банка
апсорбује ризик који је присутан у финансијском посредовању. С друге стране,
корпоративне обвезнице су ликвидне хартије од вриједности на тржишту капитала,
пролазе

кроз

вредновање

рејтиншких

агенција,

имају

побољшану

и

деиверсификовану структуру ризика.
Секјуритизовани

кредит

представља

комбинацију

два

наведена

облика

финансирања, при чему се са тим прво почело у Сједињеним Америчким Државама
на бази хипотекарних зајмова који су одобравани од стране државних институција.
На бази „пулова“ ових хипотека креиране су обвезнице које су имале, такође,
државну гаранцију. На тај начин је створен систем у коме су се хипотекарни кредити
преко емитованих обвезница могли продати разним инвеститорима (прије свега
институционалним инвеститорима као што су пензиони фондови, осигуравајућа
друштва, инвестициони фондови и итд.) који су купујући те обвезнице пласирали
своја средства уз наплату тржишне каматне стопе. Недуго затим јавиле су се емисије
обвезница на бази кредита датих грађанима за куповину аутомобила, кредита на
основу одобрених кредитних картица, кредита за комерцијалне некретнине и на
крају на бази кредита трговинским и индустријским компанијама.
Најбоље могућности за трансформацију банкарских кредита у секјуритизоване
кредите имају релативно мали кредити који се под врло сличним условима
стандардизовано одобравају великом броју дужника који испуњавају услове
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кредитне способности, с обзиром на то да се код ових кредита статистичке процјене
очекиваних губитака показују као релативно тачне, са високим степеном
вјероватноће.
Технологија секјуритизације кредита се, слично класичној секјуритизацији,
реализује у неколико фаза, и то: иницијална фаза, структурирање, побољшање
кредита, промет секјуритизованог кредита и сервисирање (Капор, 2010).
Највећа улога кредитне политике у овом процесу се огледа управо у иницијалној
фази. У овој фази банка одобрава кредите на основу свог кредитног потенцијала, уз
утврђивање кредитне способности корисника.
Задатак кредитне политике јесте да својим начелима што тачније утврди кредитну
способност зајмотражиоца са циљем обезбјеђевања квалитетне основе за спровођење
наредних фаза процеса секјуритизације.
У оквиру ове фазе одобрени кредити у износу који је неопходан да се на основу њих
могу емитовати обвезнице (обично се ради о износима од преко 100 милиона USD),
конвертују се (структурирају или препакују) у обвезнице, с тим де се води рачуна о
перформансама активе (кредита) на основу које су емитоване обвезнице у погледу
рокова и приноса (и по том основу генерисаног новчаног тока), те о условима
тржишта и очекивањима инвеститора.
Сљедећа фаза је побољшање квалитета кредита („оплемењивања“), односно
обвезница у односу на базичну активу на којој се она заснива. Ова фаза се обично
састоји у укључивању гаранција финансијских институција којима се смањује
кредитни ризик, при чему сама банка, примарни кредитор, може бити гарант за
исплату кредита, односно обвезница, али то може бити и нека друга финансијска
институција. Промет секјуритизованог кредита се састоји најприје у примарној
продаји обвезница које су емитоване на бази покрића у виду кредита банке, а затим и
у продаји на секундарном тржишту прије рока доспијећа.
На крају, долази сервисирање које се односи на службу дугова по иницијалним
банкарским кредитима који су подлога за касније емитоване обвезнице.
Сервисирање, по правилу, врши банка која је иницијално одобрила кредите (први
кредитори) на основу којих су касније емитоване обвезнице. Дужници по
иницијалним

банкарским

секјуритизовани,

тј.

да

кредитима
су

њихови

често

не

стварни

знају

да

кредитори

су

ти

постали

кредити
разни
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институционални инвеститори. У сваком случају, дужници по овим зајмовима
плаћају своје ануитетне обавезе оним банкама које су кредите и одобриле.
Главна предност секуритизације за банке јесте повећање ликвидности пошто оне на
тај начин брзо долазе до ликвидних средстава, умјесто да су та средства блокирана
до рокова доспијећа кредита. Такође, банке могу лакше да прилагођававају своју
портфолио структуру промијењеним условима у финансијском и регулаторном
окружењу. Све ово додатно може утицати и на кредитну политику. Истовремено,
секјуритизација доводи до повећања профитабилности банака и то кроз смањивање
потребног износа капитала у односу на укупне кредитне пласмане, који се прописује
од стране регулатроних органа (централне банке).
Када банка прода обвезнице емитоване на бази кредитних пласмана, ови кредити
излазе из њене билансне структуре, што јој омогућава да са добијеним новчаним
средствима уђе у нове пласмане и то на бази истог износа капитала (и на тај начин да
повећају принос на акцијски капитал - РОЕ). Трећа предност је смањење кредитног
ризика кроз побољшање кредита (кроз оплемењивање кредита, тј. гаранције), што
доприноси сигурности пласмана и спремности инвеститора да прихвате и мање
камате на емитоване обвезнице.
Посматрано са аспекта инвеститора, инвестиције у хипотекарне кредите показују
ризике као што су кредитни ризик, ризик ликвидности, цјеновни ризик и ризик
пријевремене отплате.
Кредитни ризик, као ризика губитка зајмодавца, јесте и ризик да ће зајмопримац или
власник реалне имовине под хипотеком пасти у губитак. Ако бисмо се осврнули на
праксу америчког хипотекарног тржишта, можемо констатовати да хипотеке
емитоване од стране хипотекарних агенција под гаранцијом државе носе минимални
кредитни ризик, док приватно осигуране хипотеке захтијевају мјерење кредитног
рејтинга од стране приватних осигуравајућих компанија које су их осигурале. Код
традиционалних хипотека кредитни ризик зависи од зајмопримца.
Поуздан индикатор наступања ризика губитка, односно неизвршења обавеза је
кредитни рејтинг хартије од вриједности из ABS (Asset-Backed Security) програма,
додијељенох од одређене рејтиншке агенције. На примјер, када су сениорске класе
хартија од вриједности, односно хартије од вриједности из АВS програма највише
могуће рејтинговане од стране рејтиншке агенција, односно рејтинговане су у
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категорији ААА, вјероватноћа наступања овог ризика, односно изостанка плаћања
главнице и камате за одређену хартију од вриједности је мала.
Наступање кредитног ризика се може релативно избјећи уколико се у кредитном
пословању банке успоставе и поштују одређени критеријуми, политике и процедуре
за одобравање кредита, кредити обезбиједе адекватном хипотеком или другим видом
осигурања и врши стални мониторинг одобрених кредита (Башић, 2012).
Потребе банака да из својих биланса уклоне одређене позиције, довеле су до појаве
обвезница са залогом (Collateralized Debt Obligation - CDO), као једног
комплекснијег вида секјуритизације (Капор, 2010). У CDO аранжману банка се
ослобађа својих активних позиција, првенствено кредита одобрених привреди (који
нису тако масовни, нити имају редовност исплате као што је случај са хипотекарним
кредитима или кредитима за куповину аутомобила, већ се главница обично
исплаћује једнократно о доспијећу - тзв. „метак исплата“, тј. bullet form), тако што их
трансферише на компанију за посебне намјене (Special Purpose Vehicle - SPV).
Мотиви за ово могу бити ослобађање од регулаторне обавезе држања капитала,
трансфер ризика, арбитража и оптимизација биланса.
Банка обично трансферише одређени „пул“ кредита (обвезница или других хартија
од вриједности) на компанију за посебне намјене (SPV) која је, правно гледано,
након тога постала власник „пула“, а компанија за посебне намјене (SPV) ову
куповину финансира готовином добијеном на основу емисије обвезница различитог
приноса и времена доспијећа, с тим што компанија за посебне намјене (SPV) користи
„пул“ као обезбеђење (колатерал) за емитоване обвезнице. SPV прикупља уплате
главнице и камате које генеришу „пул“ и ова средства алоцира на тзв. транше које у
основи представљају обвезнице различитих класа, са различитим роковима
доспијећа и приносима. Генералне гледано, транше (класе) се дијеле на старије
(senior), средње (mezzanine), млађе (junior) и власничке (equity), али могу бити и само
старије и млађе.
Старије обвезнице имају прироритет у исплати камате и главнице, док у случају
неизвршења обавеза по основу једног или више кредита из референтног „пула“,
губитак пада редом на власничку, млађу и средњу класу обвезница, па тек онда на
старију класу обвезница. Највећи ризик у структури носи власнички или „equity“ дио
(позиција првог губитка) и њега обично задржава банка која је основала компанију
за посебне намјене (SPV) и на њу трансферисала кредитни портфолио.
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Постоји аранжман свопа кредитног ризика (Credit Default Swap - CDS) који спада у
категорију тзв. кредитних деривата, а у суштини представља уговор између „купца
осигурања“ и „продавца осигурања“ у склопу кога купац плаћа премију осигурања
од ризика за одређени референтни кредитни портфолио, а продавач се обавезује да
ће у случају наступања ризика (банкрота зајмопримца или неизвршења обавезе по
кредиту) надокнадити насталу штету, било натурално (преузимањем „оштећеног
портфолија“ уз исплату његове номиналне вредности), или готовинском исплатом
(разлике између номиналне и реалне вриједности референтног кредитног портфолиа
након његовог „оштећења“).
На бази CDO и CDS развио се специфичан институт секјуритизације у виду
синтетичке обвезнице са залогом (Syntetic Collateralized Debt Obligation - SCDO).
Овај модел је могуће реализовати без компаније за посебне намјене (SPV), где
референтни порфолио остаје у билансу банке, а његов ризик се „вјештачки“
(синтетички) трансферише на инвеститоре уз помоћ CDS уговора. Овдје на почетку
аранжмана нема никакве размјене активе (средстава) и уколико не дође до
наступања ризика, банка плаћа само премију (као и код CDS уговора), при чему нема
посебног обезбеђења са стране инвеститора (продавца осигурања), осим његове
опште кредитне способности.
Иначе, услуге компанија за посебне намјене (SPV) у поступку секјуритизације
постале су стандардни дио репертоара пословних услуга које велике банке нуде
својим корпоративним клијентима било да су то већ формиране компаније ових
банака које се баве секјуритизацијом као трајном пословном активношћу, било да је
у питању формирање ових компанија за једнократне трансакције секјуритизације на
офшор дестинацијама због пореских разлога и избјегавања девизних ограничења
(Капор, 2010).
Уколико се једна банка намјерава бавити секјуритизацијом, то може имати утицаја
на елементе кредитне политике као што су финансијски потенцијал, колатерали
кредита и ризици. Карактеристично је да зајмодавац који одобрава кредит може
држати кредит у свом портфолију, користити кредит као колатерал и емитовати
хартије од вриједности или продати кредит институцији која има намјеру да исти
придружи

„пулу“

кредита.

Зајмодавац

продаје

кредит

(активу)

трусту

(инвестиционој банци, комерцијалној банци, финансијској компанији) који формира
„пул“ и емитује хартије од вриједности. „Пул“ кредита садржи неколико стотина
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кредита, те је стога и сигуран колатерал при емитовању хартија од вриједности.
Зајмопримац има обавезу да отплаћује кредит (главницу и камату), да би се на
основу тих средстава исплатила средства инвеститорима у хартије од вриједности.
У процесу секјуритизације највећи значај припада хипотекарним тржиштима. На
финансијском тржишту Сједињених Америчких Држава преко 2/3 хипотекарних
кредита је секјуритизовано. У процесу секјуритизације појављују се двије велике
групе хартија од вриједности (Вуњак, Ћурчић и Ковачевић, 2008):
1) прва група обухвата хартије од вриједности покривене хипотеком;
2) друга

група

обухвата

хартије

од

вриједности

покривене

активом

(хипотекарни кредити, кредити по основу кредитних картица, лизинг опрема,
високоприносне обвезнице и сл.).
Несумњиво је да је развој и имплементација процеса секјуритизације као посљедице
финансијске дисинтермедијације у свјетској пракси донио значајне ефекте у
банкарској индустрији како оплемењавањем конзервативног банкарског производа,
тако и либерализацијом њене моћи и конкурентске предности у сложеном
финансијском окружењу (Башић и Плакаловић, 2019).
Т. W. Коch и други су сагласни да иза процеса секјуритизације, највише хипотека,
али и других кредитних облика, стоје сљедећи ефекти за учеснике у процесу:
•

ослобађање капитала за другу употребу,

•

побољшавање, односно унапређење поврата на властити капитал путем
оприходовања сервисирања,

•

диверзификација кредитног ризика,

•

стицање нових извора ликвидности и

•

редуковање ризика каматне стопе.

Када говоримо о основним импликацијама секјуритизације на финансијском
тржишту,

најснажнија

рефлексија

је

била

на

структуру

финансијске

интермедијације. Секјуритизација је значајно утицала на замјену традиционалног
система индиректног финансирања директним финансирањем јер обезбјеђује
директно финансирање између зајмопримаца и инвеститора.
Секјуритизација је својом појавом драматично загушила улогу финансијских
интермедијара, јер она, у суштини, има функцију интермедијације доспијећа (рочна
интермедијација) преко структурирања хартија од вриједности са роковима
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доспијећа мањим него што су рокови доспијећа исходишне активе. Такође,
секјуритизација врши функцију интермедијације деноминација преко структурирања
хартија од вриједности са мањим деноминацијама него што је деноминација
исходишне активе (иако оваква интермедијација може повећати вриједност
секјуритизованог инструмента).
Са становишта банке „оригинатора“, процес секјуритизације је донио ефекте са више
аспеката као што су креирање ликвидности, финансијска диверзификација,
редукција трошкова финансирања, редукција и трансфер ризика, ослобађање
регулаторног капитала и повећање капитала без објављивања проспекта (Башић и
Плакаловић, 2019).
Снажна тржишта секјуритизације олакшавају и подстичу ефикасну алокацију
капитала приватних финансијских институција. Са становишта регулације и
супервизије финансијских тржишта, секјуритизација нуди ефикасан механизам на
основу којег финансијске институције могу реалоцирати своје концентрисане
кредите у активи, те реалоцирати тржишне ризике повезане са њиховим портфолио
активностима на инвеститоре и много шире дисперзирано тржиште капитала. Према
томе, секјуритизација кредита омогућава редуковање ризика према приватним
инвеститорима и системских ризика у оквиру финансијских система.
Широка употреба и подстицај секјуритизације кредита као „средства“ владине
политике, може помоћи да се постигну жељени социјални и економски циљеви, као
што су:
•

стимулисање интензивнијег и ефикаснијег улагања средстава за изградњу
стамбених објеката, односно стимулисање ефикасније употребе оскудног тзв.
„социјалног“ капитала,

•

интензивирање кредитирања и смањење трошкова потрошачких кредита,

•

промовисање успјешне тржишне структуре и тржишних институција,

•

олакшавање употребе и рационалност алокације капитала,

•

олакшавање спровођења циљева владине фискалне, економске и регулаторне
политике и сл.

Појава, брз развој и експлозиван раст финансијских иновација на финансијским
тржиштима и то првенствено у Сједињеним Америчким Државама, а потом и на
свим развијеним финансијским тржиштима свијета, створили су клицу
финансијске кризе која је свом силином избила 2008. године. Криза је настала у
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Сједињеним Америчким Државама, а потом се проширила на Европу са
озбиљним посљедицама и на остатак свијета.
Директан повод за настанак кризе је била изражена кредитна активност банака
као и небанкарских финансијских организација које су одобравале такозване
„subprime“ кредите, или боље рећи кредите корисницима који нису задовољавали
минималне

стандарде

кредитне

способности.

Захваљујући

развијеним

иновативним финансијским инструментима као што је секјуритизација кредита и
актива, односно емисија хартија од вриједности које су покривене хипотеком или
неком другом активом, емитоване су енормне количине таквих хартија од
вриједности и понуђене домаћим и страним инвеститорима. Кредитна експанзија
и експанзија „subprime“ кредита била је базирана на расту цијена некретнина.
Такође, стално растућа тржишна цијена пружала је сигурност кредиторима који
су из претходно одобрених хипотекарних кредита, односно отплата тих кредита
сервисирали издате обвезнице на бази хипотека. Све већи проблем сервисирања
одобрених кредита учинио је да такве обвезнице постају све више безвриједан
папир. Са јењавањем кредитне активности и са појавом све веће кредитне
делинквенције, дошло је до веће продаје заложених некретнина. Њихова цијена
почиње драматично падати, онемогућавајући банкама да се компензују за дате
лоше кредите.
Кључне основе европског модела рјешавања кризе су представљале (Башић,
2012):
•

национализација и рекапитализација европских банака,

•

дјеловање Европске централне банке на пољу снижавања основне каматне
стопе,

•

стимулативни пакети помоћи владама финансијски угрожених земља уз
ригорозне мјере штедње,

•

формирање Фонда за европску финансијску стабилност и економску
контролу,

•

реформа у погледу финансијске регулације и супервизије банака (Базел
III).

Посљедња финансијска и економска криза је само једна у низу криза које се
одвијају по истом познатом обрасцу формирања балона као резултата претјерано
оптимистичних очекивања економских учесника, претјераног инвестирања и
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задуживања, уласка предузећа у зону шпекулативног финансирања и Понзи
финансија које неминовно, у једном моменту, доводе до краха. Криза се
проширила у Европу и оставила велике посљедице на земље Југоисточне Европе
(Башић и Плакаловић, 2019).

2.8. Посљедице
неадекватности
реструктуирања

кредитне

политике

и

потреба

Осим праћења уплата од стране корисника кредита које он врши по основу повраћаја
кредита, банка је дужна да активно прати пословање корисника кредита како би
могла адекватно реаговати пре него што дође до негативних посљедица, или да би
санирала лоше посљедице до којих је већ дошло. У кредитној политици банке поред
услова приликом одобравања кредита, морају бити дефинисани и поступци
мониторинга и принудне наплате. Менаџмент банке мора редовно да буде
информисан о стању наплате кредита и пословању корисника. При сазнању првих
знакова о тешком финансијском положају корисника кредита, може се прибјећи
изради санационог плана. У једном броју случајева препоручује се и предузима
реструктурирање кредита да би се спријечио отпис кредита. Уколико, међутим,
наплата није извршена и касни се и више од 270 дана, банка приступа отпису
кредита на терет резерви. То не значи да банка кредит неће наплатити на други
начин, па се разликује бруто губитак (укупан износ свих отписаних кредита) и нето
губитак (износ свих кредита умањен за наплаћене кредите).
Проблем неуредног сервисирања одобрених кредита, који се у банкарској
терминологији уобичајено означавају као лоши кредити, поготово уколико они
значајније учествују у укупној активи појединачне банке или банкарског сектора као
цјелине, један

је од најопаснијих изазова и претњи нормалном и успјешном

функционисању банака.
Када се врши процјењивање квалитета активе, менаџмент банке мора детаљно
размотрити (Божић, 1999):
•

довољност резерве за губитке на кредитима,

•

ниво, дистрибуцију, тежину и тренд проблематичне, класификоване,
нерастуће, реструктуриране, неисплаћене и неизвршене активе,
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•

постојање концентрације кредита,

•

кредитни ризик који проистиче из ванбилансних трансакција,

•

раст кредита,

•

обим и природу одступања од кредитне политике и документације.

Банкарске кризе из претходног периода и искуства тржишних банкарских система
указују да су кредитни и каматни ризици иманентни банкарском пословању, те да се
они у цијелости једноставно не могу елиминисати. Основни фактор који би требало
да спријечи или на минимум сведе појаву лоших кредита јесте опрезна,
информационо и научно-стручно фундирана кредитна политика банака. Она треба да
што је могуће објективније процијени кредитни ризик и будућу перформансност
тражиоца кредита како би се неизвјесност наплате камате, као основног извора
прихода и профита банке, и поврата главнице, као основа рекреирања кредитног
потенцијала, свели на минимум. Могућност процјене наведених фактора, тј.
кредитне способности дужника је нажалост и поред развијених бројних процедура и
техника, суочена са врло озбиљним ограничењима у погледу доступности и
поузданости информација. Ово због тога што она подразумијева процјену будуће
перформансности дужника, а будућност је без обзира на високософистициране
методе предвиђања, увијек иманентно одређена доза неизвесности и несигурности.
Суштина здраве кредитне политике је спречавање појаве лоших кредита преко
превентивног елиминисања потенцијално лоших дужника базираног на процјени
њихове кредитне способности. Међутим, и након што је кредит одобрен на бази
позитивне валоризације кредитне способности и укупног бонитета дужника, могуће
је да кредит постане лош. Погоршање пословања дужника током коришћења
кредита, које може бити детерминисано читавим низом интерних и екстерних
фактора, доводи до сљедећег (Божић, 1999):
•

онемогућава уредно сервисирање кредита,

•

доводи до кашњења у његовој отплати,

•

доводи до трансформисања у лош кредит.

Међутим, ни током таквих процеса погоршања отплатне позиције дужника банка не
би смјела одгађати дјеловање. Напротив, нужан је активистички приступ усмјерен на
континуирано праћење укупне пословне перформансности дужника са циљем тзв.
раног упозорења, односно правовременог уочавања првих симптома погоршања
његове пословне и финансијске позиције.
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У случају већег обима лоших кредита, потребно је спровести опсежнију акцију
санације банкарског портфолија. Санација банака се може спроводити на сљедеће
начине:
•

поништавање дугова - при чему држава преузима од банака лоше пласмане
кроз институт јавног дуга и његово сервисирање;

•

трансфер дуга - при чему дужничка обавеза остаје у предузећу, преузимање
обавеза се врши од стране одговарајуће државне институције, уз емитовање
ХОВ за преузети дуг;

•

отплату дугова банкама - гдје се дугови рефинансирају и наплаћују,
укључујући и процес банкротства предузећа.

У реструктурирању банкарског система доминира приступ који укључује слиједеће
мјере: истовремено реструктурирање банака и компанија, „чишћење“ банкарских
биланса уз рекапитализацију биланса, приватизација банака преко докапитализација
и продаје акција, реструктуирирање и рекапитализација банака и формирање нових
финансијских институција.
Иницијални покретачи преструктурирања банкарског портфеља могу бити:
•

циклична привредна кретања,

•

промјене цијена и камата,

•

суфицитно-дефицитни токови тражње за кредитима,

•

остали фактори егзогеног карактера који утичу на привредна кретања.

Када се ради о реформи постојећих финансијских институција, мисли се прије свега
на банкарске институције, које би се морале власнички преструктуирати и санирати,
или ликвидирати, уколико се ради о банкама са фундаменталним дебалансима. Када
се ради о стварању нових финансијских институција, имају се у виду нове банке у
приватном и иностраном власништву, као и оснивање небанкарских финансијских
институција, као што су осигуравајући заводи и пензиони фондови на актуарским
принципима, као и инвестициони фондови.
Менаџмент банке мора редовно, на основу извјештаја кредитног одбора и одбора за
ризике, контролисати водеће показатеље кредитног ризика и квалитета активе како
би се идентификовали знаци пораста кредитног ризика. У ову сврху се користе
сљедећи извјештаји (Горчић, 2006):
•

Извјештаји о поново уговореним и реструктуираним кредитима идентификују
кредите чији су првобитни услови, или структура, модификовани, обично
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због финансијског притиска на зајмодавца. Високи нивои проблематичних
кредита, који постају актуелни јер се поново уговарају услови, се или
реструктуирају, или им се понављају продужења рокова кад је у питању један
кредит. Ови кредити могу довести до тога да је теже утврдити стварни
квалитет кредитног портфеља. Менаџмент банке мора познавати сваки
индивидуални случај и разлоге зашто се кредити реструктурирају или поново
уговарају.
•

Извјештаји о другим проблематичним кредитима код којих је покренут
процес принудне наплате треба да допринесу да се банка ослободи
непокретне имовине у посједу и сл.

•

Извјештаји о изузецима дају листу изузетака од политике кредитирања, од
процедура и стандарда одобравања. Извештаји морају укључивати тренд у
броју и у износима одобрених кредита, који представљају одступање од
политике, као и проценат оваквих кредита. Менаџмент треба да анализира ове
изузетке и одлучује да ли да поново уведе, или да изврши ревизију политике
одобравања кредита.

•

Извјештаји о концентрацијама показују концентрације кредитирања по
типовима кредита, регијама и итд.

Евидентно је да се банкарски сектор не може посматрати одвојено од реалног
сектора. Законодавство у области својинских права, затим закон о предузећу или о
стечају могу имати значајне импликације у односу на банке. И обратно, активности
банака кроз одобравање кредита и трансфер плаћања, могу имати значајне
реперкусије на развој предузећа и начин рада. Ова међузависност можда је још
важнија када се посматрају лоши кредитни портфељи банака у многим земљама
Централне и Источне Европе. Немогуће је преструктуирање оваквих банака без
преструктуирања предузећа која имају проблеме са сервисирањем кредита банкама.
Када је у питању повећање ефикасности у раду државних банака, онда ове банке
треба да буду реорганизоване институционално. Њихова структура, у многим
случајевима, још одражава чињеницу да су оне више државне институције, него
комерцијалне банке. На примјер, неке банке нису усвојиле концепте и праксу, који
се односе на маркетинг њихових производа, или оцјену ризика. Потребно је
трансформисати начин рада и имплементирати адекватне стратегије и пословне
планове. Ова реорганизација може се спровести у оквиру преструктуирања читавог
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банкарског сектора и често је повезана са налажењем рјешења за лоше кредитне
портфеље банака.
Када се код конкретног кредита појави проблем, у највећем броју случајева
подразумијева сљедеће кораке (Горчић, 2006):
•

утврђују се лимити у погледу обима кредита;

•

реструктурирају се рокови доспијећа кредита;

•

предузимање промптних мјера да се отпишу кредити за које је утврђено да не
постоје услови за реструктуирање;

•

мјере наплате или продаје потраживања по основу кредита са лошим
перформансама другом субјекту који ће се старати о његовој наплати;

•

могућност излагања продаји било које имовине која је служила као
обезбеђење лошим кредитима, кроз поништавање права на ослобађање од
хипотеке, а све у циљу оптимизирања наплаћеног износа кредита.

Према (Ристић, Комазец, Клинцов, 2008) „покушаји менаџмента да се смањи обим
проблематичних пласмана, укључује и операције замјене дугова за акције (debtequity swaps) између банака и најзадуженијих предузећа. У овај поступак се у већини
случајева могу укључити само перспективна и јавна предузећа, која се могу
подијелити на три групе:
•

задужена, али перспективна, која су кандидати за реструктурацију и
приватизацију;

•

неперспективна предузећа, која су кандидати за затварање;

•

предузећа у инфраструктури и природним монополима, при чему треба да
постоји јасна државна регулатива да би се ова предузећа трансформисала у
комерцијална предузећа услужних делатности.

Оваква врста мјера требало би да смањи терет дугова предузећа у банкарској активи,
при чему је даљи процес реструктурисања функционално везан за нови менаџмент у
банкама и предузећима.“
У оквиру организационе структуре банке, посебно одјељење за реструктурирање и
наплату проблематичних пласмана пружа савјетодавне услуге, као и помоћ при
вршењу трансакција везаних за поступак реструктурирања. Ово одјељење најчешће
се бави сљедећим пословима:
•

проналази клијенте за фузију и аквизицију,
151

•

савјетује аквизитора или циљну компанију,

•

привремено финансира клијента,

•

дефинише вриједност субјеката који се реструктурирају,

•

посредује у преговорима између двије стране,

•

бави се пословима истраживања и суптилне анализе и сл.

Карактеристично је да инвестиционе банке као специјализоване банке у земљама у
транзицији, пружају сљедеће услуге које могу бити од велике важности у
настојањима да се смањи обим проблематичних кредита у пословању предузећа и
банака:
•

савјетодавне услуге и израде пројеката у процесима фузије и аквизиције и

•

савјетодавне послове у реструктурирању предузећа, банака и других
финансијских институција.

Увођењем тржишта новца и хартија од вриједности, као и тржишта капитала,
стварају се конкурентни услови унутар банкарског сектора, али и између банака и
небанкарских финансијских институција. Тиме се уводе финансијски инструменти
који омогућују повезивање кредитора и дебитора без посредства финансијских
институција.

Такође,

употребом

вриједносних

папира

за

финансијско

преструктуирање, постиже се реорганизација неуспешних предузећа и банака, тј.
врши се реструктуирање на реалном и финансијском сектору економије.
Организациони облик тог процеса јесу разни облици преузимања у виду фузија и
аквизиција, чија је суштина да се куповином акција предузећа са слабијим
перформансама мијења њихова структура власништва преузимањем од стране
ефикаснијих предузећа и банака (Муратовић, 2013).
У поступцима реструктуирања предузећа и смањења обима проблематичних кредита
значану улогу могу имати ЛБО фондови (leverage buy out). Ови фондови полазе од
чињенице да купци користе кредит у финансирању аквизиције (припајања)
компаније, те на тај начин долазе до приватизације дотичне компаније. Куповина
компанија, коришћење кредитних и новчаних средстава је свакодневна пракса у
високоразвијеним земљама. ЛБО трансакције подразумијевају ангажовање великог
износа новчаних средстава које је могуће прибавити путем банкарских кредита или
емитовањем акцијског капитала. Извор средстава код ЛБО трансакција може бити и
емисија шпекулативних обвезница, као и приватни пласмани дужничких хартија од
вриједности.
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Све ЛБО трансакције су везане за три фазе:
•

откуп компаније са већинским државним власничким капиталом (public
company), која прелази у приватну компанију;

•

преструктурирање компаније у циљу повећања перформанси и смањења
задужености дотичне компаније;

•

даљи развој компаније (најчешће се прогнозира период од 3 до 5 година за
стабилизовање пословања).

Од посебног значаја за одлучивање менаџмента банке приликом реструктуирања
проблематичних кредита јесте нови пословни план предузећа које има проблеме у
пословању. Овдје је важно нагласити да ли нови програм за који је сачињен бизнис
план представља континуитет развоја постојећих дјелатности предузећа или је у
питању преоријентација, реструктурирање и сл. Даље, потребно је да бизнис план
садржи и шта се очекује у погледу финансијских и других ефеката који оправдавају
улазак у конкретан пословни подухват. Другим ријечима, ради се о анализи
исплативости инвестиционог пројекта која мора дати увјерење инвеститору и
кредиторима да ће уложена средства бити враћена и то увећана за одговарајуће
приносе.
За дио пословне политике банке која се односи на одлучивање о процесима наплате
проблематичних кредита важно је праћење одговарајућих вриједности у билансима
банке. Сагледавање таквих односа омогућава руководству (менаџменту) банке да
усклади политику реструктурирања кредита и депозита са (Капор, 2010):
•

кредитном политиком,

•

политиком пласмана,

•

политиком камате и профита,

•

обављањем преоријентације (ако је потребна) у пословној политици са
сектора становништва на привреду или обрнуто,

•

да осигурава прилив страног капитала (задуживање у иностранству) и др.

У литератури (Ристић, Комазец, Клинцов, 2008) се наводи да „благовремено
реструктуирање кредита је од великог значаја за ефикасност пословања цјелокупног
привредног система. Понашање банака и њихових дужника је у великој мјери
условљено, прије свега, карактером финансијског система. Тамо где постоје чврста
финансијска дисциплина, односно тзв. чврсто буџетско ограничење (hard budget
constraints), стварни губици су, по правилу, мањи од оних у системима гдје се
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толерише финансијска недисциплина. У овом другом случају држава најчешће
годинама вјештачки одржава велике компаније и одређене банке одлажући
рјешавање

проблема,

тако

да

укупни

трошкови

таквих

непродуктивних

финансијских инјекција увијек превазилазе трошкове реструктуирања на тржишним
основама. Конкурентска борба банака постаје све оштрија како на подручју
прикупљања депозита, тако и системом кредитирања, али и положајем и понашањем
на финансијском тржишту. Економски разлози који доводе до реструктурирања
банака, односе се на све отворенији процес фузије и куповине банака, посебно у
Европи и Сједињеним Америчким Државама, што је праћено сљедећим привредним
феноменима:
•

експлозивним ширењем потенцијала банка,

•

измјени структуре средстава у њиховом кредитном потенцијалу и

•

припреми банака за све већу конкуренцију на финансијским тржиштима са
осталим финансијским (небанкарским) институцијама.“

Да би кредитна политика банке била успјешна, потребна је контрола њеног
провођења. Контрола је нарочито потребна код кредита високих износа. Код
одобравања ових кредита, нарочито је важно (Муратовић, 2013):
•

да је банка поштовала прописану процедуру,

•

да је обезбиједила потребну документацију, посебно ону која се односи на
билансне ставке,

•

да је утврдила бонитет корисника, односно његов отплатни капацитет и

•

да је у уговору о кредиту прецизирала кредитне клаузуле, које су често пута
значајније од самога колатерала.

Иако банка поштује принципе кредитне политике, ипак се могу појавити
проблематични кредити. Стога кредитна политика мора вршити мониторинг,
односно праћење кориштења и отплате, те реаговати одмах у случају да дужник
касни са отплатом. Коју ће од могућих варијанти банка примијенити, зависи од
процјене која опција ће имати највећу ефикасност. Банка ће репрограмирати
доспјели дуг ако сматра да се дужник под повољнијим кредитним условима може
стабилизовати. У том циљу банка обично даје повољније услове, отписује дио
камате и сл. Санацију као опцију банка може прихватити под одређеним условима:
да се изврши реструктурирање фирме, да се промијени пословна и кадровска
политика, да се у довољној мјери редукују трошкови предузећа или се вежу за
остваривање пројектованих билансних величина.
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Ако банка процијени да репрограмирање обавеза, односно санација неће
резултирати очекиваним ефектима, она ће преферирати наплату расположивим
средствима обезбјеђења без обзира што ово може значити и потпуну ликвидацију
пословања дужника.
Добра кредитна политика треба да резултира уредном наплатом кредита, што је
један од њених најважнијих циљева. С тим у вези важно је и класификовање активе
банке. Стандардна актива подразумијева да су дати кредити наплативи у року.
Субстандардна актива већ упућује да наплата касни, а сумњива и ненаплатива
упозоравају на лош квалитет кредитне политике и потребу да се она мијења, те да се
обезбиједе довољно високе резерве да би се ова потраживања могла отписати на
њихов терет.
Банке у циљу унапређења кредитне политике уводе концепт ограничавања ризика и
губитака, чија је суштина слиједећа (Муратовић, 2013):
1. наглашава се квалитет умјесто обима имовине;
2. прилагођавање облика кредитних пласмана;
3. цјеновно се компензира антиципирани кредитни ризик;
4. врши се ригидна селекција дебитора и њихово рангирање;
5. шира је примјена мониторинга, ревизије и супервизорства;
6. формирају се специјалне резерве за покриће антиципираних ризика.
Наведени концепт је са аспекта пословања банака у функцији побољшања
алокативне функције, сталног реструктуирања привреде, побољшања квалитета
дугова, стабилности и солвенстности, смањења трошкова кредитних ресурса и
јачања финансијске снаге банака.
Свеобухватнија примјена наведеног концепта у што већем броју банака у оквиру
банкарског сектора добија и своју макроекономску димензију у смислу бољих
акумулативних, инвестиционих и компетитивних предности националне привреде.
Привредни развој у новије вријеме све више одликује нову стратегију банкарског
пословања. Банке се прилагођавају дубоким промјенама у производњи, трговини и
финансијској

структури

привреде,

односно

промјенама

на

финансијским

тржиштима. Често су банке постале институције које повлаче, иницирају или
усмјеравају процесе глобалног реструктурисања привреде.
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3.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Операционализација варијабли и одређивање индикатора
Прије дефинисања основне и помоћних хипотеза, навешћемо идентификоване
варијабле истраживања. Према наслову и основном научном проблему истраживања,
можемо констатовати да је зависна варијабла у овом истраживању финансијска
стабилност привреде Републике Српске. Када је у питању зависна варијабла, морамо
констатовати да се финансијска стабилност привреде може вредновати са више
аспеката, што има за резултат многобројне квантитативне и квалитативне
показатеље. Универзални показатељ за све аспекте финансијске стабилности не
постоји. С аспекта предмета и проблема овог истраживања, можемо констатовати
већу значајност показатеља задужености у односу на показатеље ликвидности,
економичности, профитабилности и инвестиција. Поред тога, с обзиром на то да је
Босну и Херцеговину Међународни монетарни фонд категорисао као земљу у
развоју, од изузетне важности је анализа њеног реалног сектора и његовог доприноса
привредним активностима. Због тога ћемо улогу појединих сектора привреде и
привредних грана посматрати са циљем формирања адекватне кредитне политике
банкарског сектора, односно терцијарни и квартарни сектор посматраће се одвојено
у односу на реални сектор.
Иако бројни фактори (унутрашњи и вањски) утичу на финансијску стабилност
привреде, у оквиру овог истраживања посматраће се само утицај политике
кредитирања банкарског сектора на зависну варијаблу. Дакле, независна варијабла је
примијењена кредитна политика банкарског сектора. Кроз овај рад и истраживање, у
оквиру независне варијабле посматраћемо утицај сљедећих активности политика
кредитирања банкарског сектора на зависну варијаблу: кредитна анализа и оцјена
кредитног рејтинга корисника кредита, постојање адекватног кредитног потенцијала
за финансирање привреде, утицај система осигурања депозита и адекватност
регулаторног уређења банкарског пословања. Квалитет наведених активности
кредитне политике банкарског сектора можемо посматрати као независне
подваријабле.
Операционализацију идентификованих (под)варијабли можемо сумарно приказати
уз помоћ сљедећег узрочно-посљедичног дијаграма.
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Слика 3. Узрочно-посљедични дијаграм операционализације идентификованих
(под)варијабли.
Кредитна политика банкарског сектора
Кредитна анализа и
оцјена кредитног рејтинга
Капацитет
враћања кредита

Кредитни
карактер и углед

Стабилизација у
условима кризе

Надлежности
регулаторних
органа

Заштита
потрошача
Утицај
европских
интеграција

Квалитет банкарског
регулаторног оквира

Висина пасивних
каматних стопа

Ликвидност
банака

Властити
капитал

Економски услови
привредне гране

Увођење
Базела III

Заштита
депонената

Колатерална
средства

Адекватност
новчаних токова

Спречавање
прања новца

Квалитет система
осигурања депозита

Управљање
средствима

Висина депозита
код банака

Euribor
фондови

Структура
депозита
Кретање
капитала

Финансијска
стабилност
привреде
Међубанкарска
сарадња

Финансијске
карактеристике

•
•
•
•
•

Задуженост
Ликвидност
Економичност
Профитабилност
Инвестиције

Квалитет кредитног
потенцијала банака

Извор: Креација аутора.

3.2. Модел истраживања
Да би се примијенио концепт о позитивном утицају адекватне кредитне политике
банкарског сектора на финансијску стабилност привреде Републике Српске, важно је
да домаћи банкарски сектор:
•

прилагоди кредитне анализе и оцјене кредитног рејтинга специфичностима
финансијског тржишта Републике Српске;

•

има обезбијеђен квалитетан систем осигурања депозита;

•

послује у адекватном регулаторном оквиру;

•

успијева обезбиједити довољно квалитетног кредитног потенцијала.

У ту сврху предлажемо модел стратегијских модификација унутар банкарског
пословања и његовог привредног окружења, приказан на сљедећој слици.
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Слика 4. Модел стратегијске примјене концепта о позитивном утицају
адекватне кредитне политике банкарског сектора на финансијску
стабилност привреде Републике Српске
Дефинисање пословних
процеса банкарског сектора
у циљу развоја регулаторног
оквира и имплементације
стандарда Базел III

ФАЗА 1

Прилагођавање кредитне
анализе и оцјене кредитног
рејтинга специфичностима
привредног система
Републике Српске

Реализација потребних
измјена у систему
осигурања депозита

Увођење стандарда
јавне потрошње и
повећање
финансијске
дисциплине

Идентификовање
несистемских
ризика
Активно дјеловање
на минимизирању
несистемских
ризика

ФАЗА 2

Повећање кредитног рејтинга
домаћег привредног система
Координисано дјеловање
регулаторних органа и
банака са циљем
минимизирања
системских ризика

ФАЗА 3

Ефекти на висину
каматне стопе,
инвестиције и раст
предузећа
Ефекти на
конкурентност
и извозне
могућности

ФАЗА 4

Извор: Креација аутора

Предузимање иницијативе за
повећање обима квалитетног
кредитног потенцијала и
ЕУРИБОР фондова

Раст БДП-а

Усмјеравање ЕУРИБОР
фондова у приватни и
јавни сектор

Ефекти на
задуженост,
ликвидност,
економичност,
профитабилност
и инвестиције

Предузимање иницијативе за даље повећање
обима квалитетног кредитног потенцијала и
развој сарадње са репрезентативним
европским банкарским групацијама
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У првој фази концепта о позитивном утицају адекватне кредитне политике
банкарског сектора на финансијску стабилност привреде Републике Српске,
неопходно је прво дефинисати пословне процесе банкарског сектора у циљу развоја
регулаторног оквира и имплементације стандарда Базел III. У оквиру ове фазе
нарочито

је

важно

у

цијелости

имплементирати

Стратегију

за

увођење

Међународног споразума о мјерењу капитала и стандардима капитала Базел III,
усвојену од стране Агенције за банкарство Републике Српске. Имајући у виду
комплексност цијелог процеса, ова Стратегија подложна је реалном прилагођавању
новонасталим околностима.
У наставку прве фазе неопходна је реализација потребних измјена у систему
осигурања депозита у циљу даљег подстицања штедње и повећања повјерења у
сигурност

и

стабилност

идентификовања
прилагођавање

домаћег

несистемских
процеса

банкарског

ризика,

кредитне

сектора.

потребно

анализе

и

је

оцјене

Даље,
вршити

на

основу

константно

кредитног

рејтинга

специфичностима привредног система Републике Српске.
У другој фази неопходно је предузети све неопходне активности на побољшању
кредитног рејтинга земље, која тренутно има висок, односно неинвестициони ниво
ризика. Ове активности се односе на увођење стандарда јавне потрошње и повећање
финансијске дисциплине, као и на координисано дјеловање регулаторних органа и
банака са циљем минимизирања ризика земље. Неопходно је тренутну категорију
кредитног рејтинга, која се описује као „B3“ према класификацији од стране
агенције Moody's Investors Service, односно „B“ према класификацији Standard &
Poor's – „спекулативна кредитна способност, висок кредитни ризик“, унаприједити
минимално до „Baa3“, односно „BBB-“ – „средња кредитна способност, умјерен
кредитни ризик“, чиме би земља, према оцјенама наведених агенција, била сврстана
међу земље са инвестиционим нивоом ризика.
У оквиру треће фазе постојале би могућности за предузимање иницијативе за
повећање обима квалитетног кредитног потенцијала и евровалутних фондова, као и
за повећање обима пословања домаћег банкарског сектора са репрезентативним
европским банкарским групацијама. У зависности од постигнутих услова и степена
овакве међубанкарске сарадње, домаће банке би биле у могућности да користе
фондове са евровалутног тржишта за одобравање повољнијих кредита домаћим
привредним субјектима. Усмјеравање фондова са евровалутног тржишта у приватни
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и јавни сектор посредством домаћих банака дјеловало би позитивно на повећање
обима економске активности и раст БДП-а. На једној страни, ниже каматне стопе
стварају услове за повољније инвестиционо кредитирање и раст предузећа, као и
ефекте за повећање конкурентности и извозних могућности предузећа. На другој
страни, јављају се позитивни утицаји на величине које дефинишу финансијску
стабилност

привреде,

односно

на

задуженост,

ликвидност,

економичност,

профитабилност и инвестиције. У дужем временском периоду (у просјеку од 3 до 5
година), овакав тренд повратно би дјеловао на даље унапређење кредитног рејтинга
земље.
Четврта фаза створила би предуслове за предузимање иницијативе за даље повећање
обима квалитетног кредитног потенцијала и развој сарадње са репрезентативним
европским банкарским групацијама. У оквиру ове фазе омогућило би се постепено
побољшање услова у оквиру међубанкарске сарадње у корист домаћег банкарског
сектора. Ово би имало за посљедицу додатно снижавање маржи на фондове са
евровалутног тржишта, чиме би се услови за домаће банке све више приближавали
условима који важе у оквиру међубанкарске сарадње европских банака.
Од посебног значаја овдје је стварање услова за почетак пословања нових
банкарских групација које до сада нису пословале у оквиру банкарског сектора
Републике Српске. Даље, ово доводи до раста конкуренције између банака што
ствара додатне погодности за привредне субјекте. Ове погодности се поред ниже
цијене банкарских услуга могу односити и на друге аспекте банкарског пословања
као што су:
•

сигурност у обављању пословних трансакција;

•

брзина обраде захтјева (ово се највише односи на кредитне захтјеве);

•

одобравање кредитних линија за привредне субјекте и запослене;

•

могућности закључивања специјалних аранжмана (у оквиру којих клијенти
добијају посебне попусте користећи пакете банкарских услуга);

•

веће могућности за одобравање синдицираних кредита које због великих
износа појединачне банке не могу реализовати.

Овакав тренд би повратно утицао на интензивнији раст БДП-а, као и на додатно
побољшање кредитног рејтинга земље.
С обзиром на веома динамичне и крупне промјене које се дешавају унутар
привредних система и банкарског пословања, пожељно је константно пратити тренд
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имплементације стандарда Базел III, као и нове захтјеве међународних рејтиншких
агенција.

3.3. Ограничења истраживања

Истраживање је проведено на основу званичних извјештаја Европске централне
банке, података добијених од Агенције за банкарство Републике Српске, као и
података које објављује Банка за међународна поравнања из Базела (Bank for
International Settlements).
Подаци о обиму учешћа фондова са евровалутног тржишта који су путем банкарског
сектора пласирани привреди Републике Српске добијени су од Агенције за
банкарство Републике Српске. Овдје постоји могућност мањих одступања у
начинима како банке извјештавају Агенцију за банкарство Републике Српске, тако
да је могуће да се јаве одступања о обиму учешћа фондова са евровалутног тржишта.
Кроз полуструктурирани интервју са менаџерима банака из Републике Српске, те
циљане претраге интернетских страница, настојала се повећати вјеродостојност
података добијених емпиријском анализом. И поред тога, као ограничења
истраживања

у

смислу

вјеродостојности

прикупљених

података

наводимо

немогућност приступа појединим документима којим би се поткријепиле тврдње
менаџера.
Због недоступности података о развоју осталих фактора пословања, постоји
ограничење у одређивању нивоа значаја утицаја самих извора финансирања на
укупну привредну активност. Као индикаторе зависне варијабле посматрали смо
раст бруто друштвеног производа, те бруто друштвени производ по становнику.
Иако се ови индикатори мијењају у зависности од обима и услова финансирања
привреде, они због своје ширине обухватају и друге факторе, у које спадају
технолошки, кадровски, правни, политички и међународни фактори, који такође
утичу на пословање и привредну активност у цјелини.
Истраживање утицаја кредитне политике банака на финансијску стабилност
Републике Српске обављено је на основу репрезентативног узорка који обухвата 188
великих предузећа од укупно 343. Два фактора су утицала на одређивање величине
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узорка. С једне стране, величина узорка је одређена статистичком методологијом
која дефинише репрезентативност узорка. С друге стране, величина узорка је
дјелимично условљена и недостатком финансијских средстава за провођење
обимнијег истраживања којим би била обухваћена већа популација предузећа из
Републике Српске.

3.4. Методе истраживања

3.4.1. Истраживачки поступци

Основна сврха овог истраживања јесте детаљно сагледавање елемената кредитне
политике банкарског сектора Републике Српске као једног од најважнијих фактора у
процесима финансирања привреде Републике Српске, како би се утврдило тренутно
стање и дале препоруке за повећање финансирања привреде из повољнијих фондова
у циљу побољшања конкурентности и повећању финансијске стабилности привреде
у цјелини.
Прикупљање, обрада и анализа секундарних података (превасходно стране
литературе о елементима кредитне политике и њеном утицају на финансијске токове
националне привреде, сагледавање различитих теорија у овој области, преглед
научних и стручних истраживања, тематских чланака и пословних публикација)
пружили су шири увид у посматрану појаву. Даље, ово је омогућило сагледавање
узрочно-посљедичне зависности и интензитета повезаности макроекономских и
микроекономских ефеката које производи кредитна политика и банкарски сектор у
цјелини на финансијску стабилност привреде Републике Српске.

3.4.2. Истраживачки узорак

У сврху тестирања постављених хипотеза извршили смо емпиријска истраживања.
Истраживања су проведена у другој половини 2017. године, а као базна година
посматрана је 2016. година. Прикупљање дијела примарних података извршили смо
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уз помоћ званичних статистичких извјештаја. Подаци који се односе на анализу
привредних грана структурирани су из четири дијела: општи подаци о привредној
дјелатности, обим раста привредне дјелатности, обим задужења привредне
дјелатности и рочна структура задужења привредних дјелатности посредством
домаћег банкарског сектора. Према подацима добијеним од стране Агенције за
банкарство Републике Српске, спроведено је истраживање о обиму фондова
евровалутног тржишта који се путем банкарског сектора пласирају привреди
Републике Српске.
Емпиријско истраживање је извршено и поводом анализе услова и квалитета понуде
домаћег банкарског сектора. Поред тога, слична врста истраживања је овом
приликом спроведена и за банке са простора Европске уније. Прикупљене податке
смо обрадили уз помоћ стандардних статистичких метода.
У сврху тестирања постављених хипотеза које се односе на прилагођавање кредитне
политике банкарског сектора специфичностима домаћег привредног окружења,
извршили смо такође емпиријско истраживање. Истраживање је проведено у првој
половини 2018. године, а као базна година посматрана је 2017. година. Прикупљање
примарних података извршили смо уз помоћ упитника за оцјену прилагођености
кредитне политике банака потребама предузећа и специфичностима привредног
окружења Републике Српске. Упитник је структуиран у четири цјелине (види:
прилог 1):
1. адекватност кредитне политике и оцјена кредитног рејтинга у банкарству;
2. утицај система осигурања депозита на кредитни потенцијал банака и
кредитирање привреде;
3. унапређење банкарског регулаторног оквира и кредитна политика банака;
4. квалитет кредитног потенцијала банака и висина активних каматних стопа.
Поред тога, упитник садржи и три питања отвореног типа у оквиру којих смо
истражили:
1. став о методологији на основу које банке одлучују о одобравању кредита
предузећима;
2. коректност у односима банака према предузећима која требају финансијску
подршку;
3. неповољна и лоша искуства са банкама са аспекта кредитирања предузећа.
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У циљу провјере података добијених на основу проведеног упитника, извршено је
интервјуисање власника и/или менаџера предузећа из истраживачког узорка
(кориштен је полуструктуирани интервју), те циљана претрага интернетских
страница и званичних докумената предузећа укључених у истраживање.
Емпиријско истраживање је извршено на репрезентативном узорку који обухвата
велика предузећа која послују у Републици Српској. Категорија великих предузећа је
одабрана за истраживање из сљедећих разлога:
•

имају више финансијских средстава од малих предузећа за истраживање и
развој нових производа и услуга;

•

обично нуде шире могућности приликом запослења;

•

у већини случајева нуде већу стабилност запослења и веће плате;

•

имају већа издвајања у јавне фондове (прије свега здравствени и пензиони
фонд) по запосленом а нарочито у укупним износима;

•

представљају једну од најважнијих полуга развоја малих и средњих предузећа
која најчешће послују као подизвођачи у оквиру обимнијих пројеката;

•

имају појединачно већи утицај на привредне токове због обимнијег промета.

Поред тога, велика предузећа због обимнијег промета имају појединачно већи утицај
на привредне токове, инвестиције и задужења. На примјер, престанак рада
Рафинерије нафте Брод је „један од основних генератора смањења индустријске
производње у првих седам мјесеци 2019. године у односу на исти период прошле
године“ (https://srpskainfo.com/privreda-tone-zbog-rafinerije-industrijska-proizvodnja-usrpskoj-7-mjeseci-u-padu/).
Као критериј за разврставање предузећа по величини кориштене су одредбе Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 94/15).
Репрезентативни узорак према статистичкој методологији обухватио је 188 великих
предузећа од укупно 343 у Републици Српској.
Поред упитника, за ових 188 предузећа су анализирани финансијски извјештаји,
чиме су добијени изведени показатељи економских величина потребни за даље
анализе. Прикупљене и добијене податке смо обрадили уз помоћ стандардних
статистичких метода.
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3.4.3. Истраживачки алати и технике

Анализу дијела истраживања помоћу упитника за оцјену прилагођености кредитне
политике банака потребама предузећа и специфичностима привредног окружења
Републике Српске извршили смо уз помоћ скоркард анализе (Scorecard Analysis).
Сваком од 33 посматрана показатеља прилагођености кредитне политике банака
потребама предузећа додијелили смо одређене тежинске факторе. Тежински фактори
су одређени на бази теоријских спознаја о значајности појединих показатеља
кредитне политике, оцјене кредитног рејтинга, система осигурања депозита,
банкарског регулаторног оквира и квалитета кредитног потенцијала на укупан ниво
појединачних величина (задуженост, ликвидност, економичност, профитабилност и
инвестиције) помоћу којих ћемо даље процјењивати финансијску стабилност
привреде.
У циљу анализе финансијских извјештаја предузећа из репрезентативног узорка по
питању утврђивања примијењене кредитне политике користили смо се сљедећим
показатељима:
1. Показатељи ликвидности
• Коефицијент текуће ликвидности
• Коефицијент убрзане ликвидности
• Коефицијент тренутне ликвидности
• Коефицијент финансијске стабилности
2. Показатељи задужености
• Коефицијент задужености
• Коефицијент властитог финансирања
• Коефицијент финансирања
• Покриће трошкова камата
• Степен покрића I
• Степен покрића II
3. Показатељи активности
• Коефицијент обрта укупне имовине
• Коефицијент обрта краткорочне имовине
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• Коефицијент обрта дугорочне имовине
• Коефицијент обрта потраживања
• Трајање наплате потраживања у данима
4. Показатељи економичности
• Економичност укупног пословања
• Економичност пословања (продаје)
• Економичност финансирања
• Економичност ванредног пословања
5. Показатељи профитабилности
• Нето маржа профита
• Бруто маржа профита
• Поврат на укупну имовину (РОА)
• Поврат на укупни капитал (РОЕ)
Користећи се наведеним коефицијентима испитали смо да ли узоркована предузећа
имају задовољавајуће финансијске показатеље у својим финансијским извјештајима.
Финансијски показатељи су упоређивани са референтним вриједностима из
рачуноводствене теорије и праксе тако да им је након тога додијељен статус
„задовољава“ или „не задовољава“. Наведене податке смо даље обрадили уз помоћ
стандардних статистичких метода.
Користећи се регресионом и корелационом анализом, настојали смо на основу
података из финансијских извјештаја утврдити у којој мјери обим кориштења
краткорочних

и

дугорочних

кредита

доприноси

побољшању

финансијских

показатеља предузећа из репрезентативног узорка. Као независну варијаблу смо
користили релативно учешће краткорочних и дугорочних кредита у краткорочним и
дугорочним обавезама респективно. Као зависне варијабле користили смо
финансијске показатеље које смо добили анализом биланса предузећа. У наредној
табели су приказане кориштене варијабле:
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Табела 10. Упоредни приказ кориштених варијабли у анализи финансијских
извјештаја
Независна варијабла
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће краткорочних кредита у
краткорочним обавезама
Учешће краткорочних кредита у
краткорочним обавезама
Учешће краткорочних кредита у
краткорочним обавезама
Учешће дугорочних кредита у
дугорочним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама
Учешће укупних кредита у
укупним обавезама

Извор: Ауторова обрада података

Зависна варијабла
Нето профитна маржа
Поврат на укупну имовину
(ROA)
Поврат на укупни капитал
(ROE)
Коефицијент текуће
ликвидности
Коефицијент убрзане
ликвидности
Коефицијент тренутне
ликвидности
Коефицијент финансијске
стабилности
Коефицијент обрта укупне
имовине
Коефицијент обрта краткорочне
имовине
Коефицијент обрта дугорочне
имовине
Коефицијент обрта
потраживања
Трајање наплате потраживања у
данима
Економичност укупног
пословања

Код анализе финансијских показатеља из претходне табеле одвојено смо посматрали
три независне варијабле:
•

учешће укупних кредита у укупним обавезама,

•

учешће краткорочних кредита у краткорочним обавезама и

•

учешће дугорочних кредита у дугорочним обавезама.

Вриједности сваке од независних варијабли смо затим анализирали заједно са
одговарајућим финансијским показатељима. У овом дијелу је истакнута значајна
улога анализе финансијских извјештаја чији је темељни задатак осигурање
информативне подлоге потребне за доношење одлука које обезбјеђују успјешније и
сигурније пословање. Као и у случају независних варијабли, извршили смо и
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раздвајање зависних варијабли у зависности од њихове осјетљивости на поједине
врсте извора средстава, односно на рочност обезбијеђених извора финансирања.
Тако смо приликом обраде података на сљедећи начин извршили груписање
зависних варијабли:
•

кориштење краткорочних кредита смо анализирали са показатељима
ликвидности,

•

кориштење дугорочних кредита смо анализирали са показетељем финансијске
стабилности,

•

укупно кредитно задужење предузећа смо анализирали са показатељима
економичности и профитабилности.

Поред претходно наведеног, формиран је и корелациони модел у којем је као
независна варијабла кориштен коефицијент учешћа укупних кредита у укупним
обавезама предузећа, док је као зависна варијабла кориштен број финансијских
показатеља предузећа који се налазе у оквирима прихватљивих референтних
вриједности. Слично као и у претходном моделу, на овај начин смо успостављали
везу између обима кориштења банкарских кредита и финансијске успјешности
пословања предузећа.
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4.

ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ
БАНКАРСКОГ
СЕКТОРА
НА
ФИНАНСИЈСКУ
СТАБИЛНОСТ
ПРИВРЕДЕ

4.1. Резултати истраживања

У власничкој структури капитала банака које послују у Републици Српској
доминантно је учешће страног приватног власништва, укључујући и страно државно
власништво. Остварен је висок степен правне и регулаторне уређености, а по
карактеру, банкарски сектор се може сврстати у конзервативно банкарство са
депозитима као основним извором пословања и кредитима као основним
производом. Све банке посједују цертификат о чланству у Програму осигурања
депозита Босне и Херцеговине.
Основни показатељи пословања банкарског сектора на дан 31.12.2016. године су
(Агенција за банкарство Републике Српске, 2017, стр. 2-4):
•

банкарски сектор Републике Српске чинило је 8 банака са укупно 2.974
запослена радника (билансни и остали показатељи пословања Банке Српске
а.д. Бања Лука - у ликвидацији нису укључени у извјештајну основу
банкарског сектора);

•

пословање се одвија преко мреже од 298 организационих дијелова (84
филијала и 214 других организационих дијелова);

•

укупни билансни ниво износио је 7.581,4 милиона КМ и приближно је на
истом нивоу као и са стањем на дан 31.12.2015. године (7.561,3 милиона КМ);

•

укупни бруто кредити износе 4.559,3 милиона КМ;

•

укупна просјечна ефективна каматна стопа на кредите (6,80%) је мања за 0,46
процентних поена у односу на просјек исте у 2015. години;

•

учешће кредита са доспјелим неизмиреним обавезама у укупним кредитима
износи 8,39% и износи 382,6 милиона КМ;

•

учешће укупних доспјелих кредита приватних предузећа и друштава у
укупним кредитима истих износи 13,10%;

•

учешће укупних доспјелих кредита грађана у укупним кредитима истих
износи 7,04%;
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•

неквалитетни кредити (кредити класификовани у више категорије ризика „Ц“,
„Д“ и „Е“) износе 546,1 милион КМ, односно 11,98%;

•

депозити у структури пасиве биланса банака износе 5.011,4 милиона КМ и са
учешћем од 75% у укупној пасиви су основни извор финансирања пословања
банака;

•

према рочној структури укупних депозита 59% су краткорочни депозити и
41% дугорочни депозити;

•

укупна просјечна ефективна каматна стопа на депозите банака Републике
Српске износила је 1,20% и иста је мања за 0,89 процентних поена у односу
на просјек исте у 2015. години;

•

укупни билансни капитал банака износи 882,5 милиона КМ, од чега се на
основни капитал односи 687,9 милиона КМ;

•

просјечна стопа адекватности капитала износила је 16,31%, док је са
31.12.2015. године износила 14,11% (законски минимум је 12%);

•

просјечна стопа финансијске полуге 2 износила је 9,4% и већа је за 0,6
процентних поена у односу на крај 2015. године;

•

према власничкој структури акционарског капитала приватни капитал чини
99%, а државни (учешће Републике Српске) 1%;

•

у структури приватног капитала страни приватни капитал учествује са 76%, а
домаћи приватни капитал са 24%;

•

на нивоу укупног банкарског сектора шест банака извјештајно су исказале
добит прије опорезивања у укупном износу од 80,1 милиона КМ, односно
нето добит у износу од 71,5 милиона КМ, док су двије банке исказале
негативан финансијски резултат у износу од 26,2 милиона КМ. На нивоу
банкарског сектора исказана је нето добит у износу од 45,3 милиона КМ.

У банкарском сектору је евидентан раст улагања у хартије од вриједности. Са
31.12.2016. године на нивоу банкарског сектора улагање у хартије од вриједности за
трговање износило је укупно 565 милиона КМ, са стопом раста од 27%, те већим
дијелом се односи на државне хартије од вриједности.

2

Одлуком о капиталу од 30.09.2014. године Агенција за банкарство Републике Српске је увела нови
инструмент „финансијска полуга“ за мјерење капитализираности банака. Финансијској полузи даје се
велики значај као инструменту за мјерење и одржавање снаге капитала банке, која показује могућност
банке да апсорбује могуће губитке. Финансијска полуга преставља однос основног капитала и укупне
изложености банке на мјесечном нивоу и мора износити најмање 6%, уз обавезу банака да овај
минимум морају одржавати почевши од 31.12.2015. године.
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У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године све банке су континуирано испуњавале
задате услове одржавања позиције ликвидности, односно одржавања новчаних
средстава изнад прописаног минималног дневног износа новчаних средстава од 5%
(вишак од 1.190,5 милиона КМ преко минимума од 141,3 милиона КМ) и одржавања
декадног износа новчаних средстава изнад 10% (вишак од 1.135,7 милион КМ преко
минимума од 282,6 милиона КМ), а све у односу на краткорочне изворе.
Задуженост привреде Републике Српске по појединим привредним гранама и бруто
додата вриједност унутар сваке од њих су приказани у наредној табели.
Табела 11. Обим задужења по појединим привредним гранама и бруто додата
вриједност унутар сваке од њих (31.12.2016. године)
ГРАНА
Пољопривреда
Рударство и индустрија
Грађевинарство
Трговина
Транспорт, ПТТ, комуникације
Туризам и угоститељство
Финансије
Трговина некретнинама
Јавне услуге

Бруто додата
вриједност
900.171
1.778.030
472.126
1.072.414
293.741
140.749
289.260
409.419
915.815

(у 000 КМ)
Обим задужења
привредне гране
86.754
684.254
213.884
617.073
69.767
50.157
36.063
109.507
576.167

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за банкарство Републике
Српске.

Табела 12. Услови и квалитет понуде домаћег банкарског сектора
ОПИС
1. Пондерисане каматне стопе на краткорочне
кредите
1.1. Кредити влади и владиним институцијама
1.2. Кредити привреди
1.3. Кредити банкама и друг. финанс. Институцијама
1.4. Кредити становништву
1.5. Остали кредити
2. Пондерисане каматне стопе на дугорочне
кредите
2.1. Кредити влади и владиним институцијама
2.2. Кредити привреди
2.3. Кредити банкама и друг. финанс. институцијама
2.4. Кредити становништву

Банке РС
2015.
2016.
5,63
4,77
5,14
5,63
6,61
9,01
6,23
6,98

3,26
4,55
5,81
9,32
5,61
6,60

5,75
6,64
3,00
7,46

5,80
5,74
5,81
7,22
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2.4.1. Стамбени кредити
2.5. Остали кредити
3. Укупно пондерисане каматне стопе

5,13
7,00
6,31

5,23
8,65
5,82

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске, април 2017, стр. 54-55.

Најниже дугорочне каматне стопе (изузимајући кредите банкама и другим
финансијским институцијама) унутар домаћег банкарског сектора остварене су
приликом пласмана стамбених кредита становништву. Овдје је примјетан утицај
ИРБ РС, која посредством комерцијалних банака нуди релативно повољне кредите за
ову намјену.
Табела 13. Услови и квалитет понуде банака из Европске уније
ОПИС

Банке из ЕУ
2015. година
2016. година

Кредити намијењени финансирању привреде
Каматна стопа за велике кредите (преко
1,39%
1.000.000 EUR)
Каматна стопа за мале кредите (до 250.000
3,22%
EUR)
Просјечна каматна стопа за финансирање
2,09%
привреде
Кредити намијењени финансирању становништва
Каматна стопа за кредите намијењене
5,31%
текућој потрошњи
Каматна стопа за стамбене кредите
1,98%
Просјечна каматна стопа за кредите
2,23%
становништву

1,22%
2,67%
1,80%

5,06%
1,75%
1,81%

Извор: European central bank, Bank interest rate statistics, јануар 2017.

Каматне стопе за кредите намијењене финансирању привреде унутар Европске уније
су у просјеку ниже за велике кредите у износима преко 1.000.000,00 EUR у односу на
мање кредите до 250.000,00 EUR. Каматна стопа на кредите привреди у износима
преко 1.000.000,00 EUR износи у просјеку 1,39%, док је стопа за исту врсту кредита
и износе до 250.000,00 EUR у просјеку 3,22%, што је повећање за преко 230%. С
обзиром на то да се ради о кредитима намијењеним привреди, може се закључити да
су банке спремне да понуде повољније каматне стопе приликом финансирања већих
инвестиционих пројеката.
Банкарски сектор има кључну улогу у обезбјеђивању извора финансирања
привредног раста. Комерцијалне банке су централне институције на међународном
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тржишту капитала, не само зато што управљају механизмом међународних плаћања,
већ и због тога што обављају велики број различитих финансијских послова
(Krugman i Obstfeld, 2009, стр. 599). Расположивост фондова за кредитирање
привреде по повољним условима јесте најважнија функција коју осигурава
банкарски сектор. Владе тразицијских земаља и земаља у развоју треба да у циљу
убрзања развоја националног финансијског система посвете пуну пажњу стварању
услова за повећање ефикасности банкарског система (Микеревић, 2010, стр. 46). У
наредној табели су приказане годишње вриједности БДП-а Републике Српске у
периоду од 2004. године, као и обим задужености привреде и становништва код
домаћег банкарског сектора.
Табела 14. БДП Републике Српске и задуженост код банкарског сектора
Година

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

БДП
Републике
Српске
5.115,60
5.693,00
6.546,50
7.352,00
8.490,60
8.236,30
8.318,20
8.682,40
8.584,97
8.760,80
8.847,12
9.205,03
9.630,56

(у милионима КМ)
Задуженост код банкарског сектора
Укупна задуженост
Укупна задуженост УКУПНО
привреде
становништва
1
2
1+2
601,00
687,00
1.288,00
878,30
908,30
1.786,60
1.147,40
1.252,30
2.399,70
1.725,80
1.417,90
3.143,70
2.117,20
2.143,30
4.260,50
2.142,40
2.001,70
4.144,10
2.337,70
2.018,80
4.356,50
2.404,30
2.150,60
4.554,90
2.542,80
2.190,70
4.733,50
2.645,90
2.232,00
4.877,90
2.327,00
2.374,30
4.701,30
2.438,13
2.485,35
4.923,48
2.337,98
2.517,14
4.855,12

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за банкарство Републике
Српске (укључени су кредити које су банке из ФБиХ пласирале у РС, док су искључени кредити
које су банке из РС пласирале у ФБиХ).

Током посљедњих година БДП у Републици Српској има углавном тенденцију
благог раста, који прати константно повећање задужења становништва, привредних
субјеката и државе. Ниво задужења на крају 2016. године износи 4,9 милијарди КМ.
Због достигнутог нивоа задужења, које и даље расте, неопходно је све већу пажњу
посвећивати

условима

задуживања.

Чак

ни

са

повећаном

финансијском

дисциплином и уз најбоље пројекте, није могуће остварити довољан раст БДП-а
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уколико постоје сувише велике каматне стопе на позајмљена средства од домаћег
банкарског сектора.
Са друге стране, у посматраном периоду од 2004. до 2016. године, бруто домаћи
производ је у просјеку благо растао. До значајнијег пада БДП-а дошло је у периоду
2009. и 2010. године, што се може објаснити неповољним утицајем свјетске
економске кризе.
С обзиром на то да банкарски сектор има вишедимензионалан утицај на развој
националне привреде и да је у периоду глобалне економске кризе имао веома
непредвидиву и значајну улогу, у великој мјери је нарасло интересовање за
проучавање и расвјетљавање природе повезаности између кредитне политике банака
и финансијских параметара корисника кредита унутар националне привреде.
Предмет истраживања су велика предузећа у Републици Српској и истраживање
усклађености кредитне политике банака са привредним окружењем у Републици
Српској обављено је на основу репрезентативног узорка који обухвата 188 великих
предузећа од њих укупно 343. Користећи се подацима из финансијских извјештаја
истражили смо у којој мјери усмјеравање кредитних фондова банака утиче на
финансијску стабилност и пословање предузећа у Републици Српској. Финансијске
показатеље смо разврстали у пет група:
•

показатељи ликвидности,

•

показатељи задужености,

•

показатељи активности,

•

показатељи економичности,

•

показатељи профитабилности.

Добијени резултати анализе финансијских показатеља великих предузећа у
Републици Српској су приказани у сљедећим табелама.
Табела 15. Резултати анализе показатеља ликвидности

Коефицијент текуће
ликвидности
Коефицијент убрзане

Број предузећа код којих показатељ
ликвидности задовољава и не задовољава
референтну вриједност
Не
Задовољава
%
%
задовољава
130

69,15

58

30,85

75

39,89

113

60,11
174

ликвидности
Коефицијент тренутне
ликвидности
Коефицијент финансијске
стабилности

62

32,98

126

67,02

126

67,02

62

32,98

Извор: Ауторова обрада података

Из претходне табеле видимо да више од 30% предузећа не испуњава услове
ликвидности. Поред тога, коефицијент убрзане ликвидности и коефицијент тренутне
ликвидности не испуњава преко 60% предузећа. Иако позитивна вриједност ових
коефицијената може користити предузећима само у екстремним ситуацијама,
свакако би било пожељно да је већи број предузећа која испуњавају и овакве услове.

Табела 16. Резултати анализе показатеља задужености

Коефицијент задужености

Број предузећа код којих показатељ
задужености задовољава и не задовољава
референтну вриједност
Не
Задовољава
%
%
задовољава
91

48,40

97

51,60

81

43,09

107

56,91

85

45,21

103

54,79

Покриће трошкова камата

172

91,49

16

8,51

Степен покрића I

86

45,74

102

54,26

Степен покрића II

127

67,55

61

32,45

Коефицијент властитог
финансирања
Коефицијент финансирања

Извор: Ауторова обрада података

На основу вриједности показатеља задужености, можемо примијетити да је преко
50% предузећа прекорачило праг дозвољеног задуживања према критеријумима
рачуноводствене и финансијске анализе. Ситуација је нешто повољнија ако
посматрамо коефицијент „Степен покрића II“, али овдје треба узети у обзир да се за
покриће сталне имовине предузећа могу користити дугорочне обавезе, што у већини
случајева повећава обавезе и отежава пословање предузећа. Иако број предузећа која
не задовољавају коефицијент „Покриће трошкова камата“ није велики, ипак можемо
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са великом сигурношћу констатовати да се овдје ради о лошим и кредитно
неспособним предузећима, тако да је удио од преко 8% значајан.

Табела 17. Резултати анализе показатеља активности

Коефицијент обрта укупне
имовине
Коефицијент обрта
краткорочне имовине
Коефицијент обрта
дугорочне имовине
Коефицијент обрта
потраживања
Трајање наплате
потраживања у данима

Број предузећа код којих показатељ
активности задовољава и не задовољава
референтну вриједност
Не
Задовољава
%
%
задовољава
103

54,79

85

45,21

175

93,09

13

6,91

141

75,00

47

25,00

39

20,74

149

79,26

39

20,74

149

79,26

Извор: Ауторова обрада података

Из претходне табеле можемо примијетити да приближно 80% предузећа нема
задовољавајући „Коефицијент обрта потраживања“. Ово указује на значајна
дуговања која међусобно постоје код предузећа, као и на значајно учешће
ненаплативих потраживања. Постоји велика вјероватноћа да предузећа постепено
укључују ненаплатива потраживања из прошлих година у потраживања из текуће
пословне године. Оваквим начином пословања постаје упитно да ли ће приходи из
текуће године моћи покрити све трошкове из текуће године. Поред тога, посебна
пажња се треба посветити „Коефицијенту обрта краткорочне имовине“. Иако овај
коефицијент није задовољавајући у скоро 7% случајева он са великом вјероватноћом
указује на предузећа која имају значајно лоше пословање, што је још битније јер се
ради о великим предузећима. Ова предузећа имају застоје у пословању из разних
разлога (нпр. нагли пад продаје) и не успијевају пословати са обртним средствима.
Практично, код ових предузећа дио обртних средстава постаје основно средство,
уколико их посматрамо са аспекта рачуноводствене и финансијске анализе.
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Табела 18. Резултати анализе показатеља економичности

Економичност укупног
пословања
Економичност пословања
(продаје)
Економичност финансирања
Економичност ванредног
пословања

Број предузећа код којих показатељ
економичности задовољава и не задовољава
референтну вриједност
Не
Задовољава
%
%
задовољава
172

91,49

16

8,51

171

90,96

17

9,04

64

34,04

124

65,96

79

42,02

109

57,98

Извор: Ауторова обрада података

У случају анализе економичности пословања предузећа примијетимо да око 9%
предузећа не успијева да покрије расходе у пословању са приходима. Ова предузећа
имају озбиљне проблеме у пословању и са готово свих аспеката кредитне политике
банака немају услове за задуживање. У оваквим ситуацијама, али уз постојање
квалитетне пројектне документације из које се може закључити да би инвестирање
могло довести до позитивних пословних резултата, банке се ипак могу одлучити за
пружање кредитне подршке.

Табела 19. Резултати анализе показатеља профитабилности

Нето маржа профита
Бруто маржа профита
Поврат на укупну имовину
(РОА)
Поврат на укупни капитал
(РОЕ)

Број предузећа код којих показатељ
профитабилности задовољава и не
задовољава референтну вриједност
Не
Задовољава
%
%
задовољава
29

15,43

159

84,57

16

8,51

172

91,49

108

57,45

80

42,55

91

48,40

97

51,60

Извор: Ауторова обрада података
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Посматрајући коефицијенте профитабилности, можемо закључити да око 50%
великих предузећа не остварује довољно високу добит у односу на уложена
средства. Ово указује на неадекватно управљање расположивим финансијским
средствима што је у највећем броју случајева резултат неоправдано високих
трошкова и примјене застарјелих технолошких процеса. Ситуација је још озбиљнија
уколико посматрамо коефицијенте марже профита који су незадовољавајући у 90%
случајева и који указују на значајно оптерећење пословања предузећа високим
износима укупних трошкова.
Користећи се регресионом и корелационом анализом, настојаћемо на основу
података из финансијских извјештаја утврдити у којој мјери обим кориштења
краткорочних

и

дугорочних

кредита

доприноси

побољшању

финансијских

показатеља предузећа из репрезентативног узорка.
Са циљем утврђивања нивоа усклађености кредитне политике финансијским
потребама предузећа и привредним специфичностима Републике Српске спровели
смо анкету чија су основа функције финансијског менаџмента у предузећима и
стандарди банкарског пословања дефинисани од стране Агенције за банкарство
Републике Српске. Питања из анкете се односе на поједине аспекте банкарског
пословања који дефинишу формирање кредитне политике банака. Резултати
анкетираних 188 великих предузећа из узорка су приказани у сљедећим табелама у
оквиру којих су одвојено представљени резултати за различита подручја
испитивања. Овако подијељена подручја испитивања у упитнику се односе на
поједине аспекте банкарског пословања који дефинишу формирање кредитне
политике банака.
Табела 20. Резултати упитника за адекватност кредитне политике и оцјену
кредитног рејтинга у банкарству
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Анкетно питање
Да ли се предузеће у својој пословној
политици ослања искључиво на властите
изворе финансирања?
Да ли су сви неопходни подаци о условима
кредитног задуживања доступни предузећу и
без обавезног одласка у просторије банке?
Да ли су банке спремне да понуде боље услове
кредитирања због вишегодишње коректне

Одговор предузећа
Да
Не Дјелимично
42

68

78

91

43

54

103

12

73
178

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

сарадње?
Да ли је висина каматне стопе важнија у
избору банке за ваше предузеће у односу на
друге услове кредитирања (као што су на
примјер: брзина обраде захтјева, број
жираната, вриједност хипотеке, итд.)?
Да ли се банке приликом доношења кредитних
одлука воде у највећој мјери могућностима
наплате
кредита,
односно
довољним
колатералом?
Да ли је вашем предузећу исти (или веома
сличан) кредитни захтјев у једној банци
одбијен, док је у другој банци одобрен?
Да ли је вашем предузећу код исте банке у
једном случају одобрен кредитни захтјев, док
је у другом случају тај исти (или веома сличан)
кредитни захтјев одбијен?
Да ли сте имали искуство да ваше предузеће
буде класификовано у различите категорије
бонитета без значајнијих промјена у
пословању и кредитној историји?
Да ли је предузеће у свом досадашњем
пословању мијењало банку код које користи
кредите?
Да ли предузеће користи кредите код више
банака истовремено?
Да ли је предузеће у свом досадашњем
пословању измиривало у цијелости све кредите
код једне банке одобреним кредитом код друге
банке?
Да ли је предузеће користило кредитне
аранжмане у чијем одобравању истовремено
учествује више банака?
Да ли је према вашем мишљењу кредитна
политика банке чији сте ви клијент
прилагођена специфичностима привредног
окружења Републике Српске?

80

24

84

158

12

18

48

121

19

24

158

6

49

121

18

72

85

31

116

54

18

48

116

24

12

176

0

48

36

104

Извор: Ауторова обрада података.

Табела 21. Резултати упитника за испитивање утицаја система осигурања
депозита на кредитни потенцијал банака и кредитирање привреде
Ред.
бр.
1.

Анкетно питање
Да ли су банке бољи избор за депоновање
вишка расположивих средстава улагањем у
штедњу од инвестирања у хартије од
вриједности?

Одговор предузећа
Да
Не Дјелимично
37

55

96

179

2.

3.

4.

5.

6.

Да ли је код избора банке за полагање штедних
улога опредјељујућа висина каматне стопе на
депозите од финансијских резултата банке
(нпр. висина добити, обим основног капитала,
итд.)?
Да ли постојање система осигурања депозита
утиче на одлуке предузећа о избору банке за
депоновање средстава?
Да ли се предузеће одлучује за подизање
кредита искључиво у банци у којој има
депонована средства?
Да ли је предузеће у свом досадашњем
пословању било у немогућности да располаже
средствима депонованим код неке од банака?
Да ли сматрате да је највећи износ осигураног
депозита у износу од 50.000,00 КМ недовољан
за стимулисање штедње?

85

24

79

85

24

79

36

110

42

31

145

12

109

31

48

Извор: Ауторова обрада података.

Табела 22. Резултати упитника за испитивање адекватности банкарског
регулаторног оквира са аспекта кредитне политике банака
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

Анкетно питање
Да ли сматрате да су корисници финансијских
услуга у довољној мјери заштићени као
потрошачи у односу на банке?
Да ли је предузеће имало спор са неком од
банака у вези кориштења услуга кредитирања
(нпр.
једнострано
повећање
камате,
задуживање по обавезама које нису уговором
дефинисане, покретање судског поступка
наплате без правовремене опомене, итд.)?
Да ли је руководство предузећа упознато са
постојањем Омбудсмана за банкарски сектор у
саставу Агенције за банкарство Републике
Српске?
Да ли је руководство предузећа упознато са
правима која произлазе из Одлуке о ближим
условима и начину поступања банке по
приговору клијента коју је донијела Агенција
за банкарство Републике Српске?
Да ли сматрате да предузећа имају на
располагању свеобухватне, благовремене и
разумљиве информације о финансијским
услугама банке и потенцијалним ризицима за
клијента приликом доношења одлуке о
кредитном задужењу?

Одговор предузећа
Да
Не Дјелимично
6

128

54

12

164

12

67

61

60

49

91

48

55

37

96

180

6.

7.

Да ли предузеће приликом доношења одлуке о
кредитном
задужењу
посматра
висину
ефективне каматне стопе (ЕКС)?
Да ли сматрате да је ефективна каматна стопа
(ЕКС) исказана јасно и да је у потпуности
уочљива у просторијама банке, у рекламним
оглашавањима и у средствима јавног
информисања?

158

6

24

30

61

97

Извор: Ауторова обрада података.

Табела 23. Резултати упитника за испитивање квалитета кредитног потенцијала
банака и висине активних каматних стопа
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Анкетно питање
Да ли сматрате да недовољна примјена
међународних банкарских стандарда (који
дефинишу адекватност капитала у банкама)
смањује ниво повјерења клијената у банкарски
сектор Републике Српске?
Да ли је руководство предузећа упознато са
значајно већим каматним стопама на све врсте
банкарских кредита код банака у Републици
Српској у односу на банке са простора
Европске уније?
Да ли сматрате да се лошији кредитни рејтинг
Босне и Херцеговине који утиче на пословање
банака негативно одражава на пословање
предузећа по питању расположивости фондова
за кредитирање и висине каматних стопа?
Да ли сматрате да у условима лошијег
кредитног рејтинга Босне и Херцеговине и
веће изложености ризицима банке нису у
могућности да прилагођавају кредитне
политике потребама предузећа и привредног
окружења у Републици Српској?
Да ли би сте се одлучили за пословање са
банком која је у већинском домаћем
власништву или за банку која је чланица једне
од страних банкарских групација?
Да ли банке страних банкарских групација у
већој мјери прилагођавају кредитне политике
специфичностима привредног окружења у
односу на домаће банке?
Да ли је банка са којом послујете тражила
Ваше мишљење о усклађености њене кредитне
политике са потребама Вашег предузећа или
привредног окружења у Републици Српској?

Одговор предузећа
Да
Не Дјелимично
78

24

86

145

12

31

132

0

56

78

18

92

54

56

78

61

61

66

18

146

24

Извор: Ауторова обрада података.
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У оквиру упитника за оцјену прилагођености кредитне политике банака потребама
предузећа и специфичностима привредног окружења Републике Српске налазе се
питања отвореног типа која су усмјерена на:
•

методологију на основу које банке обрађују и одлучују о одобравању кредита
предузећима;

•

дефинисање коректног односа банака према предузећима која требају
финансијску подршку;

•

издвајање лоших искуства менаџмента предузећа са банкама са аспекта
процеса кредитирања.

Питањима отвореног типа из упитника смо дошли до корисних информација које у
значајној мјери објашњавају резултате одговора на питања затвореног типа. Овдје су
предузећа указала на своја искуства у процесима одобравања кредита код једне или
код више банака, као и на разлике које постоје у оквиру ових процеса.

4.2. Тестирање хипотеза

4.2.1. Прва помоћна хипотеза (Х1)

Хипотезу Х1 доказујемо уз помоћ података које смо прикупили теоријским и
емпиријским

истраживањем,

истраживачким

упитником,

полуструктуираним

интервјуом, циљаним претрагама интернет страница и званичних докумената
узоркованих предузећа из Републике Српске. Тестирање хипотезе извршено је уз
помоћ регресионе и корелационе анализе прикупљених података.
Прва помоћна хипотеза у овом раду гласи:
•

Х1. Адекватност кредитне анализе и оцјене кредитног рејтинга у
банкарству позитивно утиче на финансијску стабилност привреде.

Прва помоћна хипотеза везује се за прву независну подваријаблу, а то је кредитна
анализа и оцјена кредитног рејтинга. Адекватна кредитна анализа представља
саставни дио кредитне политике банке којом она дефинише кредитни рејтинг
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клијента. Кредитном анализом настоји се измјерити квалитативни и квантитативни
ниво подобности клијента за пласман кредитних средстава банке, док у случају
кредитирања привреде адекватна кредитна политика обавезно треба укључивати и
анализу привредне дјелатности којом се предузеће бави.
У многобројним студијама (Yang, Falangis, Maher, Tong, Bijak, Vishvesh, Frank,
Zhiyong, Emuwa, Yigui, Кочовић) се покушавају пронаћи најрелевантнији фактори
приликом обављања кредитне анализе и оцјене кредитног рејтинга клијента. Анализа
нивоа конјуктуре унутар појединих привредних грана треба бити узета у обзир
приликом пројекције будућег пословања привредног субјекта. Често шири аспекти
кредитне анализе могу бити у супротностима са појединим стратегијама банака за
већим приходима и профитабилношћу, али је управо овај сегмент кључан за
усклађеност банкарског сектора са остатком привреде.
Други елементи кредитне анализе као што су властити капитал, колатерална
средства, капацитет враћања кредита, адекватност новчаних токова, као и кредитни
карактер и углед, не треба да буду пресуђујући фактор приликом дефинисања
кредитне

политике

банке.

Анализа

привредних

активности

и

предвиђање

конјуктурних кретања унутар сваке од појединих привредних грана омогућава
рационалније усмјеравање расположивих ресурса. Виши ниво конјуктуре у појединој
привредној грани подразумијева већи обим инвестиција, запослености и прихода, те
представља конкурентску предност за комерцијалну банку која препозна погодности
одобравања кредитних пласмана клијентима са одговарајућом дјелатношћу. У
периоду прије глобалне економске кризе, кредитна политика вођена тежњом банака
за већом профитабилношћу у Сједињеним Америчким Државама заснивала се у
највећој мјери на хипотекарним колатералима и довела је до великог броја
ненаплативих

кредита,

истовремено

узрокујући

финансијску

нестабилност

цјелокупне привреде.
Ефикасна и детаљна кредитна политика заснива се додатно на анализи
организационе и пословне структуре предузећа, интензитету конкуренције унутар
гране, квалитету и карактеру менаџмента, карактеру посла којим се подузеће бави,
као и на анализи продаје, тржишта, добављача те структуре запослених.
У случајевима земаља са нижим степеном развоја, процесима транзиције, као и
ограниченом примјеном међународних банкарских стандарда, преглед релевантне
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литературе сугерише позитивну везу између успостављања адекватне праксе
кредитне анализе у банкарству и финансијске стабилности привреде.
Неадекватна кредитна анализа неизбјежно доводи до повећања обима кредита који
се не сервисирају уредно, што даље може довести до значајнијег повећања расхода
банке и губитака у пословању. Због тога смо резултате кредитних анализа у оквиру
домаћег банкарског сектора представили путем обима кредита који показују лоше
перформансе, односно као обим кредита који су класификовани у „Д“ и „Е“
категорије.
На другој страни, посматрали смо резултате пословања банака који су нам
послужили да оцијенимо стабилност банкарског сектора. Иако добит банака зависи и
од других фактора, овдје можемо посебно издвојити обим кредита у „Е“ категорији
јер се они сматрају директним расходима банке. Другим ријечима, овако
класификовани кредити се у финансијским извјештајима банке евидентирају као
директан губитак у пословању.
У оквиру ове анализе настојали смо искључити утицај других фактора који утичу на
профитабилност банака. Ово се односи на сљедеће величине:
•

висина активних каматних стопа,

•

обим кредитног портфолија,

•

висина пасивних каматних стопа,

•

висина депозита,

•

накнаде и трошкови запослених.

У сљедећој табелама су приказани подаци који се односе на релативно учешће
кредита класификованих у „Д“ и „Е“ категорије у укупном портфолију одобрених
кредита банкарског сектора.

Табела 24. Кредити класификовани у „Д“ и „Е“ категорије и укупан портфолио
банкарског сектора

Година

2010.

Кредити
класификовани у
„Д“ категорију
202.755

Кредити
класификовани у
„Е“ категорију
179.914

(у милионима КМ)
Укупан портфолијо
одобрених кредита
банкарског сектора
4.650.844
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2011.

132.334

138.298

4.149.404

2012.

194.530

204.045

4.546.964

2013.

213.604

274.292

4.875.622

2014.

189.979

256.426

4.732.888

2015.

224.702

334.152

4.846.825

2016.

159.818

248.127

4.559.287

Извор: Обрада података према, Агенција за банкарство Републике Српске.

Табела 25. Релативно учешће кредита класификованих у „Д“ и „Е“ категорије у
укупном портфолију банкарског сектора

2010.

Учешће кредита
класификованих у
„Д“ категорију
4.36

Учешће кредита
класификованих у
„Е“ категорију
3.87

(у процентима)
Учешће кредита
класификованих у
„Д“ и „Е“ категорије
8.23

2011.

3.19

3.33

6.52

2012.

4.28

4.49

8.77

2013.

4.38

5.63

10.01

2014.

4.01

5.42

9.43

2015.

4.64

6.89

11.53

2016.

3.51

5.44

8.95

Година

Извор: Ауторова обрада података.

У наставку су приказани подаци који се односе на економичност пословања
банкарског сектора Републике Српске.

Табела 26. Економичност пословања банкарског сектора Републике Српске

Година

(у милионима КМ)
Коефицијент
економичности
пословања
0.97337

Укупни приходи
банкарског сектора

Укупни расходи
банкарског сектора

2010.

457.479

469.996

2011.

447.988

381.233

1.17510

2012.

472.207

448.422

1.05304
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2013.

483.989

513.796

0.94199

2014.

473.058

438.053

1.07991

2015.

458.517

534.529

0.85780

2016.

456.610

402.757

1.13371

Извор: Ауторова обрада података.

У наставку анализе смо настојали утврдити да ли постоји и какве је природе
повезаност између обима кредита класификованих у „Д“ и „Е“ категорију и
економичности пословања банкарског сектора Републике Српске. Добијени
резултати су приказани у наредној табели.

Табела 27. Вриједности коефицијената корелације између обима кредита
класификованих у „Д“ и „Е“ категорију и економичности
пословања банкарског сектора Републике Српске
(у милионима КМ)
Посматрани
период

2010-2016.

Посматране величине
Учешће кредита
класификованих у „Д“
категорију
Учешће кредита
класификованих у „Е“
категорију
Учешће кредита
класификованих у „Д“ и „Е“
категорије

Извор: Ауторова обрада података.

Коефицијент
корелације

Коефицијент
економичности
пословања
Коефицијент
економичности
пословања
Коефицијент
економичности
пословања

-0.93

-0.62

-0.80

Податке из претходне табеле можемо интерпретирати на сљедећи начин:
•

повећање обима кредита класификованих у „Д“ категорију у оквиру укупног
кредитног

портфолија

банака

веома

значајно

доприноси

смањењу

економичности пословања банкарског сектора,
•

повећање обима кредита класификованих у „Е“ категорију у оквиру укупног
кредитног портфолија банака значајно доприноси смањењу економичности
пословања банкарског сектора и
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•

повећање обима проблематичних кредита у оквиру укупног кредитног
портфолија банака веома значајно доприноси смањењу економичности
пословања банкарског сектора.

Из наведеног закључујемо да проблематични кредити неповољно утичу на
пословање банкарског сектора. Кредитне анализе и оцјене кредитног рејтинга
вођене тежњом банака за већом профитабилношћу могу довести до великог броја
кредита у „Д“ и „Е“ категорији, истовремено проузрокујући финансијску
нестабилност банкарског сектора и цјелокупне привреде. На примјер, одобравање
кредита само на основу хипотекарних колатерала и уз одсуство детаљног
утврђивања кредитног бонитета утиче веома неповољно на финансијску
стабилност привреде (што је посебно потврђено у периоду глобалне економске
кризе. На основу тога, изводимо закључак о прихватању прве помоћне хипотезе Х1,
која говори о позитивном утицају адекватне кредитне анализе и оцјене кредитног
рејтинга унутар банкарског сектора на финансијску стабилност привреде.

4.2.2. Друга помоћна хипотеза (Х2)

Хипотезу Х2 доказујемо уз помоћ података до којих смо дошли систематичним
прегледом релевантне литературе која се односи на извјештаје Агенције за
банкарство Републике Српске, Агенције за осигурање депозита Босне и
Херцеговине, Европске централне банке и Базелског комитета за банкарску
супервизију (Basel Committee on Banking Supervision). Такође, прикупљање
неопходних података обезбијеђено је и циљаном претрагом интернетских страница
званичних банкарских публикација. Након тога, извршена је обрада, анализа и
компарација прикупљених података.
Друга помоћна хипотеза у овом раду гласи:
•

Х2. Квалитетан систем осигурања депозита путем заштите кредитног
потенцијала банака доприноси креирању кредитних политика у финкцији
финансијске стабилности привреде.

Друга помоћна хипотеза произилази из друге независне подваријабле коју смо
дефинисали као квалитет система осигурања депозита. Осигурање депозита једна је
од мјера којом се утиче на стабилност банкарског и читавог финансијског система,
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на шта указује више аутора (Eksi, Крунић). Са аспекта утицаја на формирање
кредитног потенцијала банака, систем осигурања депозита има ефекте на формирање
пасивних каматних стопа, обим депозита код банкарског сектора, као и на
ликвидност банака. Значајну улогу систем осигурања депозита има у вријеме кризе
када се ствара паника међу депонентима и долази до навале на банке, те пријетње од
настанка неповољног домино ефекта.
Иако је улога осигурања депозита најпотребнија у условима кризе, битно је
истакнути да се систем осигурања депозита треба функционално формирати да би
могао испунити своју улогу. Да би систем осигурања депозита био ефикасан,
потребно је јасно дефинисати циљеве система осигурања депозита. Генерални циљ
осигурања депозита јесте јачање финансијске стабилности националне привреде, док
се посебни циљеви осигурања депозита могу сврстати у сљедеће скупине (Fauland,
2002, стр. 5-19):
•

избјегавање и рјешавање насталих криза у привреди,

•

заштита малих депонената,

•

смањивање могућих утицаја рецесије,

•

заштита платног промета,

•

побољшање конкуренције међу банкама,

•

пружање службеног механизма за рјешавање пропалих банака,

•

смањивање фискалних обавеза и доприноса банака,

•

унапређење економског раста.

За ефикасно дјеловање система осигурања депозита, врло је битно утврдити износ,
односно висину до које ће депозити бити осигурани. Према Blair, Carns, Kushmeider
(2006, стр. 9), износ до којег су депозити осигурани требао би бити довољан да
спријечи дестабилизирајући ефекат масовног повлачења депозита из банака, али не
толико висок да би елиминисао ефикасност тржишне дисциплине у преузимању
ризика банака. Другим ријечима, пренизак лимит осигураних депозита може довести
до настанка финансијских паника, док превисок лимит осигураних депозита
подстиче морални хазард.
Од посебног значаја за финансијску стабилност привреде је адекватно управљање
Фондом за осигурање депозита, који се формира депоновањем премија добијених од
банака чланица. У Босни и Херцеговини се средства овог фонда депонују на посебан
рачун у Централној банци. Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине
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инвестира капитал Фонда у складу с политиком инвестирања коју је донио Управни
одбор. На основу тога капитал фонда се инвестира у хартије од вриједности које су
издате или гарантоване од земаља Европске уније, владиних агенција земаља
Европске уније, европске наднационалне агенције, као и у хартије од вриједности
издате од владе или владиних агенција Сједињених Америчких Држава. Такође,
капитал фонда се може улагати у хартије од вриједности или друге инструменте дуга
које су издале банке или компаније Европске уније или банке или компаније са
сједиштем у Сједињеним Америчким Државама с највишом оцјеном 3. Веома је
важно да се све инвестиције фонда предузимају уз заштиту његовог капитала и
обезбјеђење ликвидности, јер поред одржавања стабилности банкарског сектора
унутар државе, осигурање депозита представља и одређен облик социјалне заштите.
Карактеристике и квалитет система осигурања депозита утврђивали смо на основу
законских и регулаторних рјешења која се односе на пословање банкарског сектора
Републике Српске и банкарског сектора Федерације Босне и Херцеговине.
Као најважнији елеменат система осигурања депозита користимо износ до којег
Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине путем система државне
гаранције обезбјеђује депозите.
Поред тога, од посебне важности је што Агенција за осигурање депозита предвиђа
обавезно чланство за све банке са дозволом за рад у Босни и Херцеговини, под
условом да оне испуњавају одређене захтјеве, наведене у Закону о осигурању
депозита у банкама Босне и Херцеговине, Закону о банкама у Федерацији Босне и
Херцеговине и Закону о банкама Републике Српске. За учешће у осигурању депозита
као банка чланица Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине све банке
морају испуњавати 4:
•

све захтјеве установљене у Закону о банкама у Федерацији Босне и
Херцеговине и Закону о банкама Републике Српске,

•

све захтјеве из Закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине,

•

све критерије сигурности и бонитета, установљене од стране Агенције за
банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Агенције за банкарство
Републике Српске.

Закон о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине. Сл. гласник Босне и Херцеговине, бр.
20/02,18/05, 100/08,75/09 и 58/13. Члан 11.
4
Одлука о критеријима за учешће банака у програму осигурања депозита Агенције за осигурање
депозита Босне и Херцеговине, УО-11-18-4/09, 2009.
3
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Осим тога, прикупљање новчаних депозита мора бити једна од основних активности
сваке банке квалификоване за учествовање у осигурању депозита као банка чланица
Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине.
За учешће у програму осигурања депозита све банке чланице морају испуњавати
одређене стандарде квалитета у сљедећим областима: капитал, ликвидност, квалитет
активе,

резерве

за

кредитне

губитке,

профитабилност,

тржишни

ризик,

рачуноводствени стандарди, управљање и рангирање.
Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине утврђује да ли су стандарди
квалитета у горе наведеним областима испуњени.
Поједине области стандарда квалитета дефинише Одлука о критеријима за учешће
банака у програму осигурања депозита Агенције за осигурање депозита Босне и
Херцеговине, док се друге области дефинишу од стране Агенције за банкарство
Републике Српске и Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине.
Одлука о критеријима за учешће банака у програму осигурања депозита Босне и
Херцеговине дефинише сљедеће:
• „Капитал:
- Минималан износ акционарског капитала у новцу и нето капитала који
банка стално мора одржавати не смије бити мањи од износа 15
милиона КМ.
- Инвестиције у фиксну активу не смију прекорачити 50% основног
капитала банке, осим ако надлежна агенција за банкарство није издала
дозволу за прекорачење овог ограничења.
- Нето капитал банке мора у сваком тренутку покривати најмање 12%
њене ризиком пондерисане активе.
•

Резерве за кредитне губитке:
- Банка мора успоставити и одржавати опште резерве за кредитне
губитке не мање од 2% добре активе, класификоване у „А“ категорију.

•

Профитабилност:
- Банке требају имати позитивне финансијске резултате у свом
претходном и текућем пословању.
- Ако банка није била профитабилна у претходној и/или текућој години,
доставиће Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине
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свеобухватан пословни план који објашњава како ће банка превазићи
недостатак профитабилности без угрожавања минималних захтјева за
капитал. Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине ће
размотрити и процијенити такав пословни план и може, у случају
позитивног резултата своје процјене, сматрати да је критериј за
профитабилност испуњен.
- Од новооснованих и реструктуираних банака се захтјева да, заједно са
својим захтјевом за чланство, доставе Агенцији за осигурање депозита
Босне и Херцеговине сличан пословни план како је наведено. Такав
пословни план мора објаснити стратегију банке како банка намјерава
доћи до прага економичности и постићи профитабилност у текућем
пословању, а да никад не угрози минималне захтјеве за капитал.
Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине ће размотрити и
процијенити овај план и може, када је задовољна са својим
претпоставкама, сматрати да је критериј за профитабилност испуњен.
•

Рачуноводствени стандарди:
- На захтјев Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине, банка
мора благовремено обезбиједити такве информације које Агенције за
осигурање депозита Босне и Херцеговине сматра неопходним за
процјену квалификованости банке за чланство у свом програму
осигурања депозита. Агенције за осигурање депозита Босне и
Херцеговине ће заснивати своју процјену на извјештају за посљедњу
годину одобреног независног екстерног ревизора, допуњеног текућим
извјештајима које је припремила банка.
- У случају статусне промјене банке, тј. реструктуирања или спајања са
другом банком, новооснована или реструктуирана банка мора
доставити Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине
извјештај/извјештаје одобреног независног екстерног ревизора, који
обухватају

период

до

датума

статусне

промјене,

заједно

са

ревидираним почетним билансом стања и консолидованим извјештајем
банке насљеднице на дан статусне промјене.
•

Управљање:
- Банка мора развити и пратити адекватне и ефикасне политике и
процедуре за управљање, дневно руковођење банком и њен дугорочни
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развој те мора осигурати да њени органи управљања посједују
неопходне квалификације за успјешно пословање банке.
- У оцјени управљања посебно ће се пратити примјена стандарда у
пословању са лицима повезаним са банком и активности банака на
спречавању

прања

новца

и

финансирању

тероризма,

као

и

успостављање ефикасног система интерне контроле.
•

Рангирање:
- Банка може учествовати у програму осигурања депозита као банка
чланица Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине само
ако је њено посљедње и сада још увијек валидно рангирање на
композитној основи од стране надлежне агенције за банкарство 3 или
боље и без појединачне компоненте рангирања оцијењене са 5.“

Поред надлежности у дефинисању области стандарда квалитета, Агенције за
осигурање депозита Босне и Херцеговине обавља и континуирано надгледање
пословања банака чланица у погледу испуњености критерија за чланство. Банке су
обавезне достављати извјештаје прописане од стране надлежних агенција за
банкарство, извјештаје екстерне ревизије и извјештаје прописане од стране саме
Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине, у прописаним роковима.
У протеклом периоду су уочљива настојања Агенције за осигурање депозита Босне и
Херцеговине да се побољшају услови за штедњу грађана. Ово је прије свега
постигнуто периодичним повећањем износа осигураних депозита у банкама које су
чланице. Поред тога, усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о осигурању
депозита у банкама Босне и Херцеговине дана 23.07.2013. године (Сл. гласник Босне
и Херцеговине, број 58/13) омогућено је осигурање депозита правних лица. Наведена
измјена представља усклађивање Закона са ЕУ стандардима из области осигурања
депозита, а уједно је дио обавеза Босне и Херцеговине из Писма намјере закљученог
са ММФ-ом.
У наредној табели су представљени подаци о висини укупних депозита у Републици
Српској у периоду од 2005. до 2016. године. Поред тога, упоредо су приказани и
износи осигураних депозита у наведеном периоду.

192

Табела 28. Висина укупних депозита у Републици Српској у периоду од 2005. до
2016. године и износи осигураних депозита у наведеном периоду
Година

Висина осигураних
депозита по банци

Обим укупних депозита
у Републици Српској
(у милионима КМ)

Промјена
депозита
(%)

2005.

7.500

1.910

-

2006.

7.500

2.582

35.18

2007.

7.500

4.586

77.61

2008.

20.000

4.702

2.53

2009.

20.000

4.160

-11.53

2010.

35.000

3.778

-9.18

2011.

35.000

4.009

6.11

2012.

35.000

4.358

8.71

2013.

50.000

4.637

6.40

2014.

50.000

4.763

2.72

2015.

50.000

4.956

4.05

2016.

50.000

5.011

1.11

Извор: Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине. Агенција за банкарство Републике
Српске, Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске.

На основу података из претходне табеле, можемо закључити да су у периоду од
2005. до 2016. године константно повећавани износи осигураних депозита по банци,
на једној страни, као и да су истовремено расли укупни депозити код банкарског
сектора, на другој страни. У посматраном раздобљу смањење депозита се догодило у
2009. и 2010. години, што је највећим дијелом заслуга негативног утицаја свјетске
економске кризе на штедњу.
Поред константног повећања висине осигураног депозита, закључујемо да су
Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине, Агенција за банкарство
Републике Српске и Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине,
константно доносиле прописе путем којих је штедња у банкама постајала сигурнија
(најбољи примјер је Одлука о критеријима за учешће банака у програму осигурања
депозита Босне и Херцеговине).
Дјеловање система осигурања депозита путем заштите кредитног потенцијала банака
на раст штедње је још израженије уколико узмемо у обзир да је штедња расла у
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периоду смањења пасивних каматних стопа. Висине каматних стопа на депозите за
посматрани период су приказане у сљедећој табели.

Табела 29. Висина каматних стопа на депозите код банака у Републици Српској
Година

Просјечна каматна стопа на депозите
(у %)

2005.

2,76

2006.

2,94

2007.

3.52

2008.

4,03

2009.

3,29

2010.

3,02

2011.

3,16

2012.

2,77

2013.

2,94

2014.

2,48

2015.

2,09

2016.

1,20

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске.

Из претходне табеле је примјетно да је висина пасивних каматних стопа у Републици
Српској у паду послије 2008. године када је дошло до уопштеног пада каматних
стопа на међународним тржиштима капитала.
Утицај система осигурања депозита на повећање обима штедње у Републици
Српској је створио услове за постојање значајнијег вишка ликидности. Средства
изнад обавезне резерве која су банке из Републике Српске држале на рачуну код
Централне банке Босне и Херцеговине износила су 365 милиона КМ на дан
31.12.2016. године (Агенција за банкарство Републике Српске, 2017). На нивоу
Босне и Херцеговине овај износ је значајно већи и износи око 2,3 милијарде КМ
(Централна банка Босне и Херцеговине, 2017). Централна банка Босне и
Херцеговине на износ средстава изнад обавезне резерве обрачунава накнаду по
стопи која је једнака 50% стопе коју примјењује Европска централна банка на
депозите комерцијалних банака (Deposit Facility Rate), што значи да се ефективно
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обрачунава негативна каматна стопа (Одлука о утврђивању и одржавању обвезних
резерви и утврђивању накнаде на износ резерве, 48/16). Оваква политика Централне
банке би требала подстакнути банке на одобравање кредита привреди и
становништву. Ово би даље створило услове за повећање обима инвестиција и
финансијске стабилности привреде.
С обзиром на то да постоји константно повећање обима депозита у Републици
Српској у периоду пада пасивних каматних стопа, можемо закључити да систем
осигурања депозита путем заштите кредитног потенцијала банака утиче на раст
штедње, повећање ликвидности банкарског сектора и раст средстава изнад
обавезних резерви на рачуну код Централне банке Босне и Херцеговине. Ово даље
ствара основу за повољније финансирање привреде од стране банкарског сектора,
повећање обима кредитних пласмана и раст инвестиција. На основу тога, изводимо
закључак о прихватању друге помоћне хипотезе Х2, која говори о квалитету
система осигурања депозита који путем заштите кредитног потенцијала банака
доприноси креирању кредитних политика у финкцији финансијске стабилности
привреде.

4.2.3. Трећа помоћна хипотеза (Х3)

Хипотезу Х3 доказујемо уз помоћ података до којих смо дошли систематичним
прегледом релевантне литературе која се односи на извјештаје Агенције за
банкарство Републике Српске, Централне банке Босне и Херцеговине, Европске
централне банке и Базелског комитета за банкарску супервизију (Basel Committee on
Banking Supervision). Такође, прикупљање неопходних података обезбијеђено је и
циљаном претрагом интернетских страница званичних банкарских публикација.
Након тога, извршена је обрада, анализа и компарација прикупљених података.
Трећа помоћна хипотеза у овом раду гласи:
•

Х3. Унапређење банкарског регулаторног оквира има позитиван утицај на
креирање кредитне политике у функцији финансијске стабилности привреде.

Трећа помоћна хипотеза директно је везана за независну подваријаблу квалитета
банкарског регулаторног оквира, те као и претходне двије помоћне хипотезе
доприноси конкретизацији основне хипотезе. Регулаторни оквир банкарског сектора
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представља основу сигурног, квалитетног и законитог пословања банака. Законски и
подзаконски прописи, као и регулаторне институције, представљају елементе
регулаторног оквира чији је циљ уређење и контрола свих активности банкарског
сектора. Неопходно је дјеловати у правцу јачања кредибилитета банака, са једне
стране, те заштите корисника банкарских услуга, са друге стране.
Прописујући заштиту потрошача, односно корисника финансијских услуга,
регулаторни оквир дефинише односе корисника и банака на вишем нивоу
међусобног повјерења, а међубанкарска конкуренција постаје динамичнија у погледу
уважавања захтјева корисника за већом транспарентношћу пословања банака.
Посебно

важан

задатак

регулаторних

институција

јесте

имплементација

међународних банкарских стандарда. У складу са тим, Агенција за банкарство
Републике Српске припремила је и усвојила стратегију за увођење Базела III, коју је
објавила у фебруару 2016. године. Постепена примјена ове стратегије утицаће на
многе квалитативне аспекте банкарског пословања као што су унапређење квалитета
капитала, јачање капиталних захтјева, увођење заштитних слојева капитала и
финансијске полуге, унапређење у области корпоративног управљања у банкама, те
увођење нових минималних стандарда за управљање ризиком ликвидности. Базел III
дозвољава националним регулаторима да у сврху обезбјеђења од цикличних кретања
привреде захтијевају резерве од додатних 2,5% основног капитала Нивоа 1, који се
састоји искључиво од Заједничког акцијског капитала (Common Equity Tier 1
Capital). На овај начин се Базелом III покушава унаприједити кредитна политика
банака која је постојала до глобалне економске кризе.
Значај регулаторних органа се огледа и у активностима везаним за стабилизацију
привредног система у условима кризе. Тако је Агенција за банкарство Републике
Српске у периоду глобалне економске кризе донијела Одлуку о привременим
мјерама за репрограм кредитних обавеза правних и физичких лица у банкама.
Слично томе, посебни услови су били донесени и Одлуком о привременим мјерама
за кредитне обавезе клијената који су угрожени елементарним непогодама. Овакве и
сличне мјере знатно су ублажиле негативне ефекте привредних поремећаја и
допринијеле опоравку економске активности.
Од посебне важности за кредитибилитет банкарског сектора јесте примјена Закона о
спречавању прања новца и финансирања тероризма, што изражава потребу за
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сарадњом са другим надзорним и контролним институцијама, осим Агенције за
банкарство Републике Српске.
У цјелини посматрано, сврха банкарског регулаторног оквира јесте уређеност и
сигурност пословања унутар банкарског сектора, са једне стране, као и заштита
права корисника финансијских услуга, са друге стране.
Знатан утицај прописа и директива Европске уније на развој домаћег банкарства се
остварује од 2008. године, када је потписан Споразум о стабилизацији и
придруживању (ССП) између Босне и Херцеговине и ЕУ (Дирекција за европске
интеграције Босне и Херцеговине, 2008). Послије релативно дужег времена споразум
је ступио на снагу 01.06.2015. године. За банкарски сектор су посебно значајне
одредбе које се односе на текућа плаћања и слободу кретања капитала које су
наведене у четвртом поглављу. Дио ових одредби се почиње примјењивати одмах,
док се дио почиње примјењивати ступањем на снагу споразума. Постоје и одредбе
чија примјена почиње истеком посебно дефинисаних рокова, најчешће у трајању од
5 до 6 година од ступања на снагу (нпр. одредбе у члану 62. који се односи на
примјену правила Заједнице о слободи кретања капитала).
Банкарски сектор на челу са Агенцијом за Банкарство Републике Српске и својим
законодавним оквиром не може у потпуности самостално формулисати стандарде
пословања банака чијом би се примјеном омогућило повољније финансирање
привреде Републике Српске. Разлог лежи у интернационализацији банкарског
пословања и постојању међународних банкарских стандарда који се примјењују на
простору Европске уније, док се у оквиру еврозоне цијели сектор банкарског
пословања (који броји преко 6.000 банака) налази још и под контролом Европске
централне банке (Поповић, 2016, стр. 421). Интернационализација банкарског
пословања је један од разлога за смањивање броја банака у Европској унији, који је
од увођења евра смањен за око 1.500 банака (Proskurovska, 2012, стр. 8).
Константно се ради на усклађивању пословања са захтјевима Закона о спречавању
прања новца и финансирања тероризма, тако да се може рећи да је постигнута
систематичност у овом сегменту пословања, а унапријеђена је и сарадња са другим
надзорним и контролним институцијама.
У наставку ћемо издвојити поједине аспекте банкарског регулаторног оквира и
анализирати да ли се и у којој мјери усвајају задовољавајућа законска и подзаконска
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рјешења која би створила услове за повећање финансијске стабилности привреде.
Највећим дијелом се пословање банака дефинише одлукама Агенције за банкарство
Републике Српске.
Поједини аспекти банкарског регулаторног оквира су:
1. дефинисање појединих финансијских показатеља у пословању банака,
2. спречавање прања новца,
3. заштита потрошача банкарских услуга,
4. стабилизација у условима кризе,
5. реструктурирање банака.
Дефинисање појединих финансијских показатеља у пословању банака Агенција за
банкарство Републике Српске регулише објављивањем појединачних одлука у
оквиру којих су дефинисане вриједности које морају бити испоштоване у
финансијским извјештајима банака. Овдје се посебно могу издвојити сљедећи
показатељи:
•

капитал и адекватност капитала и

•

ликвидност банака.

Капитал и адекватност капитала су дефинисани Одлуком о израчунавању капитала
банака (Службени гласник РС, број 74/17). Наведеном одлуком се прописују:
1. карактеристике и врсте ставки које се укључују приликом израчунавања
регулаторног капитала,
2. начин и обим у којем се појединачне ставке укључују приликом
израчунавања појединих дијелова регулаторног капитала,
3. стопа финансијске полуге,
4. заштитни слојеви капитала и мјере за очување капитала банака,
5. капитални захтјеви и методологија за израчунавање капиталних захтјева.
Посебно се наглашава да све банке са сједиштем у Републици Српској, којима је
Агенција за банкарство Републике Српске издала дозволу за рад, дужне су
примјењивати одредбе ове одлуке.
Према овој одлуци, банка мора у сваком тренутку испуњавати сљедеће капиталне
захтјеве:
•

стопу редовног основног капитала од 6,75% (редовни основни капитал се
састоји од инструмената капитала, средстава са рачуна емисионих премија,
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задржане добити, осталог укупног резултата, осталих резерви и резерви за
опште банкарске ризике након умањења за регулаторна усклађивања);
•

стопу основног капитала од 9% (основни капитал представља збир редовног
основног капитала и додатног основног капитала након регулаторних
усклађивања);

•

стопу регулаторног капитала од 12% (представља збир основног и допунског
капитала након регулаторних усклађивања, гдје се допунски капитал састоји
од инструмената капитала и субординисаних дугова, средстава на рачуну
емисионих премија и општих исправки вриједности за кредитне губитке до
1,25% износа изложености пондерисаних ризиком).

Наведене вриједности се могу оцијенити као задовољавајуће чак и ако се узму у
обзир регулаторни захтјеви према међународном банкарском стандарду Базел III.
Ликвидност банака у домаћем банкарском сектору је дефинисана Одлуком о
управљању ризиком ликвидности банака (Службени гласник РС, број 04/18).
Наведеном одлуком прописују се:
•

минимални квалитативни захтјеви за управљање ризиком ликвидности у
банкама, полазећи од прописаних стандарда за управљање ризицима у
банкама,

•

квантитативни захтјеви за банке везани за коефицијенте покрића ликвидности
и обезбјеђења стабилних извора финансирања,

•

кориштење додатних механизама за праћење и процјену ризика ликвидности.

Према одлуци, надзорни одбор и управа банке у складу са законом прописаним
надлежностима дужни су успоставити и проводити примјерен и ефикасан систем
управљања ризиком ликвидности, који обухвата минимално сљедеће:
•

обезбјеђење прописаних захтјева у управљању ризиком ликвидности,

•

усклађеност са дефинисаном склоношћу банке ка преузимању ризика,
укључујући и толеранцију,

•

обезбјеђење

диверзификованости

структуре

финансирања

и

приступа

изворима финансирања,
•

мјерење и праћење концентрације депозита и других извора финансирања,

•

праћење претпоставки о понашању имовине, обавеза и ванбилансних ставки,
као и претпоставки о осталим релевантним факторима и околностима од
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значаја за обезбјеђење њихове примјерености активностима банке и
тржишним околностима,
•

процедуре за поступање банке у случајевима неповољних резултата
тестирања отпорности на стрес, које укључују конкретне мјере и активности
управе банке, вишег руководства, функција и запослених задужених за
управљање ризиком ликвидности у банци,

•

разматрање различитих могућности, односно инструмената ублажавања
ризика ликвидности, укључујући успостављање одговарајућих лимита и
заштитних слојева ликвидности, како би банка била у могућности издржати
велики број различитих стресних догађаја,

•

успостављање примјереног механизма расподјеле,

•

успостављање примјереног процеса одлучивања о ликвидности банке.

Банка је дужна обезбиједити минимални коефицијент покрића ликвидности (енгл.
Liquidity Coverage Ratio - LCR), који представља однос између нивоа заштитног
слоја ликвидности и укупних нето ликвидносних одлива током периода стреса у
трајању од 30 календарских дана, при чему је:

Рацио покрића ликвидности
=
(Liquidity Coverage Ratio - LCR)

Заштитни слој ликвидности
Нето одливи новца у 30 дана

≥ 100%

Заштитни слој ликвидности састоји се од:
•

имовине нивоа 1 (Extremely High Quality Liquid Asset – EHQLA, преносива
имовина изузетно високе ликвидности и кредитног квалитета која се састоји
од готовине и потраживања којима је додијељена кредитна процјена 1.
степена кредитног квалитета), која чини минимално 60%, при чему најмање
30% заштитног слоја ликвидности треба чинити имовина нивоа 1, без
покривених обвезница изузетно високог квалитета и

•

имовине нивоа 2 (High Quality Liquid Asset – HQLA, преносива имовина
високе ликвидности и кредитног квалитета), која чини максимално 40%, а
дијели се на имовину нивоа 2а (потраживања од централне владе или
централне банке треће земље или јединице подручне или локалне власти, под
условом да јој је додијељен пондер ризика од 20%) и имовину нивоа 2б
(хартије од вриједности привредних друштава), при чему имовина нивоа 2б
може бити највише 15% заштитног слоја ликвидности.
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Кориштење коефицијента покрића ликвидности има доста сличности са начином на
који се утврђује према међународном стандарду Базел III. Ово се односи и на
коефицијент нето стабилног финансирања (Net Stable Funding Ratio - NSFR), који
представља однос између расположивог износа стабилног финансирања (Аvailable
Stable Funding - ASF), збир обавеза и регулаторног капитала пондерисаних
факторима расположивог стабилног финансирања, а чија се поузданост очекује
током временског периода од једне године) и потребног износа стабилног
финансирања (Required Stable Funding - RSF), збир ставки активе и ванбилансних
изложености банке пондерисаних факторима потребног стабилног финансирања),
при чему на овај начин утврђени коефицијент треба бити минимално 100%.

Рацио стабилног нето финансирања
(Net Stable Funding Ratio - NFSR) =

Расположиви износ стабилног
финансирања
Потребан износ стабилног
финансирања

≥ 100%

Дефиниције и елементи приликом утврђивања ASF-а и RSF-а, односно израчунавања
NSFR-а, засновани су на међународно усаглашеним дефиницијама и калибрацијама,
при чему одређени елементи због специфичних услова на локалним тржиштима
могу бити предмет националне дискреције, односно увођења строжих стандарда,
како би се на одговарајући начин исказао профил ризика финансирања банака. У
овом случају је наведено да Агенција за банкарство Републике Српске може
посебним подзаконским актима, донесеним на основу ове одлуке у складу са
супервизорском процјеном профила ризика финансирања, прописати стандарде који
су строжи од међународно утврђених и усаглашених, а такође у супервизорском
поступку тражити од појединачних банака испуњење строжих захтјева, полазећи од
процјене усклађености индивидуалног профила ризичности појединачне банке и
њене усклађености са прописаним стандардима.
Спречавање прања новца у домаћем банкарском сектору је регулисано Одлуком о
минималним стандардима активности банака на спречавању прања новца и
финансирање терористичких активности (Службени гласник РС, број 68/12).
Наведеним законом су банке дужне да спроводе политику о управљању ризиком од
прања новца и финансирања терористичких активности. Овом политиком банке су
дужне дефинисати опредијељеност органа банке (надзорни одбор и управа банке) ка
високом нивоу корпоративног управљања у својим банкама. Ова опредијељеност
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промовише висок ниво усклађености са међународним стандардима, као и
националним законским и подзаконским прописима и неопходна је за постизање и
одржавање

усклађености

спречавања

прања

новца

њиховог
и

пословања

финансирања

са

прописаним

терористичких

стандардима

активности.

Ово

подразумијева да органи банке промовишу интегритет лица именованог за
координацију активности на спречавању прања новца и финансирања терористичких
активности и уопште висок ниво стандарда корпоративног управљања у
комуникацији са банкарским службеницима и корпоративним актерима, а све у
циљу квалитетног управљања ризицима који могу произаћи из прања новца и
финансирања терористичких активности.
Заштита потрошача банкарских услуга се спроводи на основу Одлуке о условима и
начину остваривања заштите права клијента и поступању банке по приговору
клијента (Службени гласник РС, број 04/18) и Одлуке о ближим условима и начину
поступања банке по приговору клијената (Службени гласник РС, број 58/10). Поред
тога, усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство
Републике Српске у току 2011. године осавремењена је и проширена регулаторнонадзорна функција Агенције за банкарство Републике Српске у области заштите
корисника финансијских услуга и успостављен је институт Омбудсмана за банкарски
систем Републике Српске, са циљем мирног рјешавања спорова између корисника и
давалаца финансијских услуга.
Прописујући заштиту потрошача, односно корисника финансијских услуга извршена
су усклађивања Закона о банкама Републике Српске са правним тековинама
Европске уније, а извршене су и измјене и допуне Закона о микрокредитним
организацијама и Закона о лизингу, ради систематског и свеобухватног уређења овог
питања.
Стабилизација привреде у условима кризе је посебно важна активност у коју мора
бити укључен и банкарски сектор. У циљу ублажавања негативних ефеката
финансијске и економске кризе која је била посебно изражена у периоду од 2007. до
2011. године, Управни одбор Агенције је крајем 2009. године донио Одлуку о
привременим мјерама за репрограм кредитних обавеза правних и физичких лица у
банкама, која је била на снази и у 2014. години. Ефекти примјене ове одлуке били су
веома значајни, а нарочито када су у питању правна лица. У 2014. години, на основу
1.447 захтјева, репрограмирано је кредита у укупном износу од 98 милиона КМ, од
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чега се на правна лица односи 77 милиона КМ по основу 143 захтјева, а на физичка
лица 20,8 милиона КМ по основу 1.304 захтјева.
Одлуком о привременим мјерама за кредитне обавеза клијената који су угрожени
елементарним непогодама, Агенција за банкарство Републике Српске је прописала
посебне мјере које су се односиле на измирење кредитних обавеза клијената банака
(правна и физичка лица), који су били угрожени овим непогодама (које су се
догодиле 2014. године у Републици Српској), а иста је била на снази закључно са
30.09.2015. године. Сходно наведеној одлуци, укупне реструктуиране кредитне
обавезе са стањем на дан 30.09.2015. године износиле су 57,1 милиона КМ и то
углавном правних лица (55 милиона КМ), док је мораторијум кредитних обавеза
укупно износио 19,9 милиона КМ и исти се такође, већим дијелом односио на правна
лица (15,3 милиона КМ).
Стварање претпоставки за адекватно реструктурирање банака је посебно важно због
великог утицаја банкарског сектора (посебно у случају Републике Српске) на
финансијску стабилност привреде. Ово је Агенција за банкарство регулисала
Одлуком о процјени могућности реструктурирања банке и банкарске групе
(Службени гласник РС, број 20/18). Од посебне важности у наведеној одлуци је
поступак утврђивања могућности за реструктурирање гдје се наглашава способност
банке да у складу са већ закљученим пословима и могућностима обезбиједи
минималне кадровске и инфраструктурне капацитете, као и финансирање,
ликвидност и капитал који су довољни да одржавају критичне функције и кључне
пословне активности. С обзиром на то да су одредбе које дефинишу ликвидност и
капитал у великој мјери засновани на међународном стандарду Базел III,
закључујемо да детаљна примјена Одлуке о процјени могућности реструктурирања
банке и банкарске групе може допринијети очувању стабилности банкарског
сектора.
Анализом регулаторног оквира којег у највећој мјери дефинишу одлуке Агенције за
банкарство Републике Српске (засноване на актуелним законским рјешењима),
закључујемо да је значај дио усаглашен са међународним банкарским стандардом
Базел 3. Ово се посебно односи нa дефинисање појединих финансијских показатеља у
пословању банака, спречавање прања новца, заштиту потрошача банкарских услуга
и реструктурирање банака. Одлуке којима се спроводи стабилизација у условима
кризе су у великој мјери прилагођене привредном окружењу Републике Српске и
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умањиле су негативне ефекте глобалне финансијске кризе и елементарних непогода,
директно утичући на финансијску стабилизацију привреде. На основу тога,
изводимо закључак о прихватању треће помоћне хипотезе Х3, која говори о утицају
банкарског регулаторног оквира и његових ограничења на креирање кредитне
политике која ће у већој мјери бити у функцији финансијске стабилности привреде.

4.2.4. Четврта помоћна хипотеза (Х4)

Пружање висококвалитетних и повољних банкарских услуга омогућава банци
остварење основних пословних циљева, али истовремено је значајно и за развој
привредних субјеката и привреде у цјелини. Својим пословањем на евровалутном
тржишту и међубанкарском сарадњом, банке могу обезбиједити капитал по
повољнијим условима и на тај начин створити основу за повећање ликвидности и
квалитетнију понуду кредита намијењених финансирању привреде.
Хипотезу Х4 доказујемо уз помоћ података које смо прикупили истраживачким
упитником, полуструктурираним интервјуом, циљаним претрагама интернетских
страница и годишњих извјештаја Банке за међународна поравнања (The Bank for
International Settlements – BIS), Европске централне банке и Међународног
монетарног фонда. Тестирање хипотезе извршено је уз помоћ регресионе и
корелационе анализе прикупљених података.
Четврта помоћна хипотеза у овом раду гласи:
Х4.

Квалитетно

структурирање

кредитног

потенцијала

банака

које

ће

допринијети снижењу активних каматних стопа, позитивно ће утицати на
финансијску стабилност привреде.
Четврта помоћна хипотеза говори о утицају квалитетног кредитног потенцијала
банака на успјешност развоја привреде. Расположивост фондова за кредитирање
привреде по повољним условима јесте основна и најважнија функција коју осигурава
банкарски сектор. Од посебног је значаја квалитет кредитног потенцијала банака
који се у посљедњих 50 година све више формира из недепозитних извора, од којих
су посебно значајни међубанкарски кредити (Муратовић, 2013).

204

Могућности банака из домаћег банкарског сектора да обезбиједе краткорочне и
дугорочне кредитне фондове по што повољнијим условима, стварале би истовремено
и услове да се свим крајњим корисницима кредита понуде значајно ниже активне
каматне стопе. Снижавањем трошкова по основу камата повећава се финансијска
моћ привредних субјеката и омогућава им се да ове трошкове покрију и са нижим
пословним добитком (Микеревић, 2011, стр. 311). Тржишни принципи пословања и
конкуренција између привредних субјеката стварају потребу за средствима која
имају најповољније финансијске услове. Такве услове банкарски сектор не може
обезбиједити уколико изворе финансирања ограничи само на средства домаће
акумулације, посебно ако се ради о транзиционим привредама.
Заузимањем проактивног приступа унутар националне привреде, заједно са учешћем
домаћег банкарског сектора, могуће је спровести модел стратегијских модификација
унутар привредног система и банкарског пословања, у циљу повећања обима
повољнијих извора финансирања, као што су евровалутни фондови. Развојем
међубанкарске сарадње са репрезентативним банкама са простора Европске уније
створили би се услови за кориштење евровалутних кредита, који представљају веома
ефикасно средство за одржавање ликвидности и формирање кредитног потенцијала.
Значај развоја међубанкарске сарадње и кориштења евровалутних фондова расте у
условима имплементације новог међународног банкарског стандарда Базел III, који
дефинише много строже услове ликвидности банака у односу на Базел II. Поред
тога, евровалутним фондовима банке могу обезбиједити повољне кредитне линије за
подстицање инвестиција и потрошње.
Од посебног значаја за постизање што већих позитивних привредних ефеката од
кориштења евровалутних фондова јесте постојање што савршеније конкуренције
унутар домаћег банкарског сектора. Битно је да ниједна банка не може да утиче на
цијену банкарских производа и услуга (Štiglic, 2008). У таквим условима банке би
користиле евровалутне фондове за повећање властите конкурентности.
Раст обима привредне активности условљен је, између осталог, обимом и условима
фондова расположивих за инвестиције. Каматне стопе на ове фондове су знатно
веће, обзиром на то да садрже премију за ризик која расте са дужином рока отплате
(Burda i Viploš, 2004, стр. 474). Константним повећањем задужења привреде
Републике Српске долази и до раста инвестиција, као и до повећања бруто домаћег
производа. Међутим, могу се примијетити неповољнији услови финансирања домаће
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привреде када се упореди просјечна каматна стопа на кредите у Републици Српској
са истом каматном стопом унутар еврозоне.

Табела 30. Просјечне каматне стопе у периоду од 2004. до 2016. године
Година
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Просјечна каматна стопа на
кредите у Републици Српској
9,07%
8,98%
8,60%
8,26%
8,40%
8,58%
8,27%
7,82%
7,47%
7,14%
6,77%
6,31%
5,82%

Просјечна каматна стопа на
кредите у Еврозони
4,01%
4,01%
4,66%
5,24%
4,83%
3,89%
3,73%
3,81%
3,37%
3,22%
2,40%
2,28%
1,82%

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске, 2017. Euro area statistics, доступно на:
https://www.euro-area-statistics.org/bank-interest-rates-loans?cr=eur&lg=en&page=2&template=1

Каматне стопе на кредите су значајно ниже на простору еврозоне. Примјена ових
каматних стопа (чак и дјелимична) значајно би смањила трошкове по основу камата
унутар привреде Републике Српске. Стога, упоредо са процесима европских
интеграција, потребно је дјеловати у правцу усвајања међународних банкарских
стандарда, повећања финансијске дисциплине у јавном сектору, као и у правцу
побољшања кредитног рејтинга Босне и Херцеговине. На овај начин би се створиле
претпоставке за повећање квалитета понуде домаћег банкарског сектора, односно
повољније каматне стопе. Поред тога, расло би повјерење у домаћи банкарски
сектор, као и његов међународни кредибилитет.
За формирање каматних стопа банака на простору еврозоне намијењених крајњим
корисницима најважнију основу представља EURIBOR, на чију вриједност се додаје
одговарајућа маржа. Поред тога, неопходно је нагласити да су у формирању
EURIBOR-а релевантне само највеће и најугледније банке, углавном са простора
Европске уније, које остварују највеће обиме пословања. Само ове банке могу да
међусобно позајмљују средства по EURIBOR каматној стопи, док остале банке
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морају да плаћају додатну маржу. Ова маржа зависи од пословног угледа банке, као
и од њених пословних односа са другим банкама.
У највећем броју случајева банке користе међубанкарске кредите за обезбјеђење
текуће ликвидности и солвентности. Ризик ликвидности није могуће у потпуности
избјећи, због саме природе банкарског пословања (рочности депозита и пласмана),
али је итекако могуће, активном политиком управљања ризиком ликвидности,
умањити његове негативне ефекте. Примјеном рацио анализе и других техника,
банке теже да поуздано измјере ризик ликвидности, те обезбиједе способност да
одговоре на уговорене финансијске обавезе. Међубанкарски кредити представљају
веома ефикасано средство за одржавање ликвидности банака, што даље ствара
услове за формирање кредитног потенцијала банака путем рочне трансформације
фондова.
Уз кориштење довољног обима међубанкарских кредита, као и уз постојање
временске усклађености њиховог датума доспијећа, банке су у могућности да већи
дио краткорочних фондова претворе у фондове за одобравање дугорочних кредита.
Осим тога, банке могу користити и дугорочне међубанкарске кредите по каматним
стопама које су засноване на редовно објављиваним краткорочним стопама, уз
додавање премије на ризик која зависи од рочности.
Док се краткорочни међубанкарски кредити могу користити за одржавање текуће
ликвидности банке и формирање краткорочног кредитног потенцијала, дугорочни су
погодни за обезбјеђивање дугорочних фондова који могу имати рочност и до 30
година. Дугорочни фондови су потребни банкама у ситуацијама када немају
довољно раположивих дугорочних депозита. У банкарском сектору Републике
Српске постоји значајно већа тражња за дугорочним кредитним фондовима.

Табела 31. Рочна структура кредита банака Републике Српске (у 000 КМ)
ОПИС
Краткорочни кредити
Дугорочни кредити
УКУПНО:

31.12.2015.
Износ
Учешће
1.240.954
26%
3.605.871
74%
4.846.825
100%

31.12.2016.
Износ
Учешће
1.093.781
24%
3.465.506
76%
4.559.287
100%

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске, април 2017, стр. 32.
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Из претходне табеле је примјетно да су дугорочни кредити у укупном портфолију
банака заступљени око 3 пута више од краткорочних. Са друге стране, рочна
структура депозита указује на већи обим краткорочних депозита од дугорочних.

Табела 32. Рочна структура депозита (у 000 КМ)
ДЕПОЗИТИ
Штедња и депозити
по виђењу
До 3 мјесеца
До 1 године
1. Укупно
краткорочни
До 3 године
Преко 3 године
2. Укупно
дугорочни
УКУПНО (1+2)

ИНДЕКС

31.12.2015.
Износ
Учешће
2.137.532
43

31.12.2016.
Износ
Учешће
2.257.902
45

205.828
359.753
2.703.113

4
7
54

245.902
432.510
2.936.314

5
9
59

119
120
109

1.931.549
321.874
2.253.423

39
7
46

1.777.368
297.710
2.075.078

35
6
41

92
92
92

4.956.536

100

5.011.392

100

101

106

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске, април 2017, стр. 21.

Из претходне табеле видимо да дугорочни депозити учествују са 41% у укупним
депозитима, што је много мање од учешћа дугорочних кредита у укупним
кредитима. Поред тога, у оквиру структуре дугорочних депозита, орочења са роком
доспијећа преко три године су релативно ниска и износе 6%. Управо због постојања
разлика између рочности понуђених депозитних фондова банкама, са једне стране, и
рочности тражње за кредитима, банке су приморане вршити рочну трансформацију и
користити међубанкарске кредите за ликвидност и обезбјеђивање довољног нивоа
дугорочних фондова.
Агенција за банкарство Републике Српске је Одлуком о управљању ризиком
ликвидности банака (Службени гласник РС, број 04/18) дефинисала захтјеве за рочно
усклађивање преосталих рокова до уговорених доспијећа инструмената активе и
обавеза, при чему банке морају да:
•

најмање 85% извора средстава са роком доспијећа до 30 дана ангажује у
пласмане (инструменте активе) са роком доспијећа до 30 дана;

•

најмање 80% извора средстава са роком доспијећа до 90 дана ангажује у
пласмане (инструменте активе) са роком доспијећа до 90 дана;
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•

најмање 75% извора средстава са роком доспијећа до 180 дана ангажује у
пласмане (инструменте активе) са роком доспијећа до 180 дана.

У регулисању својих доспјелих обавеза, банке у Републици Српској се не могу
ослањати на посебну категорију ликвидне активе коју као обавезну резерву држе код
Централне банке Босне и Херцеговине, осим искључиво као ванредну (неочекивану)
и привремену краткорочну мјеру.
Значај развоја међубанкарске сарадње и кориштења међубанкарских кредита расте у
условима имплементације новог међународног банкарског стандарда Базел III.
Базелски комитет за супервизију банака је приступио рјешавању недостатака
регулаторног оквира за ликвидност које је показала глобална финансијска криза из
2007. године дефинисањем амортизера ликвидности који су потребни за унапређење
отпорности. Банке треба да држе довољну залиху високо квалитетне ликвидне
активе да би могле да преживе мјесец дана дуг губитак приступа тржиштима за
финансирање (Moody`s Analytics, 2011).
Рацио покрића ликвидности
=
(Liquidity Coverage Ratio - LCR)

Високо ликвидна имовина
Нето одливи новца у 30 дана
(у стресним условима)

Рацио стабилног нето финансирања
(Net Stable Funding Ratio - NFSR) =

≥1

Доступни стабилни извори
(капитал, узети дугорочни кредити,
дугорочни депозити)
Потребни стабилних извори
(процјењени на основу рочности и
квалитета датих кредита)

≥1

Наведене захтјеве је утолико лакше испунити, уколико банке имају флексибилнији
приступ међубанкарском тржишту кредита.
Глобална финансијска криза је показала да превелико ослањање банака на
међубанкарске кредите није пожељно, јер су у том периоду чак и најпознатије
свјетске банке (нпр. BNP Paribas) значајно смањиле одобравање ових кредита. Ово је
резултат повећаног нивоа банкарских ризика, лоших прогноза рејтиншких агенција,
као и општег недостатка ликвидности код највећих свјетских банака. Према томе,
пожељно је да банке користе међубанкарске кредите за ликвидност и формирање
кредитног потенцијала у циљу постизања веће конкурентности на тржишту, али је
поред тога потребно велику пажњу посветити рочној структури и обиму депозита,
као и рочној трансформацији фондова.
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Од посебне важности за обезбјеђивање кредитних фондова банака су и примљени
депозити од страних банака, који представљају посебан облик трансфера
међународне акумулације капитала. Ови депозити утичу на повећање понуде
капитала и кредита у оквиру домаћег банкарског сектора, као и на снижавање
каматних стопа. Основни мотив страних банака у овом случају је виша каматна
стопа, што указује на постојање виших каматних стопа у односу на земље из
окружења.

Табела 33. Удио депозита нерезидената у укупним депозитима (у 000 КМ)
Година

Депозити
нерезидената

Укупни
депозити

Учешће

Просјечна каматна
стопа на депозите

2008.

993,7

4.702,5

21,13%

4,03%

2009.

818,4

4.160,8

19,67%

3,29%

2010.

715,6

3.778,0

18,94%

2,96%

2011.

701,4

4.009,2

17,50%

3,16%

2012.

699,7

4.358,8

16,05%

2,77%

2013.

561,7

4.637,0

12,11%

2,94%

2014.

465,9

4.763,1

9,78%

2,48%

2015.

450,6

4.956,5

9,09%

2,09%

2016.

403,6

5.011,4

8,05%

1,20%

Извор: Ауторова обрада података добијених од Агенције за банкарство Републике Српске.

Из наведне табеле примјетан је константан пад учешћа депозита нерезидената, што
се може једним дијелом објаснити трендом снижавања каматних стопа на депозите.
Примјетан је и пад укупних депозита у периоду глобалне економске кризе (за око 1
милијарду КМ, односно 20%), што је значајно повећало ризик ликвидности банака у
Републици Српској.
Могућности банака из домаћег банкарског сектора да обезбиједе дугорочне
међубанкарске кредите по што повољнијим условима је од важности за развој цијеле
привреде с обзиром на то да кредитирање инвестициних пројеката, као и великог
дијела потрошње, захтијева кредитирање са дужим периодима отплате. Висина
каматних маржи, накнада и других услова за добијање међубанкарских кредита
зависе од бонитета саме банке која подноси захтјев за кредит, са једне стране, као и
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од уређења домаћег банкарског сектора и кредитног рејтинга цјелокупне привреде,
са друге стране.
Уколико би поједине банке из домаћег банкарског сектора успјеле да обезбиједе
кредитне фондове по EURIBOR каматној стопи, створили би се услови (чак и уз
постојање одређених маржи) за снижење општег нивоа каматних стопа по којима се
пласирају средства крајњим корисницима. Ово из разлога јер би наведени фондови
били повољнији од фондова који се формирају на основу орочења депозита, и
представљали би значајну конкурентну предност за банку која успијева да их
обезбиједи.
У наредној табели су приказане вриједности тромјесечног, шестомјесечног и
годишњег EURIBOR-а, с обзиром на то да се најчешће користе као основа за
одређивање нивоа каматних стопа крајњим корисницима кредита.

Табела 34. Вриједности EURIBOR-а у периоду од 2004. до 2016. године
Година
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Тромјесечни
2,174%
2,474%
3,638%
4,839%
3,816%
0,720%
1,026%
1,469%
0,190%
0,236%
0,082%
-0,132%
-0.319%

EURIBOR
Шестомјесечни
2,200%
2,597%
3,743%
4,775%
3,859%
0,997%
1,258%
1,697%
0,342%
0,331%
0,179%
-0,041%
-0.221%

Годишњи
2,278%
2,756%
3,851%
4,711%
3,921%
1,236%
1,528%
2,030%
0,574%
0,502%
0,330%
0.058%
-0.082%

Извор: Европски институт за новчана тржишта (European Money Markets Institute - EMMI), доступно
на: http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html (22.12.2017.)

С обзиром на више вриједности каматних стопа које се примјењују унутар домаћег
банкарског сектора, значајни су и његови приходи по том основу. У наредној табели
приказана су тренутна стања задужености и укупни годишњи износи камата које
привреда Републике Српске плаћа банкарском сектору.
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Табела 35. Задужење и трошкови по каматама привреде Републике Српске
(у милионима КМ)
Година

Укупна задуженост
привредног сектора

Годишњи трошкови по
каматама у привредном
сектору Републике Српске

2004.

1.288,00

92,10

2005.

1.786,60

128,20

2006.

2.399,70

164,10

2007.

3.143,70

196,50

2008.

4.260,50

261,40

2009.

4.144,10

288,10

2010.

4.356,50

278,70

2011.

4.554,90

291,40

2012.

4.733,50

314,20

2013.

4.877,90

312,00

2014.

4.701,30

299,00

2015.

4.923,47

297,30

2016.

4.855,12

279,10

-

3.202,10

УКУПНО

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске, Извјештај о стању у банкарском систему
Републике Српске.

Уколико би се на обим задужења домаће привреде током наведеног периода од 2004.
године до 2016. године примијениле просјечне каматне стопе које се користе за ову
намјену у Европској унији, годишњи трошкови по каматама у Републици Српској
имали би вриједности приказане у сљедећој табели. За израчунавање ових
вриједности кориштен је стандардни каматни калкулатор који примјењују банке у
сврху креирања ануитетних планова.

Табела 36. Разлика у величини трошкова по каматама послије примјене
каматних стопа из еврозоне

Година
2004.

Годишњи трошкови
привреде по
каматама

Годишњи трошкови
послије примјене
каматних стопа из
еврозоне

92,10

40,80

(у милионима КМ)
Разлика у
величини
трошкова по
каматама
51,30
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2005.

128,20

57,29

70,91

2006.

164,10

88,88

75,22

2007.

196,50

124,34

72,16

2008.

261,40

150,61

110,79

2009.

288,10

130,57

157,53

2010.

278,70

125,60

153,10

2011.

291,40

141,93

149,47

2012.

314,20

141,80

172,40

2013.

312,00

140,86

171,14

2014.

299,00

106,05

192,95

2015.

297,30

107,42

189,88

2016.

279,10

87,30

191,80

3.202,10

1.443,45

1.758,65

УКУПНО:

Извор: Ауторова обрада података.

Из наведене табеле примјетно је да би се кориштењем повољнијих фондова
кумулативно оствариле уштеде по основу камате од 1,758 милиона КМ у периоду од
2004. до 2016. године, што представља 36% тренутног задужења привреде Републике
Српске код домаћег банкарског сектора. Према томе, уколико би домаћи банкарски
сектор у већој мјери био у могућности да обезбиједи повољније фондове, могао би
свим крајњим корисницима кредита понудити значајно ниже активне каматне стопе.
Ово би даље довело до великих уштеда по основу камата, тако да би се на овај начин
у дужем временском периоду створиле претпоставке за снижење стопе по којој
тренутно расте обим задуживања цјелокупне привреде, и која у периоду од 2004. до
2016. године износи око 12% годишње. Међутим, обим ових фондова унутар
домаћег банкарског сектора је веома низак и приказан је у наредној табели.

Табела 37. Учешће евровалутних фондова у укупним кредитима банкарског
сектора Републике Српске

Година
2008.
2009.
2010.

Евровалутни
фондови
139,60
109,55
120,81

Укупни кредити
банкарског сектора
4.260,50
4.144,10
4.356,50

(у милионима КМ)
Учешће евровалутних
фондова
3,28%
2,64%
2,77%
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2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

137,65
198,80
180,42
145,12
71,60
75,00

4.554,90
4.733,50
4.877,90
4.701,30
4.923,47
4.855,12

3,02%
4,20%
3,70%
3,09%
1,45%
1,54%

Извор: Ауторова обрада података добијених од Агенције за банкарство Републике Српске.

У протеклом периоду домаће банке нису значајније користиле међубанкарске
кредите банака са простора Европске уније. С обзиром на то да константно
повољније каматне стопе на евровалутне фондове омогућавају домаћем банкарском
сектору снижавање каматних стопа и побољшање понуде банкарских услуга,
закључујемо да би већи обим употребе ових фондова позитивно утицао на услове
под којима се финансира и задужује домаћа привреда. Снижавањем трошкова по
основу камата повећава се финансијска моћ привредних субјеката и омогућава им се
да ове трошкове покрију и са нижим пословним добитком (Микеревић, 2011, стр.
311).
Да би се искористио позитиван утицај евровалутних фондова на привреду Републике
Српске, важно је да домаћи банкарски сектор повећа међубанкарску сарадњу и обим
пословања са репрезентативним европским банкарским групацијама. Поред тога,
због нижих каматних стопа од великог значаја могу бити и други извори
финансијских средстава са простора Европске уније. У наредној табели су приказани
подаци о висиних узетих кредита од небанкарских институција са простора Европске
уније.

Табела 38. Узети кредити од небанкарских институција са простора Европске
уније
(у милионима КМ)
Година

Кредити
небанкарских
институција из ЕУ

Укупни кредити
банкарског сектора

Учешће

2008.

42,7

4.260,50

1.00%

2009.

43,6

4.144,10

1.05%

2010.

22,9

4.356,50

0.53%

2011.

14,7

4.554,90

0.32%
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2012.

16,2

4.733,50

0.34%

2013.

29,7

4.877,90

0.61%

2014.

62,3

4.701,30

1.33%

2015.

42,7

4.923,47

0.87%

2016.

24,8

4.855,12

0.51%

Извор: Ауторова обрада података добијених од Агенције за банкарство Републике Српске.

Као и у случају међубанкарских кредита, из претходне табеле је примјетно да
кредити небанкарских институција из Европске уније немају значајнији обим у
односу на укупно задужење привреде код банака.
Уколико се не предузимају акције у условима задуживања привреде по неповољним
каматним стопама, неминовно након одређеног времена долази до немогућности
сервисирања дугова. Ниједан привредни систем, па ни наш, није имун на овакав
развој ситуације. Према појединим ауторима (Ристић и Богавац, 2009, стр. 304) „у
кризи задужености земаља у развоју и кризи међународног банкарства поставља се
проблем одражавања повјерења на релацији кредитор-дужник и повјерења у
међународни банкарски систем, будући да на страни задужених земаља постоји
стална безнадежна алтернатива да прогласе немогућност отплате дугова. Са друге
стране, сигурно је да предузимање корака ради успоравања темпа кредитне
експанзије може имати и негативне ефекте, поготово ако такви кораци нису добро
временски усклађени и прецизно дозирани, јер између кредита и економске
активности постоји врло јака позитивна веза“. Одрживост развојног процеса у
великој мјери зависи од банкарског сектора и његове способности да осигура што
повољније банкарске производе предузећима, становништву и јавном сектору у
циљу привредног развоја.
Из претходне анализе је примјетно да су каматне стопе у оквиру домаћег
банкарског сектора знатно више него у земљама Европске уније, као и да постоји
значајан диспаритет између рочности кредита и депозита код домаћих банака.
Поред тога, дошли смо до резултата који показују да би се већим кориштењем
евровалутних фондова и снижењем каматних стопа могло значајно уштедјети на
трошковима камата, односно да би ове уштеде могле износити чак и до 36%
тренутног задужења привреде Републике Српске код домаћег банкарског сектора.
Са друге стране, емпиријски подаци говоре о томе да банке у Републици Српској не
користе у значајнијем обиму евровалутне фондове и кредите страних банака за
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формирање кредитног потенцијала и повећање ликвидности. На основу тога,
изводимо закључак о прихватању четврте помоћне хипотезе Х4, која говори о
позитивном утицају квалитетно структурираног кредитног потенцијала и нижих
активних каматних стопа на финансијску стабилност привреде.

4.2.5. Главна хипотеза

Кредитну политику банака треба проматрати не само са стајалишта остваривања
краткорочних користи, већ знатно шире, односно потребно је утврдити и дугорочне
циљеве

(Jurman,

2007).

Са

аспекта

банкарског

пословања,

неопходно

је

прилагођавање кредитне политике банке могућностима властитог кредитног
потенцијала и ликвидности (Милетић и Бингулац, 2016). Истраживањем (Hamid,
2012) утврђено је да банке са нижим степеном адекватности капитала, лошијом
ликвидношћу, вишим активним каматним стопама (што је указивало на либералнију
кредитну политику) и вишим односом пласираних кредита у односу на активу, нису
успјеле да преброде услове кризе. Слично томе, либерална политика кредитирања
клијената са лошим кредитним бонитетом показала се краткорочно профитабилном,
али дугорочно веома неповољном за банкарски и цјелокупни финансијски систем.
Истраживање (Okirika, 2011) указује да је оваква пракса честа у земљама у развоју и
да су њоме нарочито обухваћене средње и мање банке.
Главну хипотезу доказујемо на основу репрезентативног узорка који обухвата 188
великих предузећа од њих укупно 343 у Републици Српској. Као критериј за
разврставање предузећа по величини кориштене су одредбе Закона о рачуноводству
и ревизији Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 94/15). Користећи се подацима из
анкетног упитника и финансијских извјештаја истражили смо у којој мјери
усмјеравање кредитних фондова банака утиче на финансијску стабилност и
пословање предузећа у Републици Српској.

Главна хипотеза у овом раду гласи:
•

Адекватно

прилагођавање

специфичностима

кредитне

привредног

политике

окружења

банкарског

доприноси

сектора

финансијској

стабилности привреде Републике Српске.
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Кредитна политика банака представља значајну основу како за развој предузећа и
привреде, са једне стране, тако и за пословање банака, са друге стране. Највеће
приходе банке остварују управо од активних камата и помоћу дефинисања адекватне
кредитне политике условима који постоје у привредном окружењу банке могу своје
пословање учинити сигурнијим и профитабилнијим. Та политика треба бити
заснована на претпоставци да приликом одобравања кредита банка треба поштовати
тржишне критерије у селекцији клијената између оних који могу и требају пословати
и оних који немају здраву перспективу пословања. Поред тога, потребно је
анализирати кредитни рејтинг земље који се користи као опште мјерило (репер)
ризичности пословања за све привредне субјекте у земљи (Bessis, 2002, стр. 16).
Једним дијелом, овај ризик зависи од институционалног оквира у којем банкарски
сектор обавља своју активност (Freixas i Rochet, 1999, стр. 221).
Табела 39. Актуелни кредитни рејтинг Босне и Херцеговине код обје агенције
Moody's Investors Service

Standard & Poor's

Рејтинг

„B3“ - стабилни изгледи

„B“ - стабилни изгледи

Датум

16.02.2018.

06.09.2019.

Активност

Потврђен рејтинг

Потврђен рејтинг

Извор: Moody's Investors Service и Standard & Poor's. Ажурирано 02.01.2017. године.

Босне и Херцеговине је према оцјенама и једне и друге агенције оцијењена као
земља са неинвестиционим нивоом ризика, док се конкретна категорија кредитног
рејтинга (Moody's Investors Service – „B3“ и Standard & Poor's – „B“), описује као
„шпекулативна кредитна способност, висок кредитни ризик“.
Оваква оцјена рејтиншких агенција указује на повећан ризик земље због којег банке
у својој кредитној политици настоје што више повећавати каматне стопе и обим
колатерала приликом одобравања кредита. Све то даље негативно утиче на ниво
инвестиција и могућности развоја привреде у цјелини.
У истраживању (Emuwa, 2015) се закључује да увођење посебних метода кредитне
анализе које посебно наглашавају факторе привредног окружења, специјализованог
особља, посебних организационих дијелова и детаљнијег мониторинга који укључује
редовне обиласке клијената, може знатно повећати кредитни портфолио и приходе
банке.
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Прије доказивања главне хипотезе настојали смо утврдити колика је уопште важност
домаћег банкарског сектора за функционисање привреде, односно у којој мјери
банкарски сектор својим кредитним активностима може утицати на финансијску
стабилност привреде. На овај начин желимо изоловано посматрати ефекте које
производи банкарски сектор од ефеката које производи тржиште капитала,
емитовања хартија од вриједности, кредита међународних финансијских институција
и слично.
Статистичка анализа показује да се у Републици Српској очекивано остварује врло
снажна позитивна веза између промјена обима банкарских кредита и бруто домаћег
производа.

Табела 40. БДП Републике Српске и задуженост код банкарског сектора

Година

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

БДП
Републике
Српске
5.115,60
5.693,00
6.546,50
7.352,00
8.490,60
8.236,30
8.318,20
8.682,40
8.584,97
8.760,80
8.847,12
9.205,03
9.630,56

(у милионима КМ)
Задуженост код банкарског сектора
Укупна задуженост Укупна задуженост
УКУПНО
привреде
становништва
1
2
1+2
601,00
687,00
1.288,00
878,30
908,30
1.786,60
1.147,40
1.252,30
2.399,70
1.417,90
1.725,80
3.143,70
2.117,20
2.143,30
4.260,50
2.142,40
2.001,70
4.144,10
2.337,70
2.018,80
4.356,50
2.404,30
2.150,60
4.554,90
2.542,80
2.190,70
4.733,50
2.645,90
2.232,00
4.877,90
2.327,00
2.374,30
4.701,30
2.438,13
2.485,35
4.923,48
2.337,98
2.517,14
4.855,12

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за банкарство Републике Српске
Напомена: Укључени су кредити које су банке из ФБиХ пласирале у РС, док су искључени кредити
које су банке из РС пласирале у ФБиХ.
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Графикон 1. Кретање БДП-а Републике Српске и укупне задужености привреде
и становништва код домаћег банкарског сектора
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Извор: Ауторова обрада података
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Из наведене табеле и графикона примјетан је константан раст задужености привреде
Републике Српске код банкарског сектора у посљедњих 13 година. У овом периоду
задуженост је повећана за 277% (са 1.288 милиона КМ на 4.855 милиона КМ).
Такође, примјетан је и раст БДП-а, који је у истом периоду повећан за 88% (са 5.115
милиона КМ на 9.630 милиона КМ).
Графикон 2. Графички приказ резултата регресионе анализе
(БДП)
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Извор: Ауторова обрада података
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Регресиона једначина је: Y = 3824,709 + 1,074 × X
Регресиони коефицијент, који износи b=1,074, указује да се, са јединичним порастом
укупне задужености, обим БДП-а такође у просјеку повећава за 1. Овакав омјер није
повољан у овако дугом временском периоду и неопходан је већи релативан раст
БДП-а. Ситуација је још неповољнија када се узме у обзир задуженост Републике
Српске код Међународног монетарног фонда, која постоји поред задужења код
домаћег банкарског сектора. Задуженост Републике Српске код ММФ-а на крају
2017. године износи 198 милионa КМ (The International Monetary Fund, 2017).
Коефицијент варијације је изузетно низак и износи V ŷ = 2,821%, што указује на
високу тачност регресионог модела. На основу тога можемо закључити да стварне
вриједности БДП-а у регресионом моделу одступају од процијењених вриједности у
просјеку за свега 2,821%.
Коефицијент корелације r = 0,9855 указује на готово савршену позитивну
условљеност раста укупног задужења привреде код банкарског сектора и БДП-а.
Оваква позитивна условљеност економски је оправдана и указује на изузетно велик
значај финансијских средстава за раст економске активности привреде Републике
Српске. Самим тим, расте и значај кредитних политика које примјењују поједине
банке приликом одобравања кредита. Због тога је неопходно у што већој мјери
усклађивати све поједине факторе који утичу на пласирање кредитних средстава са
специфичностима привредног окружења Републике Српске.
Укупној вриједности БДП-а поједине привредне гране доприносе у различитој мјери.
Бруто додата вриједност унутар њих зависи од бројних фактора (степена
развијености гране, природних ресурса, итд.), укључујући и дефинисану кредитну
политику банака од које зависи приступ изворима финансирања.

Табела 41. Обим задужења по појединим привредним гранама и бруто додата
вриједност унутар сваке од њих
(у 000 КМ)
ГРАНА
Пољопривреда
Рударство и индустрија
Грађевинарство

Бруто додата
вриједност

Обим задужења
привредне гране

900.171

86.754

1.778.030

684.254

472.126

213.884
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Трговина

1.072.414

617.073

Транспорт, ПТТ, комуникације

293.741

69.767

Туризам и угоститељство

140.749

50.157

Финансије

289.260

36.063

Трговина некретнинама

409.419

109.507

Јавне услуге

915.815

576.167

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за банкарство Републике Српске.

Коефицијент корелације између бруто додате вриједности и обима задужености
унутар појединих привредних грана износи r = 0,85. Ово указује на високу
повезаност између наведених величина и на овај начин закључујемо да су
задуживање и усклађеност кредитних политика банака важан фактор за развој
појединих привредних грана.
Истраживање утицаја кредитне политике банкарског сектора на развој привреде
Републике Српске одређено је ограничењима у виду искључивања других
детерминанти које утичу на финансијску стабилност, као што су директне стране
инвестиције,

кредитни

аранжмани

са

Свјетском

банком

и

Међународним

монетарним фондом, трансакције на финансијском тржишту, кредитни пласмани
микрокредитних организација и емитовање хартија од вриједности од стране државе
које у највећој мјери купују управо банке (Агенција за банкарство Републике
Српске, 2017, стр. 25).
Прије доказивања главне хипотезе указали смо на изузетно висок утицај домаћег
банкарског сектора на функционисање привреде. Својим кредитним активностима
банкарски сектор практично диктира висину БДП-а Републике Српске. Поред тога,
изразит утицај кредитирања од стране банака је примјетан и у случају развоја
појединих привредних грана.
Истраживање прилагођености кредитне политике банака са привредним окружењем
у Републици Српској обављено је на основу репрезентативног узорка који обухвата
188 великих предузећа од њих укупно 343. Као критериј за разврставање предузећа
по величини кориштене су одредбе Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске (Сл. гласник РС, бр. 94/15). Користећи се подацима из анкетног упитника и
финансијских извјештаја, истражили смо у којој мјери усмјеравање кредитних
фондова банака утиче на финансијску стабилност и пословање предузећа у
Републици Српској.
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Анализа финансијских извјештаја предузећа из репрезентативног узорка указује да
велики дио предузећа нема задовољавајуће финансијске показатеље. Код ових
предузећа износи билансних позиција нису у оквиру референтних вриједности које
указују на стабилно и успјешно пословање предузећа. Финансијске показатеље смо
разврстали у пет група: показатељи ликвидности, задужености, активности,
економичности и профитабилности. Резултати анализе су приказани у сљедећој
табели.

Табела 42. Резултати анализе финансијских показатеља

Показатељи Ликвидности
Коефицијент текуће ликвидности
Коефицијент убрзане ликвидности
Коефицијент тренутне ликвидности
Коефицијент финансијске стабилности
Показатељи задужености
Коефицијент задужености
Коефицијент властитог финансирања
Коефицијент финансирања
Покриће трошкова камата
Степен покрића I
Степен покрића II
Показатељи активности
Коефицијент обрта укупне имовине
Коефицијент обрта краткорочне
имовине
Коефицијент обрта дугорочне имовине
Коефицијент обрта потраживања
Трајање наплате потраживања у данима
Показатељи економичности
Економичност укупног пословања
Економичност пословања (продаје)
Економичност финансирања
Економичност ванредног пословања
Показатељи профитабилности
Нето маржа профита
Бруто маржа профита
Поврат на укупну имовину (ROA)
Поврат на укупни капитал (ROE)
Просјечан број предузећа
Извор: Ауторова обрада података.

Број предузећа код којих финансијски
показатељ задовољава и не задовољава
референтну вриједност
Задовољава
%
Не задовољава
%
130
75
62
126

69,15
39,89
32,98
67,02

58
113
126
62

30,85
60,11
67,02
32,98

91
81
85
172
86
127

48,40
43,09
45,21
91,49
45,74
67,55

97
107
103
16
102
61

51,60
56,91
54,79
8,51
54,26
32,45

103
175

54,79
93,09

85
13

45,21
6,91

141
39
39

75,00
20,74
20,74

47
149
149

25,00
79,26
79,26

172
171
64
79

91,49
90,96
34,04
42,02

16
17
124
109

8,51
9,04
65,96
57,98

29
16
108
91
98.35

15,43
8,51
57,45
48,40
52.31

159
172
80
97
89.65

84,57
91,49
42,55
51,60
47.69
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Користећи се регресионом и корелационом анализом, настојали смо на, основу
података из финансијских извјештаја, утврдити у којој мјери обим кориштења
краткорочних

и

дугорочних

кредита

доприноси

побољшању

финансијских

показатеља предузећа из репрезентативног узорка. Као независну варијаблу смо
користили релативно учешће краткорочних и дугорочних кредита у краткорочним и
дугорочним обавезама респективно. Као зависне варијабле користили смо
финансијске показатеље које смо добили анализом биланса предузећа. У наредној
табели су приказани добијени резултати.

Табела 43. Резултати корелационе анализе финансијских показатеља
Независна варијабла
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће краткорочних кредита у
краткорочним обавезама
Учешће краткорочних кредита у
краткорочним обавезама
Учешће краткорочних кредита у
краткорочним обавезама
Учешће дугорочних кредита у
дугорочним обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Учешће укупних кредита у укупним
обавезама
Извор: Ауторова обрада података.

Зависна варијабла

Коефицијент
корелације

Нето профитна маржа

0,06262

Поврат на укупну имовину
(ROA)
Поврат на укупни капитал (ROE)

-0.07021
0.04748

Коефицијент текуће ликвидности

-0.09736

Коефицијент убрзане
ликвидности
Коефицијент тренутне
ликвидности
Коефицијент финансијске
стабилности
Коефицијент обрта укупне
имовине
Коефицијент обрта краткорочне
имовине
Коефицијент обрта дугорочне
имовине
Коефицијент обрта потраживања

-0.08850
-0.08117
-0.05300
-0.05110
0.02233
-0.11385
0.09803

Трајање наплате потраживања у
данима
Економичност укупног
пословања

-0.01492
-0.06569

Код анализе финансијских показатеља из претходне табеле одвојено смо посматрали
три независне варијабле, односно поред учешћа укупних кредита у укупним
обавезама, издвојили смо учешће краткорочних кредита у краткорочним обавезама и
учешће дугорочних кредита у дугорочним обавезама. Вриједности сваке од
независних

варијабли

смо

затим

анализирали

заједно

са

одговарајућим
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финансијским показатељима. У овом дијелу је истакнута значајна улога анализе
финансијских извјештаја, чији је темељни задатак осигурање информативне подлоге
потребне за доношење одлука које обезбјеђују успјешније и сигурније пословање.
Као и у случају независних варијабли, извршили смо и раздвајање зависних
варијабли у зависности од њихове осјетљивости на поједине врсте извора средстава,
односно на рочност обезбијеђених извора финансирања. Тако смо кориштење
краткорочних кредита анализирали са показатељима ликвидности, кориштење
дугорочних кредита са показатељем финансијске стабилности, док смо укупно
кредитно задужење предузећа анализирали са показатељима економичности и
профитабилности. У сваком од наведена три случаја добијене су веома ниске
вриједности корелационих коефицијената које износе приближно 0. На основу тога
је утврђено да резултати корелационе анализе финансијских показатеља нису
указали на међусобну повезаност и условљеност кориштења банкарских кредита, са
једне стране, и квалитета пословања предузећа из репрезентативног узорка, са друге
стране.
Поред претходно наведеног, формиран је и корелациони модел у којем је као
независна варијабла кориштен коефицијент учешћа укупних кредита у укупним
обавезама предузећа, док је као зависна варијабла кориштен број финансијских
показатеља предузећа који се налазе у оквирима прихватљивих референтних
вриједности. Слично као и у претходном моделу, и на овај начин смо покушали
успоставити везу између обима кориштења банкарских кредита и финансијске
успјешности пословања предузећа. Резултати корелационе анализе су приказани у
сљедећој табели.

Табела 44. Резултати корелационе анализе предузећа из узорка (188 предузећа)
Независна варијабла

Зависна варијабла

Учешће укупних кредита
Број финансијских показатеља који
у укупним обавезама
задовољавају референтне вриједности
Извор: Ауторова обрада података.

Коефицијент корелације
-0.22508

Добијени резултати у овом случају указују на веома слабу негативну условљеност
између обима кориштења банкарских кредита и броја финансијских показатеља који
имају вриједности унутар задовољавајућих референтних оквира. Негативна
вриједност коефицијента који износи -0.22508, упућује на закључак да предузећа
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која су задуженија код банака имају по свим аспектима анализе финансијских
показатеља мање квалитетно и успјешно пословање од предузећа која у мањој мјери
имају кредитна задужења.
Претходно добијене резултате потврђује и регресиона анализа кориштених
показатеља. Резултати регресионе анализе су приказани на сљедећим графиконима.
Графикон 3. Резултати регресионе анализе учешћа кредита у обавезама и ROE
ROE
2.50
Y = 0,037 × X + 0,157
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0.00
-0.50

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Учешће укупних
кредита у укупним
обавезама
1.20

-1.00
-1.50
Извор: Ауторова обрада података.

Резултати регресионе и корелационе анализе указују на непостојање међусобне
повезаности и условљености између учешћа кредита у обавезама предузећа и ROE,
односно износ коефицијента корелације од 0.04748 говори о непостојању
повезаности између кориштења кредита и успјешности пословања код великих
предузећа.
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Графикон 4. Резултати регресионе анализе учешћа кредита у обавезама и
економичности пословања
Економичност
4.50
Y = -0,090 × X + 1,151
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

Учешће укупних
кредита у укупним
обавезама

1.00
0.50
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Извор: Ауторова обрада података.

Резултати указују на одсуство међусобне повезаности и условљености између
учешћа кредита у обавезама предузећа и економичности пословања, као још једним
показатељем квалитета пословања предузећа. Износ израчунатог коефицијента
корелације од -0.06569 говори о непостојању повезаности између кориштења
кредита и економичности пословања великих предузећа.
Графикон 5. Резултати регресионе анализе учешћа кредита у обавезама и
финансијских показатеља
Финансијски показатељи
25
Y = 13,401 × X - 4,069
20

15
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5

0
0

0.2

0.4

0.6
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1

Учешће укупних
кредита у укупним
обавезама
1.2

Извор: Ауторова обрада података.
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Као и у претходним случајевима, резултати указују на одсуство међусобне
повезаности између учешћа кредита у обавезама предузећа и укупног броја
задовољавајућих финансијских показатеља које има једно велико предузеће. Износ
израчунатог коефицијента корелације од -0.22508 говори о слабој негативној
повезаности између кориштења кредита и броја задовољавајућих финансијских
показатеља.

Другим

ријечима,

задуженија

предузећа

имају

мањи

број

задовољавајућих финансијских показатеља.
Добијени резултати из регресионе и корелационе анализе упућују на висок ниво
кориштења банкарских кредита у сврху обезбјеђивања текуће ликвидности и
одржавања основних средстава неопходних за редовно пословање. Предузећа која су
задуженија код банака не биљеже успјешније пословање ни у најмањој мјери. Поред
тога, у случају анализе код које је посматрано учешће укупних кредита у укупним
обавезама и број финансијских показатеља који имају задовољавајуће вриједности,
резултат указао на веома слабу негативну условљеност наведених величина. Ово
указује да већина предузећа користе банкарске кредите тек онда када западну у
финансијске потешкоће, односно када не располажу довољним нивоом ликвидности
и солвентности за измиривање текућих пословних обавеза.
Уколико пословање предузећа посматрамо са дугорочног аспекта, добијени
резултати указују на недостатак намјенских кредита одобрених од стране банака чија
је сврха финансирање пројеката који омогућавају успјешније пословање предузећа.
За разлику од кредита намијењених за измиривање текућих пословних обавеза и
одржавање сталне имовине, постојање инвестиционих кредита одобрених на бази
квалитетне пројектне документације ствара веће претпоставке за побољшање
вриједности

свих

финансијских

показатеља

предузећа

(Аралица,

Рачић

и

Шишиначки, 2007). Резултати финансијске анализе указују на недовољан број
оваквих кредита, односно на недостатак пројектног финансирања предузећа.
Кредитна политика банака је важан елеменат у пословању великих предузећа и
њиховом финансирању, посебно ако се узму у обзир захтјевни развојни пројекти код
којих је акценат на осигурању тржишне оправданости и одрживости. Поред
пројектног финансирања, кредитну политику банака је неопходно у што већој мјери
прилагодити привредном окружењу и када су у питању други облици финансирања
предузећа. На овај начин банке стварају услове за развој реалног сектора, као и већи
степен усклађености између реалног и финансијског сектора, што је један од
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кључних фактора финансијске стабилности националне економије (Крнић и
Радошевић, 2014).
Са циљем утврђивања нивоа усклађености кредитне политике финансијским
потребама предузећа и привредним специфичностима Републике Српске, спровели
смо анкету чија су основа функције финансијског менаџмента у предузећима и
стандарди банкарског пословања дефинисани од стране Агенције за банкарство
Републике Српске. Питања из анкете се односе на поједине аспекте банкарског
пословања који дефинишу формирање кредитне политике банака. Резултати
анкетираних 188 великих предузећа из узорка су приказани у сљедећој табели.

Табела 45. Резултати упитника за оцјену прилагођености кредитне политике
банака потребама предузећа и специфичностима привредног
окружења
Ред.
бр.

Анкетно питање

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Одговор предузећа
Да

Не

Дјелимично

Да ли су сви неопходни подаци о условима
кредитног задуживања доступни предузећу и
без обавезног одласка у просторије банке?

91

43

54

Да ли су банке спремне да понуде боље
услове кредитирања због вишегодишње
коректне сарадње?

103

12

73

Да ли је висина каматне стопе важнија у
избору банке за ваше предузеће у односу на
друге услове кредитирања (као што су на
примјер: брзина обраде захтјева, број
жираната, вриједност хипотеке, итд.)?

80

24

84

Да ли се банке приликом доношења
кредитних одлука воде у највећој мјери
могућностима наплате кредита, односно
довољним колатералом?

158

12

18

Да ли је вашем предузећу исти (или веома
сличан) кредитни захтјев у једној банци
одбијен, док је у другој банци одобрен?

48

121

19

Да ли је вашем предузећу код исте банке у
једном случају одобрен кредитни захтјев док
је у другом случају тај исти (или веома
сличан) кредитни захтјев одбијен?

24

158

6

Да ли сте имали искуство да ваше предузеће
буде класификовано у различите категорије
бонитета без значајнијих промјена у
пословању и кредитној историји?

49

121

18

Да ли је предузеће у свом досадашњем
пословању мијењало банку код које користи
кредите?

72

85

31
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9.

Да ли предузеће користи кредите код више
банака истовремено?

116

54

18

10.

Да ли је предузеће у свом досадашњем
пословању измиривало у цјелости све
кредите код једне банке одобреним кредитом
код друге банке?

48

116

24

Да ли је предузеће користило кредитне
аранжмане у чијем одобравању истовремено
учествује више банака?

12

176

0

Да ли сматрате да су корисници
финансијских услуга у довољној мјери
заштићени као потрошачи у односу на
банке?

6

128

54

Да ли сматрате да је ефективна каматна
стопа (ЕКС) исказана јасно и да је у
потпуности уочљива у просторијама банке, у
рекламним оглашавањима и у средствима
јавног информисања?

30

61

97

Да ли је банка са којом послујете тражила
Ваше мишљење о усклађености њене
кредитне политике са потребама Вашег
предузећа или привредног окружења у
Републици Српској?

18

146

24

48

36

104

11.

12.

13.

14.

Да ли је према вашем мишљењу кредитна
политика банке чији сте ви клијент
прилагођена специфичностима привредног
окружења Републике Српске?
Извор: Ауторова обрада података
15.

Из претходне табеле можемо закључити да је каматна стопа изузетно важна
приликом избора банке за предузећа, као и да су подаци о висини каматних стопа
доступни и без обавезног одласка у банку. Поред тога, закључујемо да банке
уважавају вишегодишњу коректну сарадњу и уредно измиривање обавеза од стране
клијената. У оваквим случајевима је 55% предузећа добило повољније услове
кредитирања од услова дефинисаних за нове клијенте. Без обзира на то, предузећа су
и даље веома склона мијењању банака. Тако је 38% предузећа у потпуности
промијенило банку код које користи кредите, док њих чак 62% користи кредите код
више банака истовремено.
На основу резултата анкете примјећујемо да 84% предузећа сматра да банке
приликом доношења одлуке о одобрењу кредита највише пажње посвећују
могућностима наплате кредита, односно колатералу. Овако дефинисани захтјеви
банака у оквиру процедура за одобравање кредита су у великој мјери оправдани с
обзиром на то да је актуелни кредитни рејтинг Босне и Херцеговине код обје
агенције (Moody's Investors Service и Standard & Poor's) неповољан и указује на
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значајан ниво кредитних ризика на нивоу цјелокупне националне привреде.
Међутим, покушавајући да минимизирају кредитни ризик искључиво путем
инсистирања на обимном колатералу банке ограничавају пословање предузећа, као и
њихове могућности да инвестирају и реализују развојне пројекте.
Недовољна финансијска дисциплина унутар цијелог привредног система Републике
Српске је разлог због којег су банке у већој мјери изложене кредитном ризику.
Недостајућа средства у буџету Републике Српске, као и буџетима јединица локалне
самоуправе се већ низ година надокнађују задуживањем код комерцијалних банака.
Постоје ситуације гдје градови и општине отежано измирују обавезе према
комерцијалним банкама јер имају знатно веће расходе од буџетских прихода (Главна
служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, 2015). Кредити Влади и
владиним институцијама у 2016. години износе 576 милиона КМ, што је за 18%
мање у односу на 2015. годину када су износили 706 милиона КМ. Слично томе, пад
у 2015. години у односу на 2014. годину (када су износили 765 милиона) је износио
8%. Евидентан је и пад обима кредитирања јавних и државних предузећа у 2016.
години (10% у односу на 2015. годину). Овакав тренд је разлог да банке у Републици
Српској приликом креирања своје кредитне политике све мање стављају акценат на
кредитирање Владе и владиних институција, што истиче улогу реалног сектора у
расту обима кредитних пласмана и повећању квалитета кредитног портфолија.
Неопходно је да банке у већој мјери настоје да управљају кредитним ризиком
детаљнијом анализом пројектне документације и цјелокупног пословања предузећа,
као и макроекономским истраживањем привредне гране у оквиру које предузеће
обавља дјелатност. У оквиру модела пројектног финансирања развој пројекта се
финансира кредитом чија се отплата очекује од прихода остварених пројектом, док
се имовина чија се вриједност повећава са степеном реализације пројекта користи
као колатерал за обезбјеђење наплате. Кредитном политиком банака у оквиру које би
се адекватном анализом пројектне документације и одговарајућом структуром
финансирања великих предузећа у већој мјери стимулисало пројектно финансирање,
створиле би се претпоставке за повећање обима инвестиционих кредита, са једне
стране, као и за развој предузећа и реалног сектора, са друге стране. Квантитативна
студија (Yang, 2016) указује на могућности примјене модела процјене кредитног
ризика на процјену других врста ризика у осталим секторима привреде. Слично
томе, студија (Falangis, 2013) се бави креирањем математичких модела чији је циљ
оцјењивање подобности клијената за финансирање, те је успјешно тестирана
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поређењем са другим методама селекције. Квалитетном селекцијом развојних
пројеката и повољним изворима финансирања, банке усмјеревају привредне токове у
области привреде у којима је она најконкурентнија. Ово даље ствара претпоставке за
нове инвестиције и развојне могућности.
Поред наведених питања затвореног типа, упитник садржи и питања отвореног типа
у којима се захтијева став предузећа о методологији банака за одобравање кредита,
као и позитивним и негативним искуствима у пословању са банкама. У овом дијелу
су описани бројни случајеви у којима појединим предузећима није одобрен
инвестициони кредит у једној банци, док је потом одобрен и уредно отплаћен у
другој банци. Овакви случајеви указују на ограничену усмјереност банака према
одобравању инвестиционих кредита. Поред наведеног, ставови и искуства великих
предузећа о раду банака указују на:
•

недовољно уважавање специфичности привредне гране у оквиру које
предузеће послује;

•

проналажење могућности од стране банака за скраћивање времена потребног
за обраду кредитних захтјева;

•

неоправдано задржавање референтне EURIBOR каматне стопе на високом
нивоу код одобрених кредита са варијабилном каматном стопом;

•

недовољну тајност података када су у питању кредитни аранжмани;

•

неоправдано узимање у залог колатерала значајно веће вриједности од износа
кредита;

•

неблаговремено информисање о пратећим трошковима који се јављају
приликом одобравања и кориштења кредита.

Наведене ставове великих предузећа банке требају узети у обзир и настојати да своју
кредитну политику у што већој мјери прилагоде привредном окружењу Републике
Српске. На овај начин стварају се повољнији услови за реализацију инвестиционих
пројекта и већи обим кредитних пласмана банака у виду инвестиционих кредита. Од
посебног је значаја веће усмјеравање кредитних фондова банака у инвестиције.
Спроведено истраживање указује на значајан обим кредита пласираних са циљем
обезбјеђења текуће ликвидности и одржавање основних средстава и опреме. Овакви
пласмани не омогућавају раст и развој предузећа и не доводе до побољшања
пословних перформанси предузећа. Уколико узмемо у обзир повезаност између
финансијског и реалног сектора унутар националне економије, можемо закључити да
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развој и обим инвестиција у реалном сектору представља важан фактор за
функционисање банака и основу за пласман њиховог кредитног потенцијала.
У зависности од нивоа усклађености реалног и финансијског сектора, зависи и
ефекат повратне спреге који произилази из међусобне повезаности и условљености
наведених сектора. Унутар привредног окружења Републике Српске, гдје
финансијско тржиште хартија од вриједности није у довољној мјери развијено,
долази до значајног истицања улоге пословних банака у економији. У оваквим
тржишним условима банке имају повећану улогу у процесима алокације ресурса,
што значи да се кредитна политика банкарског сектора намеће као елементаран
фактор који утиче на укупну економску ефикасност, привредни раст и друштвени
развој.
Развојем реалног сектора ствара се ефекат повратне спреге који банкарском сектору
ствара претпоставке за ефикасније пласирање кредитног потенцијала, као и за
повећање обима и квалитета кредитног портфолија. Анкетним упитником и
анализом финансијских показатеља предузећа из репрезентативног узорка нисмо
установили да кредитна задужења предузећа имају позитивне ефекте на њихов раст
и развој, већ само на испуњавање услова за текућом ликвидношћу и одржавање
опреме и основних средстава. Усмјеравањем кредитне политике банака у правцу
одобравања већег удјела инвестиционих кредита одобрених на основу пројектне
документације, створили би се услови за већим степеном оправданости кориштења
банкарских кредита, односно задуженија предузећа би имала веће претпоставке да
имају квалитетније финансијске показатеље од предузећа која не користе кредите
банака. Поред тога, створиле би се и могућности да позитивни ефекти повратне
спреге која настаје као резултат инвестиционих ефеката унутар реалног сектора
стимулишу даљи развој и унапређење пословања у банкарском сектору.
Посебно изражен негативан став предузећа из репрезентативног узорка се односио
на захтјеве банака по питању колатерала, односно на вишеструко већи колатерал у
односу на висину кредитног задужења. У складу са тим, предузећа наглашавају да се
најважнији елеменат којим се банке воде приликом доношења кредитних одлука
своди на обезбјеђење у случају принудне наплате кредита. Ово указује да банке у
оквиру својих кредитних политика не улажу додатне напоре за минимизирање
кредитних ризика у смјеру анализе пројектне документације, пословања предузећа и
испитивања стања унутар привредних грана у оквиру којих предузећа послују. На
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овај начин створиле би се претпоставке за реализацију квалитетних пројеката код
којих колатерал представља ограничавајући фактор, повећање обима инвестиционих
кредита унутар реалног сектора, као и јачање позитивног ефекта повратне спреге на
развој банкарског сектора.
Претходна анализа потврђује да предузећа која су задуженија код банака не биљеже
успјешније пословање ни у најмањој мјери. Поред тога, добијени резултати упућују
на висок ниво кориштења банкарских кредита у сврху обезбјеђивања текуће
ликвидности и одржавања основних средстава неопходних за редовно пословање,
док је, на другој страни, мањи обим инвестиционих кредита неопходних за развој
предузећа и реалног сектора.
Са друге стране, на основу резултата анкете примјећујемо да чак 84% предузећа
сматра да банке приликом доношења одлуке о одобрењу кредита највише пажње
посвећују колатералу, што доводи до занемаривања пословних планова и пројектне
документације. При томе су банке у свега 9% случајева тражиле мишљење о
усклађености њене кредитне политике са потребама предузећа, односно привредног
окружења у Републици Српској.
Уколико пословање предузећа посматрамо са дугорочног аспекта, добијени
резултати указују на недостатак инвестиционих кредита одобрених од стране банака
чија је сврха финансирање пројеката који омогућавају успјешније пословање
предузећа. На овај начин банке стварају услове за развој реалног сектора, као и већи
степен усклађености између реалног и финансијског сектора, што је један од
кључних фактора финансијске стабилности националне економије.
На основу добијених резултата истраживања и теоријских сазнања о утицајима
прилагођености

кредитне

политике

банкарског

сектора

на

финансијску

стабилност привреде, закључујемо да смо потврдили и главну хипотезу, која гласи:
Адекватно

прилагођавање

кредитне

политике

банкарског

сектора

специфичностима привредног окружења доприноси финансијској стабилности
привреде Републике Српске.
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5.

ДИСКУСИЈА

5.1. Дискусија резултата истраживања и хипотеза

Банке имају важну улогу у процесу привредног раста и друштвеног развитка.
Расположивост кредита по каматним стопама које омогућавају развој привреде
најпознатија је и, можда, најважнија функција коју осигуравају банке, иако је њихова
улога важна и у обављању платног промета, као и у пружању сигурности у штедне
производе. Квантитативна анализа показује да се у Републици Српској остварује
врло уска позитивна веза између промјена обима банкарских кредита и промјена
БДП-а.
На основу добијених резултата истраживања и трендова у области банкарског
пословања, дефинисали смо препоруке за привредни систем Републике Српске о
улози банкарског сектора у циљу повећања привредног раста и обима економске
активности.
Управљање банкарским ризицима усмјерава капитал у пројекте с најбољим
комбинацијама очекиваних поврата и ризика. То су пројекти који осигуравају
дугорочан и стабилан економски раст само уколико трошкови финансирања не буду
превисоки. У зависности од степена отворености привредног система и степена
извоза, неопходно је располагати што конкурентнијим изворима финансирања. У
цијени финалних производа или услуга садржане су све ставке трошкова,
укључујући и трошкове финансирања. На овај начин, од ових трошкова зависи и
степен међународне конкурентности домаће привреде.
Међутим, то је само директан утицај банака на економски раст и развој. Индиректни
утицаји су далеко већи, али и теже мјерљиви. Укључују све тренутне и одгођене
резултате активности банака. Поставља се питање како, на примјер, процијенити
сљедеће доприносе банака:
•

допринос услуга штедних производа (депозита, отворених фондова) што их
банке пружају предузећима, становништву и држави;

•

допринос друштвеној стабилности и повјерењу што их банке и с њима
повезана финансијска предузећа пружају друштву у цјелини;
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•

допринос кредитирања економском расту неразвијених подручја путем
намјенских фондова, као и кредитирања индивидуалног и социјалног
сазријевања, кохезије и стабилности, такође путем намјенских фондова (на
примјер, у случају програма за запошљавање и кредитирање младих брачних
парова).

Све наведене активности имају позитивну повратну спрегу на раст опште
запослености и привредни раст. Стимулисање привредних активности путем
намјенских фондова нема тржишни карактер, али је општеприхватљива мјера у
привредном развоју и примјењује се у великој мјери на простору Европске уније.
Банке у великом броју случајева имају улогу посредника приликом пласмана
оваквих средстава. Поред тога, повјерава им се задатак мониторинга кредита ,а често
имају слободу и да предузму мјере у случају ненамјенског трошења средстава.
У случајевима појаве неправилности у банкарском пословању, као и шпекулативних
активности, могући су и негативни доприноси функционисању привреде. У раду
банака

могу

се

интензивније

понављати

грешке

при

обављању

послова

међународног платног промета, могуће је ширење неповјерења у штедне производе,
обустава кредитирања појединих сектора или групе клијената, итд. Понављање
оваквих неправилности у вишегодишњем временском периоду може довести до
поремећаја у привредном систему и пада обима домаћих и директних страних
инвестиција. Према томе, приликом пословне сарадње са банкама, треба обратити
пажњу на сљедеће елементе:
•

усмјереност кредитне политике банке према појединим врстама клијената или
привредних грана;

•

пословни углед и транспарентност пословања банке;

•

ширину и прилагођеност банкарских услуга потребама сарадње, као и висину
камата и накнада;

•

величину и доступност пословне мреже.

Међутим, за разлику од банака у већинском државном власништву, велике приватне
банке су тржишни субјекти и у циљу повећања профита могу прибјећи
шпекулативним пословима, што се може окарактерисати као неизоставни дио
историје банкарства. У таквим случајевима говоримо о кредитним контракцијама и
економским кризама, које у случајевима земаља у развоју (као што је Босна и

235

Херцеговина) могу имати велике директне и индиректне негативне посљедице како
на економску активност, тако и на друштво у цјелини.
Постоје дилеме потенциране кризом другоразредних хипотекарних кредита у
Сједињеним Америчким Државама и прелијевањем тих проблема на европска
финансијска тржишта. Управо догађаји са другоразредним хипотекарним кредитима
у Сједињеним Америчким Државама потврђују да банкарски систем повремено
гријеши, посебно након раздобља обиљеженог ниским каматним стопама, када се
ствара илузија трајне ликвидности. Истраживање (Sarkisyan, 2011) које је спроведено
на 352 банке у САД-у, потврђује да су банке које су вршиле секјуритизацију
показивале већу профитабилност, али и већу изложеност кредитном ризику и већим
трошковима финансирања. Слично томе, либерална политика кредитирања клијената
са лошим кредитним бонитетом показала се краткорочно профитабилном, али
дугорочно веома неповољном за банкарски и цјелокупни финансијски систем.
Истраживање (Okirika, 2011) указује да је оваква пракса честа у земљама у развоју и
да су њоме нарочито обухваћене средње и мање банке.
Ријеч је о томе да банке својом кредитном политиком, преузимајући ризике (који се
могу мјерити и предвиђати), често улазе у зону неизвјесности у којој не могу у
тренутку одобрења кредита рационално мјерити и предвиђати могуће губитке.
Према томе, при одобравању кредита на основу анализе мјерљивог ризика, постоји и
инхерентна неизвјесност. Она позива на опрез и због тога банке морају држати
значајне износе властитог капитала који никада не може бити довољно велик да их
потпуно изолује од негативног дјеловања неизвјесности. Ако се занемари
неизвјесност, претјерано излагање ризицима (кредитирање) и неадекватна политика
одржавања капитала могу произвести финансијске потешкоће, а оне се, у крајњој
линији, могу прелити на реални сектор у виду споријег раста или пада производње и
запослености.
У истраживању (Eksi, 2006), спроведеном у САД -у прије глобалне економске кризе,
утврђено је да веће банке имају лошију адекватност капитала због утицаја доктрине
„превелики да пропадну“ (too big to fail). Исто истраживање потврђује да већи степен
тржишне дисциплине и екстерног мониторинга ограничава банке на мање ризично
пословање. Студија (Alandejani, 2014) указује на постојање лошег менаџмента и
неадвекватне кредитне политике у банкама, успостављајући везу између обима
ненаплативих

кредита

и

трошковне

неефикасности

пословања

банака.

У
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истраживању (Brown, 2012) указује се на значај имплементације напредног интерног
система процјене (Advanced Internal Rating-Based - AIRB) у кредитну политику
банака, чиме се настоје процијенити све компоненте банкарских ризика, чак и оне
које процјењују регулаторне институције. Приликом утврђивања нивоа кредитног
ризика у студији (Salafi, 2010), као важни фактори наводе се рачуноводствени и
финансијски извјештаји, тржишни аспекти пословања, структура власништва,
финансијска транспарентност и показатељи корпоративног управљања.
Према томе, директне утицаје кредитне политике банака на раст и развој привредних
субјеката, као и на обим и стимулисање инвестиционих пројеката, могуће је у већој
мјери оцијенити него у случају индиректних утицаја на националну привреду и
друштво у цјелини. Међутим, анализом индиректних утицаја можемо добити
свеобухватни увид о размјерама важности банака и њихових доприноса друштвеном
развитку. Упркос непрецизности, такве анализе су важне и могу обезбиједити
довољно информација о узрочно-посљедичним односима појединих банкарских и
привредних индикатора. Стога, оне нас могу информисати о проблему који се
истражује.
Процјене важности улоге банкарског сектора изузетно су битне баш сада јер смо
свједоци растуће сумње у способност развојног модела подстакнутог европским
интеграционим процесима да осигура стабилан економски и друштвени развој. То се
питање поставља у контексту сумњи у способност глобалног финансијског система
да подржи глобални економски раст. Да би испунио овај захтјев, банкарски сектор
треба да:
•

прилагоди кредитну политику специфичностима привредног окружења,

•

врши анализу и активно дјелује у циљу минимизирања свих врста банкарских
ризика,

•

створи услове за квалитетан и ефикасан систем осигурања депозита,

•

усвоји међународне стандарде банкарског пословања (прије свега банкарске и
рачуноводствене стандарде) и

•

повећа обим пословања и међубанкарске сарадње са репрезентативним
банкама са простора Европске уније у циљу прибављања повољнијих
евровалутних фондова.

Развојни модел подстакнут интеграционим процесима довео је до кредитног раста,
односно раста задужености свих сектора националне економије. Многи друштвени и
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економски аналитичари тај темпо задуживања сматрају непожељним, иако је процес
убрзаног раста који је повезан са интеграционим процесима у европском контексту,
дефинисан као неизбјежан.
Са друге стране, сигурно је да предузимање корака ради успоравања темпа кредитне
експанзије може имати и негативне ефекте, поготово ако такви кораци нису добро
темпирани у времену и ако нису прецизно дозирани, јер између кредита и економске
активности постоји врло уска позитивна веза (нарочито у случају примјера привреде
Републике Српске). Одрживост развојног процеса у великој мјери зависи од
банкарског сектора, његовог квалитета и способности осигурања да стабилно
снабдијева привредни систем кредитима.
Ограничења у расту обима укупно пласираних банкарских кредита имају утицај на
темпо привредног раста. Проблеми са изворима финансирања могу се прелити на
ширу економију и имати негативне ефекте на производњу и запосленост. Надаље,
негативни ефекти на производњу и запосленост имаће повратно дјеловање на цијене
и тако створити затворени круг. У сваком случају, кредити и њихов утицај на
производњу и запосленост представљају најважнији показатељ улоге банака у
економском систему.
Немогућност сервисирања дугова, као посљедица задуживања привреде по
неповољним и нереално високим каматним стопама, довела је и до појаве
алтернативних погледа на улогу банака, наглашавајући наводно „дужничко
ропство“. Указује се да банке каматама и накнадама „експлоатишу“ дужнике. Стога
би требало уважити препоруку: „треба избјећи задужење по сваку цијену и
избјегавати плаћање камате као извора банкарске зараде“. Познато је да у неким
државама то јесте тако. Међутим, савремени економски развој намеће потребу за
финансијским посредовањем, тако да је процес задуживања могуће игнорисати само
у одређеној мјери. Поред тога, од велике важности је и привредни амбијент. „Као
адекватан одговор на рецесију очекивало би се да држава смањи терет пореза и
доприноса, софистикованије и ефикасније наплаћује пореска дуговања и што је
једнако важно, смањи непотребне јавне расходе уз озбиљан програм штедње“
(Плакаловић, 2011).
Ниједан привредни систем, па ни наш, није имун на ширење алтернативног погледа
на улогу банака. Сваком је јасно да „дужничко ропство“ није измишљотина. Оно је
реална могућност и историјска чињеница, посебно за земље у развоју каква је
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Република Српска. Због тога већина економија покушава регулисати однос главнице,
дохотка и камате на начин да исцртају границу између друштвено прихватљивог и
неприхватљивог кредитног уговора (односно каматне стопе као главног елемента
тога уговора). Неопходни су развојни планови, као и улагање у развој регулаторних
органа банкарског сектора. Овакав проблем нема једноставно и јединствено
рјешење. Уз недостатак адекватних извора финансирања, многи изврсни пројекти у
којима се често рађају иновације преселиће се у друге земље, или ће се њихово
финансирање омогућити по веома неповољним условима, што ће елиминисати
позитивне ефекте. У сврху финансирања одређених врста инвестиционих пројеката,
постоје случајеви када држава формира фондове који се пласирају привреди по
тачно прописаним условима путем банкарског сектора, чија је улога да олакша
њихову доступност.
Без обзира на тешкоћу или немогућност проналаска друштвено „оптималне“ или
„прихватљиве“ комбинације дохотка, главнице дуга и камате, банке се, као тржишни
субјекти, увијек смјештају у горњу границу зоне одређене законом или обичајем
прихватљивог

финансијског

понашања.

Оне

у

сваком

тренутку

морају

избалансирати тежњу за зарадом на страни пласмана, са тежњом за пружањем
услуге. Поједине банке ово не раде успјешно. Управо је конкуренција међу банкама
разлог унапређивања и снижавања цијене банкарских услуга, што привредни сектор
треба да користи приликом сваког појединачног задуживања и трансакције.
Традиционална

економска

и

финансијска

теорија

потпуно

су

занемариле

информациону, социјалну и динамичку (финансијски акцелератор) улогу банака. У
складу са овим, привредни систем треба да користи све расположиве информације
које објављује банкарски сектор (висине камата, нове услуге, обими инвестирања по
привредним гранама, нове линије кредита, итд.), тако да може на бољи начин
прилагођавати правце инвестиционих активности и обиме задуживања. Према
мишљењу економистe Хyмана Филипа Минског „кредитни циклус представља
важну одредницу цјелокупног пословног циклуса“. Закључак је да су кредити важна
одредница нивоа раста, али и колебања производње и запослености. Уз уважавање
других елемената привредног раста, као што су побољшање политичке и/или
инвестиционе климе, приступ новом тржишту, технолошка иновација, услови
одобравања кредита у великој мјери одређују да ли ће се привреда кретати у правцу
повећања благостања или у правцу „дужничког ропства“.
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Поред висине каматних стопа, врло је важно да банке у формирање своје кредитне
политике укључе анализу пројектне документације. намијењене реализацији
инвестиционих пројеката. Студија (Rehman, 2016) истиче важност разних врста
банкарских ризика и постављање лимита за сваки од њих (Bank Risk Appetite) за
дефинисање свих аспеката пословања банке, те посебно истиче кредитни ризик и
ризик ликвидности. Другим ријечима, банке у оквиру својих кредитних политика
треба да настоје да минимизирају кредитне ризике путем сљедећих активности:
•

анализама свеукупности пословања предузећа,

•

конјуктурним испитивањима унутар привредних грана у оквиру којих
одређено предузеће послује,

•

детаљним и стручним анализама пројектне документације која се доставља
приликом подношења захтјева за кредит,

•

пласирањем средстава за пројекте који се финансирају одобреним кредитима
према привременим ситуацијама,

•

мониторингом реализације пројеката,

•

дефинисањем адекватних мјера и активности у зависности од тока
реализације појединих случајева пројектног финансирања.

Претходне закључке поткрепљујемо чињеницом да производна и услужна предузећа
у Републици Српској имају веома наглашен негативни став на захтјеве банака по
питању колатерала. Банке у највећој мјери настоје минимизирати ризик тако што од
клијената захтијевају да им обезбиједе вишеструко већи колатерал у односу на
висину кредитног задужења. Ово представља пресудан ограничавајући фактор за
одобрење кредита предузећима. Међутим, настојањима да банке смање изложеност
ризицима на основу претходно наведених активности овај ограничавајући фактор би
се могао у значајној мјери отклонити. Другим ријечима, многа предузећа која би
имала адекватну историју пословања и довољно квалитетне инвестиционе пројекте
могла би у овом случају обезбиједити финансијску подршку од стране банака. Овим
би се тежиште одобравања кредита пренијело са обезбјеђења у случају принудне
наплате кредита на економичност планиране инвестиције и адекватност достављене
пројектне документације.
Наведеним прилагођавањима у оквиру кредитних политика банака створиле би се
претпоставке за:
•

реализацију профитабилних инвестиција код којих колатерал представља
ограничавајући фактор,
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•

повећање обима инвестиционих кредита унутар реалног сектора и самим тим
активе у оквиру банкарског сектора,

•

повећање финансијске стабилности привреде која произилази из ефеката
повратне спреге међусобног развоја реалног и банкарског сектора.

Управо од нивоа усклађености функционисања реалног и финансијског сектора
зависи и јачина ефекта повратне спреге који произилази из међусобне повезаности и
условљености наведених сектора. Овдје треба нагласити да привреда Републике
Српске у веома високој мјери зависи од банкарских кредита, јер финансијско
тржиште хартија од вриједности није у довољној мјери развијено. Чак и у
случајевима када се врши емисија државних хартија од вриједности, долази до
истицања пословних банака као значајних купаца. У оваквим тржишним условима
банке имају повећану улогу у процесима алокације ресурса, што значи да се
кредитна политика банкарског сектора намеће као важан фактор који утиче на
укупну економску ефикасност, привредни раст и друштвени развој.
Развојем реалног сектора стварају се услови да банкарски сектор ефикасније пласира
кредитни потенцијал, као и да повећа обим и квалитет кредитног портфолија.
Анкетним

упитником

и

анализом

финансијских

показатеља

предузећа

из

репрезентативног узорка нисмо установили да кредитна задужења предузећа имају
позитивне ефекте на њихов раст и развој, већ само на испуњавање услова везаних за
текућу ликвидност, одржавање опреме и основних средстава.
Усмјеравањем кредитне политике банака у правцу одобравања већег удјела
инвестиционих кредита одобрених на основу пројектне документације, створили би
се услови за већим степеном оправданости кориштења банкарских кредита, односно
задуженија предузећа би имала веће претпоставке да имају квалитетније
финансијске показатеље од предузећа која не користе кредите банака. Поред тога,
створиле би се и могућности да позитивни ефекти повратне спреге, која настаје као
резултат инвестиционих ефеката унутар реалног сектора, стимулишу даљи развој и
унапређење пословања у банкарском сектору. Уколико узмемо у обзир повезаност
између финансијског и реалног сектора унутар националне економије, можемо
закључити да развој и обим инвестиција у реалном сектору представља важан
фактор за функционисање банака и основу за пласман њиховог кредитног
потенцијала.

241

5.2. Научни и прагматични допринос

Кроз овај рад систематично су описани развој концепта, основни принципи и
смјернице везане за прилагођавање кредитне политике банкарског сектора
специфичностима привредног окружења и њен утицај на финансијску стабилност
домаће привреде. Описани су најважнији фактори на које треба обратити пажњу
када је у питању кредитна политика банкарског сектора. Такође, систематизоване су
све најважније, научно доказане и емпиријски потврђене користи од прилагођавања
кредитне политике банкарског сектора специфичностима привредног окружења.
Објашњена је и узрочно-посљедична зависност између елемената кредитне политике
и финансијске стабилности привреде Републике Српске.
На основу емпиријског истраживања, дошли смо до неколико нових сазнања.
Помоћу постављених научних циљева и предложених метода и техника
истраживања, дошли смо до сљедећих истраживачких резултата:
•

Добијени резултати емпиријским истраживањем указују на недостатак
инвестиционих кредита одобрених од стране банака чија је сврха
финансирање пројеката који даље утичу на развој и успјешније пословање
предузећа, што смањује ниво усклађености између реалног и финансијског
сектора;

•

Установили смо да банке у оквиру својих кредитних политика не улажу
додатне напоре за минимизирање кредитних ризика у смјеру анализе
пројектне документације, пословања предузећа и испитивања стања унутар
привредних грана у оквиру којих предузећа послују, већ да се смањење
кредитног ризика обезбјеђује искључиво вишеструко већим колатералима;

•

Емпиријским истраживањем смо установили да кредитне анализе и оцјене
кредитног рејтинга вођене тежњом банака за већом профитабилношћу могу
довести

до

великог

броја

проблематичних

кредита,

истовремено

проузрокујући финансијску нестабилност банкарског сектора и цјелокупне
привреде;
•

Указали смо да систем осигурања депозита путем заштите кредитног
потенцијала банака утиче на раст штедње, повећање ликвидности банкарског
сектора и раст средстава изнад обавезних резерви на рачуну код Централне
банке Босне и Херцеговине, и то у периоду пада пасивних каматних стопа;
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•

Анализом регулаторног оквира закључили смо да је значај дио усаглашен са
међународним банкарским стандардом Базел III, што се посебно односи на
дефинисање појединих финансијских показатеља у пословању банака,
спречавање прања новца, заштиту

потрошача банкарских услуга и

реструктурирање банака;
•

Такође, анализа регулаторног оквира потврђује да је банкарски сектор
дјеловао у правцу финансијске стабилизације привреде у условима глобалне
финансијске кризе и елементарних непогода;

•

Анализом прикупљених података показали смо да развој банкарског сектора
Републике Српске и повољнији услови финансирања фондовима са
евровалутног тржишта позитивно утичу на развој и финансијску стабилност
домаће привреде;

•

На основу емпиријског истраживања и циљаних претрага интернетских
страница

банака,

институција

и

организација

које

су

укључене

у

истраживање, утврђено је да банке у Републици Српској ограничено и под
неповољним условима послују на евровалутном тржишту;
•

На основу претходних научних и практичних истраживања, као и теоријских
сазнања у овој области, потврдили смо постојање јаке позитивне везе између
примјене начина пословања на евровалутном тржишту са развојем и
пословном ефикасности банкарског сектора Републике Српске.

С обзиром на то да усмјеравање кредитне политике банака у правцу одобравања
већег удјела инвестиционих кредита одобрених на основу пројектне документације
ствара услове за већим степеном оправданости кориштења банкарских кредита,
задуженија предузећа би имала веће претпоставке да имају квалитетније
финансијске показатеље од предузећа која не користе кредите банака. На овај начин
банке стварају услове за развој реалног сектора, као и већи степен усклађености
између реалног и финансијског сектора, што је један од кључних фактора
финансијске стабилности националне економије. Овим би се створиле могућности да
позитивни ефекти повратне спреге која настаје као резултат инвестиционих ефеката
унутар реалног сектора стимулишу даљи развој и унапређење пословања у
банкарском сектору. Уз помоћ постављених циљева, методологије истраживања и
очекиваних истраживачких резултата потврдили смо и главну хипотезу, која гласи:
Адекватно

прилагођавање

кредитне

политике

банкарског

сектора
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специфичностима привредног окружења доприноси финансијској стабилности
привреде Републике Српске.
На основу одговарајућих теоријских спознаја, емпиријског истраживања и циљаних
претрага интернетских страница институција и организација које су укључене у
истраживање, креирали смо теоријски модел стратегијских модификација унутар
привредног система и банкарског пословања, са циљем имплементације концепта о
позитивном утицају прилагођавањa кредитне политике банкарског сектора на
финансијску стабилност привреде Републике Српске.
На основу постављених друштвених циљева, сматрамо да је овим радом остварен
сљедећи прагматични допринос:
•

Домаћим привредним субјектима омогућено је да буду у потпуности
информисани о условима задуживања привреде у Европској унији, као и о
тренутном стању у банкарском сектору Републике Српске, што ће утицати на
доношење позитивних пословних одлука у циљу смањења финансијских
трошкова и будућег развоја привреде у цјелини. Поред тога, умањиће се
пресудна улога колатерала приликом одобравања кредита и створиће се бољи
изгледи да предузећа са квалитетном пројектном документацијом и
пословним плановима обезбиједе финансијску подршку;

•

Државним органима указано је на могућност превазилажења неликвидности и
задуживања по повољнијим условима, што ће се позитивно одразити на
уштеде у буџетима и на смањење фискалних намета привреди;

•

С обиром на то да се кроз овај рад заинтересоване образовне институције
могу упознати са значајем кредитне политике за банкарски и реални сектор
Републике Српске, као и њених ефеката на пословање предузећа и банака,
створена је полазна основа да се у академској заједници повећа степен
изучавања ове области;

•

Банкама

у

Републици

Српској

указано

је

на

важност

адекватног

прилагођавања кредитне политике специфичностима привредног окружења,
као и на позитивне ефекте који произилазе из усклађивања банкарског са
реалним сектором привреде. На основу тога, стварају се услови за постизање
већих ефеката повратне спреге којима се међусобно подстиче развој банака и
предузећа;
•

Створена је могућност за већу ангажованост менаџмента у домаћим банкама
при испуњавању услова за приступ евровалутном тржишту, што би се
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позитивно одразило на квалитет и успјешност пословања банкарског сектора,
као и на репутацију домаћих банака. Поред тога, анализама пословних
планова и пројектне документације ангажованост менаџмента посебно долази
до изражаја кроз настојања да се на овај начин минимизира изложеност
кредитним ризицима.

5.3. Правци даљих истраживања

У овом раду се концепт прилагођавања кредитне политике банкарског сектора
специфичностима привредног окружења превасходно односи на усклађивање
пословања између банкарског и реалног сектора, као и на проналажење
алтернативних могућности за минимизирање кредитног ризика. У наставку
дефинишемо неколико могућих праваца даљих истраживања која би допринијела
потпунијем разумијевању ове области и њеној афирмацији у нашој земљи.
Прије свега, потребно је пратити и истраживати правце даљег развоја
међународних банкарских стандарда, те испитати у којој мјери би њихова примјена
захтијевала даље измјене законског оквира и пословних процеса у домаћем
банкарском сектору. Овдје се, прије свега, мисли на стандард Базел III, који је
настао као одговор на недостатке финансијске регулације која је дошла до изражаја с
глобалном финансијском кризом из 2007. године. Међутим, Базел III није само
директан одговор на финансијску кризу, која је још увијек актуелна, већ и
континуирани напор Базелског комитета за банкарску да ојача регулаторни оквир за
банке, супервизију банака и функцију управљања ризицима. Слиједећи овај концепт,
Базел III, као сет регулаторних мjера о адекватности капитала банке и њеној
ликвидности, изграђен је на основама претходног Базел II стандарда. Сходно томе,
потребно је истражити основне баријере и посљедице до којих би могло доћи
уколико домаћи регулаторни органи и банкарски сектор буду значајније заостајали у
својим активностима на примјени новог актуелног стандарда Базел III.
Као још један од даљих праваца истраживања наводимо ниво примјене
информационих технологија у банкарству. За разлику од развијених земаља, у
Републици Српској је још у великој мјери заступљено кориштење готовине у
свакодневним трансакцијама, као и употреба документације у штампаном облику
245

приликом реализације банкарских услуга. Овакви начини пословања постају
неефикасни и домаће банке предузимају кораке у правцима већег степена
кориштења информационе технологије у банкарству. Међутим, навике клијената и
устаљени начини пословања предузећа са банкама отежавају овакве процесе.
Информациона технологија и аутоматска обрада података имају велику улогу у
добијању адекватних и правовремених информација које се користе као основа за
одлучивање о појединим елементима кредитне политике, посебно када су у питању
кредитни ризици.
Информационе технологије се користе и у другим аспектима банкарског пословања.
Потребно би било истражити у којој мјери банке користе документацију у
штампаном облику и који проценат трансакција се обавља кориштењем интернета,
као и расположивост додатних услуга којима се у потпуности аутоматизује плаћање
редовних мјесечних обавеза. Значајно би било истражити и механизме којима банке
покушавају да привуку клијенте да користе модерније и ефикасније начине
кориштења банкарских услуга.
Даље, потребно је пратити и истражити друге начине којима би се могао у већој
мјери ускладити банкарски и реални сектор, као и минимизирати кредитни ризик.
Овдје се мисли на синдициране кредите којима банкарски сектор може одговорити
на велике инвестиционе пројекте уз задржавање изложености ризицима на
задовољавајућем нивоу. Истраживањем би утврдили колика је тражња за овим
кредитима у привреди и да ли банке у довољној мјери имају дефинисану сарадњу по
овом питању. За већ одобрене синдициране кредите потребно би било детаљно
анализирати износе кредита, цијену ових кредита, рочност кредита, колатерале који
се користе у овим случајевима, као и пројектну документацију и пословне планове.
Поред тога, од посебне важности је истражити међубанкарско пословање и сарадњу
од којих зависе карактеристике синдицираних кредита, као и пословне перформансе
појединих банака које учествују у оваквим кредитним аранжманима. Овдје се прије
свега мисли на сљедеће:
•

просјечан број банака које учествују у одобравању синдицираних кредита,

•

основни капитал банака које имају потписане уговоре за учешће у
синдицираним кредитима,

•

постојање заједничког учешћа банака у синдицираним кредитима из
различитих држава,
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•

кредитну политику ових банака.

Уз помоћ упитника и полуструктурираног интервјуа, потребно је од менаџера банака
прикупити информације о евентуалним ограничењима у реализацији синдицираних
кредита у већим обимима. Поред тога, неопходно је истражити подзаконске акте и
одлуке Агенције за банкарство Републике Српске које могу имати утицаја на било
који елеменат у одобравању и реализацији ове врсте кредита.
У оквиру анализе значаја и улоге синдицираних кредита за развој домаће привреде,
потребно је извршити анализу њихових ефеката на пословање великих предузећа из
репрезентативног узорка. Овдје би се требало фокусирати на сљедеће:
•

могућности поједине банке да одговори на захтјев за реализацију
синдицираног кредита;

•

трајање периода обраде кредитног захтјева;

•

ограничења у намјенском кориштењу синдицираног кредита;

•

посебне услове које банке захтијевају од клијената у случајевима
синдицираних кредита а који не постоје код обичних кредита.

Поред тога, анкетним упитником би требало утврдити искуства предузећа и њихове
ставове о синдицираним кредитима. Посебно би истражили да ли постоје случајеви
гдје су поједини пројекти морали бити финансирани појединачним кредитима код
више банака по неповољнијим условима у ситуацијама гдје би се наведени пројекат
могао финансирати синдицираним кредитом који би са једног или више аспеката био
повољнији за клијента.
Синдицирани кредити, као специфичан облик међубанкарске сарадње, представљају
облик финансирања привреде којим се може обезбиједити већа усклађеност између
банкарског и реалног сектора уколико их банке адекватно укључе у своју кредитну
политику. Ово значи да се овим кредитима могу постићи повољнији услови
финансирања привреде и раст обима инвестиција, што даље позитивно утиче на
финансијску стабилност привреде.
Један од даљих праваца истраживања било би истраживање других начина за
прибављање извора финансирања по условима који могу омогућити раст
инвестиција и привредни развој. Ово се, прије свега, односи на иностране намјенске
фондове и кредитне линије, који се пласирају путем банака и могу имати изузетно
повољне услове. Са друге стране, треба имати у виду да овакав начин финансирања
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нема у потпуности тржишни карактер јер постоје ограничења у износу одобрених
средстава, као и додатни услови којима се одређује ко је квалификовани корисник. У
Републици Српској већ постоје фондови Свјетске банке и Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске који се пласирају посредством комерцијалних банака.
Примјер овакве врсте намјенског кредитирања је и кредитна линија за енергетску
ефикасност (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW), чија је намјена финансирање
пројеката енергетске ефикасности и пројеката који генеришу енергетске уштеде, док
је основни циљ ове кредитне линије да промовише ефикасно кориштење енергије у
Босни и Херцеговини на одржив и ефикасан начин.
Као важан правац за даља истраживања у оквиру домаћег банкарског сектора
јесте утицај услуга осигурања на банкарско кредитирање и друге услуге. Користећи
полисе осигурања као обезбјеђење за заштиту од појединих врста ризика, банке могу
смањити властиту и изложеност ризицима. Ово даље може довести до реализације
кредитних захтјева до којих иначе не би дошло, што директно утиче на кредитни
портфолио банака и кредитну политику. Од значаја би било утврдити:
•

у којој мјери банке имају формиране процедуре за одобравање кредита у
којима се као колатерал користе полисе осигурања,

•

удио оваквих кредита у укупном кредитном портфолију,

•

висина каматних стопа код кредита обезбијеђених полисама осигурања,

•

наплативост и класификација оваквих кредита.

Сматрамо да је од интереса за банкарски сектор да на адекватан начин искористи
услуге које пружају осигуравајуће куће, и на тај начин омогући одобравање кредита
који без услуга осигурања не би могли бити реализовани.
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ЗАКЉУЧАК
Кредит се данас појављује као један од најважнијих инструмената развоја укупних
привредних активности сваке земље. Управо је банкарски сектор тај који има важну
улогу у процесу обезбјеђивања извора финансирања у циљу привредног раста и
друштвеног развитка. Квантитативна анализа је показала да се у Републици Српској
очекивано остварује врло јака позитивна веза између промјена обима банкарских
кредита и промјене бруто домаћег производа. Осим тога, квантитативна анализа
указује и на знатну повезаност између обима производње и обима задужености по
појединим привредним гранама.
Недовољна финансијска дисциплина унутар цијелог привредног система Републике
Српске је разлог због којег су банке у већој мјери изложене кредитном ризику.
Недостајућа средства у буџету Републике Српске, као и буџетима јединица локалне
самоуправе се већ низ година надокнађују задуживањем код комерцијалних банака.
Овакав тренд је разлог да банке у Републици Српској приликом креирања своје
кредитне политике све мање стављају акценат на кредитирање Владе и владиних
институција, што истиче улогу реалног сектора у расту обима кредитних пласмана и
повећању квалитета кредитног портфолија.
Босне и Херцеговине је оцијењена као земља са неинвестиционим нивоом ризика,
док се конкретна категорија кредитног рејтинга (Moody's Investors Service – „B3“ и
Standard & Poor's – „B“), описује као „шпекулативна кредитна способност, висок
кредитни ризик“. Оваква оцјена рејтиншких агенција указује на повећан ризик земље
због којег банке у својој кредитној политици настоје што више повећавати каматне
стопе и обим колатерала приликом одобравања кредита. Све то даље негативно
утиче на ниво инвестиција и могућности развоја привреде у цјелини.
Банкарски сектор Републике Српске чинило је 8 банака са укупно 2.974 запослена
радника (билансни и остали показатељи пословања Банке Српске а.д. Бања Лука - у
ликвидацији нису укључени у извјештајну основу банкарског сектора). Пословање
се одвија преко мреже од 298 организационих дијелова (84 филијала и 214 других
организационих дијелова). Укупни билансни ниво износио је 7.581,4 милиона КМ и
приближно је на истом нивоу као и са стањем на дан 31.12.2015. године (7.561,3
милиона КМ). Укупни бруто кредити износе 4.559,3 милиона КМ и укупна просјечна
ефективна каматна стопа на кредите износи 6,80%. Учешће кредита са доспјелим
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неизмиреним обавезама у укупним кредитима износи 8,39% и износи 382,6 милиона
КМ, док неквалитетни кредити (кредити класификовани у више категорије ризика
„Ц“, „Д“ и „Е“) износе 546,1 милион КМ, односно 11,98%. Депозити у структури
пасиве биланса банака износе 5.011,4 милиона КМ и са учешћем од 75% у укупној
пасиви су основни извор финансирања пословања банака. Укупна просјечна
ефективна каматна стопа на депозите банака Републике Српске износила је 1,20% и
мања је за 0,89 процентних поена у односу на просјек истe у 2015. години. Просјечна
стопа адекватности капитала износила је 16,31%, док је са 31.12.2015. године
износила 14,11% (законски минимум је 12%). На нивоу укупног банкарског сектора,
шест банака извјештајно су исказале добит прије опорезивања у укупном износу од
80,1 милиона КМ, односно нето добит у износу од 71,5 милиона КМ, док су двије
банке исказале негативан финансијски резултат у износу од 26,2 милиона КМ. На
нивоу банкарског сектора исказана је нето добит у износу од 45,3 милиона КМ.
Због мјеста и значаја својих функција у макроекономској политици сваке земље,
кредит је уграђен у темеље савремене тржишне привреде. Неријетко се та привреда
назива „кредитном привредом“. Савремени кредит има бројне и разноврсне
функције како са аспекта што простијег и бржег обезбјеђења текуће ликвидности,
тако и са аспекта кориштења кредитирања у сврху економске политике и привредног
развоја. Због тога, кредит се данас појављује као један од најважнијих инструмената
обезбјеђивања и развоја укупних привредних активности сваке земље.
На основу корелационе и регресионе анализе унутар привреде Републике Српске,
утврђено је да коефицијент корелације од r = 0,9855 указује на готово савршену
позитивну условљеност раста укупног задужења привреде код банкарског сектора и
БДП-а. Оваква позитивна условљеност је економски оправдана и указује на изузетно
велик значај финансијских средстава за раст економске активности привреде
Републике Српске. Самим тим, расте и значај услова под којима се поменута
финансијска средстава позајмљују. Осим тога, квантитативна анализа указује и на
знатну повезаност између обима производње и обима задужености по појединим
привредним гранама.
Данас се цјелокупно циклично кретање савремене привреде покушава објашњавати
експанзијом и контракцијом обима кредитне активности. Управо зато, условима
задуживања привреде неопходно је посветити посебну пажњу. Средства банака која
представљају кредитни потенцијал треба да буду састављена из најповољнијих
250

извора, што банци ствара предуслове за већу конкурентност и повећање тржишног
учешћа. Са друге стране, повољнији услови задуживања привреде утичу на раст
обима инвестиција и запослености.
Кредитна политика банака је важан елеменат у пословању великих предузећа и
њиховом финансирању, посебно ако се узму у обзир захтјевни развојни пројекти код
којих је акценат на осигурању тржишне оправданости и одрживости. Поред
пројектног финансирања, кредитну политику банака је неопходно у што већој мјери
прилагодити привредном окружењу и када су у питању други облици финансирања
предузећа. На овај начин банке стварају услове за развој реалног сектора, као и већи
степен усклађености између реалног и финансијског сектора, што је један од
кључних фактора финансијске стабилности националне економије.
Заузимањем проактивног приступа унутар националне привреде, заједно са учешћем
домаћег банкарског сектора, могуће је спровести модел стратегијских модификација
унутар привредног система и банкарског пословања, у циљу повећања обима
повољнијих извора финансирања, као што су евровалутни фондови. Развојем
међубанкарске сарадње са репрезентативним банкама са простора Европске уније
створили би се услови за кориштење евровалутних кредита, који представљају веома
ефикасно средство за одржавање ликвидности и формирање кредитног потенцијала.
Значај развоја међубанкарске сарадње и кориштења евровалутних фондова расте у
условима имплементације новог међународног банкарског стандарда Базел III, који
дефинише много строже услове ликвидности банака у односу на Базел II. Поред
тога, стратегијске модификације је неопходно спровести у циљу адекватнијег
прилагођавања кредитне политике банкарског сектора специфичностима привредног
сектора, са циљем повећања финансијске стабилности привреде.
Емпиријско истраживање које смо провели у сврху тестирања постављених
хипотеза, имало је за циљ сагледавање кредитне политике домаћег банкарског
сектора. Као проблем истраживања у овом раду се поставља питање утицаја
политика кредитирања банкарског сектора на финансијску стабилност националне
привреде.
Анализа финансијских извјештаја предузећа из репрезентативног узорка указује да
велики дио предузећа нема задовољавајуће финансијске показатеље. Код ових
предузећа износи билансних позиција нису у оквиру референтних вриједности које
указују на стабилно и успјешно пословање предузећа.
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Резултати корелационе анализе финансијских показатеља нису указали на међусобну
повезаност и условљеност кориштења банкарских кредита, са једне стране, и
квалитета пословања предузећа из репрезентативног узорка, са друге стране.
Добијени резултати у овом случају указују на веома слабу негативну условљеност
између обима кориштења банкарских кредита и броја финансијских показатеља који
имају вриједности унутар задовољавајућих референтних оквира. Негативна
вриједност коефицијента који износи -0.22508, упућује на закључак да предузећа
која су задуженија код банака имају по свим аспектима анализе финансијских
показатеља мање квалитетно и успјешно пословање од предузећа која у мањој мјери
имају кредитна задужења. Другим ријечима, задуживање предузећа и кориштење
краткорочних и дугорочних кредита не доприноси побољшању финансијских
показатеља предузећа из репрезентативног узорка. Ово указује да већина предузећа
користе банкарске кредита тек онда када западну у финансијске потешкоће, односно
када не располажу довољним нивоом ликвидности и солвентности за измиривање
текућих пословних обавеза.
Спроведено истраживање указује на значајан обим кредита пласираних са циљем
обезбјеђења текуће ликвидности и одржавање основних средстава и опреме.
Уколико пословање предузећа посматрамо са дугорочног аспекта, добијени
резултати указују на недостатак намјенских кредита одобрених од стране банака чија
је сврха финансирање пројеката који омогућавају успјешније пословање предузећа.
Кредитна политика банака је важан елеменат у пословању великих предузећа и
њиховом финансирању, посебно ако се узму у обзир захтјевни развојни пројекти код
којих је акценат на осигурању тржишне оправданости и одрживости. Неопходно је
да банке у већој мјери настоје да управљају кредитним ризиком детаљнијом
анализом пројектне документације и цјелокупног пословања предузећа, као и
макроекономским истраживањем привредне гране у оквиру које предузеће обавља
дјелатност. Кредитном политиком банака у оквиру које би се адекватном анализом
пројектне документације и одговарајућом структуром финансирања великих
предузећа у већој мјери стимулисало пројектно финансирање, створиле би се
претпоставке за повећање обима инвестиционих кредита, са једне стране, као и за
развој предузећа и реалног сектора, са друге стране.
Резултати спроведеног истраживања указују да 84% предузећа сматра да банке
приликом доношења одлуке о одобрењу кредита највише пажње посвећују
могућностима наплате кредита, односно колатералу. Ово указује да банке у оквиру
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својих кредитних политика не улажу додатне напоре за минимизирање кредитних
ризика у смјеру анализе пројектне документације, пословања предузећа и
испитивања стања унутар привредних грана у оквиру којих предузећа послују. На
овај начин створиле би се претпоставке за реализацију квалитетних пројеката код
којих колатерал представља ограничавајући фактор, повећање обима инвестиционих
кредита унутар реалног сектора, као и јачање позитивног ефекта повратне спреге на
развој банкарског сектора.
Резултатима истраживања, као и поступком потврде главне и помоћних хипотеза,
утврдили смо да постоји недостатак инвестиционих кредита одобрених од стране
банака чија је сврха финансирање пројеката који даље утичу на развој и успјешније
пословање предузећа, што смањује ниво усклађености између реалног и
финансијског сектора.
Банке у оквиру својих кредитних политика не улажу додатне напоре за
минимизирање кредитних ризика у смјеру анализе пројектне документације,
пословања предузећа и испитивања стања унутар привредних грана у оквиру којих
предузећа послују, већ да се смањење кредитног ризика обезбјеђује искључиво
вишеструко већим колатералима. Кредитне анализе и оцјене кредитног рејтинга
вођене тежњом банака за већом профитабилношћу могу довести до великог броја
проблематичних кредита, истовремено проузрокујући финансијску нестабилност
банкарског сектора и цјелокупне привреде.
Систем осигурања депозита путем заштите кредитног потенцијала банака утиче на
раст штедње, повећање ликвидности банкарског сектора и раст средстава изнад
обавезних резерви на рачуну код Централне банке Босне и Херцеговине, и то у
периоду пада пасивних каматних стопа.
Значај дио регулаторног оквира усаглашен са међународним банкарским стандардом
Базел III, што се посебно односи на дефинисање појединих финансијских показатеља
у пословању банака, спречавање прања новца, заштиту потрошача банкарских
услуга и реструктурирање банака. Анализа регулаторног оквира потврђује да је
банкарски сектор дјеловао у правцу финансијске стабилизације привреде у условима
глобалне финансијске кризе и елементарних непогода.
Развој банкарског сектора Републике Српске и повољнији услови финансирања
фондовима са евровалутног тржишта позитивно утичу на развој и финансијску
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стабилност домаће привреде. Утврђено је да банке у Републици Српској врло
ограничено и под неповољним условима послују на евровалутном тржишту.
Потврдили смо постојање јаке позитивне везе између примјене начина пословања на
евровалутном тржишту са развојем и пословном ефикасности банкарског сектора
Републике Српске.
Констатовали смо да би се прилагођавањем кредитне политике банкарског сектора
специфичностима привредног окружења створиле могућности за усклађивање
банкарског са реалним сектором економије, што би у дужем временском периоду
довело до повећања финансијске стабилности привреде. Главну хипотезу, која
говори о кредитној политици унутар банкарског сектора и њеном утицају на
финансијску стабилност привреде, потврдили смо, прије свега, на бази резултата
истраживања, потврде свих помоћних хипотеза, те на основу теоријских сазнања о
утицајима кредитне политике на финансирање привреде.
Сматрамо да овај рад доприноси упознавању са тренутним стањем у домаћем
банкарском сектору, као и његовој важној улози у процесу привредног развоја.
Такође, рад пружа допринос академској заједници у објашњењу значаја концепта
кредитне политике за банкарски и реални сектор Републике Српске, те ствара
полазну основу за даља истраживања у овој и сродним областима, која би
допринијела потпунијем разумијевању ове области и њеној афирмацији у нашој
земљи.
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Графикон 1: Кретање БДП-а Републике Српске и укупне задужености привреде и
становништва код домаћег банкарског сектора
Графикон 2: Графички приказ резултата регресионе анализе
Графикон 3: Резултати регресионе анализе учешћа кредита у обавезама и ROE
Графикон 4: Резултати регресионе анализе учешћа кредита у обавезама и
економичности пословања
Графикон 5: Резултати регресионе анализе учешћа кредита у обавезама и
финансијских показатеља
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