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Сажетак: Основни циљ монетарне политике у Европској монетарној унији јесте стабилност цијена, која се 
остварује одржавањем годишњег хармонизованог индекса потрошачких цијена испод али близу 2% у 
средњем року. Прихваћен је приступ дугорочне неутралности новца, због чега се сматра да је највише 
што монетарна политика може да уради, с циљем достизања потенцијално могућег привредног раста, 
обезбјеђење стабилног нивоа цијена. Умјесто чистог облика монетарног таргетирања, примјењује се 
блажи облик, везан за референтну вриједност монетарног агрегата М3, која износи 4,5%. Међутим, 
велика економска криза је утицала на потребу преиспитивања циљева и стратегија Европске централне 
банке, што су питања на која још увијек не постоји у теоријском смислу до краја заокружен одговор. 
Кључне речи: монетарна политика, Европска централна банка, циљеви, стратегије, инструменти, 
банкарска супервизија. 
  

Abstract: The basic goal of the monetary policy in European monetary union is price stability, gained by 
maintenance of the annual harmonized consumer price index below, but close to 2% in midterm deadline. The 
approach of long term money neutrality is accepted, so providing the stable price level is considered to be the 
maximum of what monetary policy can do, in order to accomplish potentially possible economy growth. Instead 
of pure monetary targeting form, is implemented milder form connected with referent value of the monetary 
aggregate M3, which is 4%. However, the Great depression influenced the need to reconsider goals and 
strategies set by European Central Bank, which are still not answered in theoretical sense. 
Keywords: monetary policy, European Central Bank, objective, strategy, instruments, banking supervision. 

1. Стратешки избор монетарне политике 

Основни задатак монетарне политике коју спроводи Европска централна банка 

(ЕЦБ) јесте спровођење монетарне политике у еурозони, с циљем одржавања 

стабилности цијена. То је истовремено и први корак у формулисању стратегије 

монетарне политике. Савјет гувернера ЕЦБ октобра 1998. године објављује да 

под стабилношћу цијена подразумијева „раст из године у годину, 

хармонизованог индекса потрошачких цијена (ХИЦП) за еурозону испод 2%.“ 

Дефинисана стабилност цијена одржава се у средњем року, уз дозвољена 

краткорочна колебања око референтне вриједности (European Central Bank, 2011, 

стр. 55–56). Накнадно је минимално појашњена дефиниција стабилности цијена 
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тако што је констатовано да дефиниција подразумијева одржавање годишњег 

хармонизованог индекса потрошачких цијена испод али близу 2% у средњем 

року, како се не би погрешно разумјело да ЕЦБ нагиње дефлацији. Средњи рок је 

логичан временски период, који се узима као релевантан како би се спријечио 

претјерани учестали активизам од стране носилаца монетарне политике, који би 

створио непотребну краткорочну волатилност. 

На овај начин дефинисан циљ монетарне политике повлачи низ предности. 

1. Лак је за разумијевање, па тиме доприноси повећању транспарентности 

монетарне политике. 

2. Обезбјеђује се механизам за прецизније мјерење учинака ЕЦБ. 

3. Пружа сидро за формирање инфлационих очекивања, под претпоставком да 

су инфлациона очекивања кључна детерминанта актуелне инфлације. 

4. Пружа сигурносну резерву између циља везаног за стабилност цијена и нулте 

инфлације. 

5. Омогућава да се превазиђе ризик присуства грешке приликом мјерења, 

оличене у повећаном приказивању хармонизованог индекса потрошачких 

цијена, при чему измјерена стопа инфлације може да прецијени праву стопу 

инфлације, јер претходна не узима у обзир факторе као што је побољшање 

квалитета производа. 

6. С обзиром на то да се не наводи прецизан нумерички циљ, представља помоћ 

за разлике у стопама инфлације у монетарној унији састављеној од 

хетерогених земаља (видети: European Central Bank, 2011, стр. 64–67; 

Carboni, Hofmann и Zampolli, 2010; Issing, Tristani, 2005, cтр. 62–64). 

Може се закључити да је становиште ЕЦБ да је „инфлација увијек и свуда 

монетарни феномен“ и да „цјеновна стабилност повећава потенцијал за 

привредни раст“. Такође је могуће нагласити да је ЕЦБ близак приступ тзв. 

дугорочне неутралности новца, који говори о томе да је дугорочни привредни 

раст детерминисан реалним факторима – природним ресурсима, стопом раста 

популације, техничким вјештинама радне снаге. Највише што монетарна 

политика може да уради да би подстакла достизање потенцијално могуће стопе 

привредног раста, јесте да обезбиједи стабилан ниво цијена (European Central 

Bank, 2011, стр. 55–56). 

Да би овај задатак остварила, ЕЦБ примјењује комбиновану стратегију 

монетарне политике тако што се ослања на стратегију монетарног таргетирања, 

која садржи и елементе инфлационог таргетирања. Умјесто стратегије која се 

ослања на један индикатор, ЕЦБ се опредијелила за стратегију која узима у обзир 

два упоришта (ослонца). Први ослонац се односи на монетарну анализу, дајући 

новцу проминентну улогу. Како је инфлација у дугом року „монетарни 

феномен“, Савјет гувернера ЕЦБ је 1998. године објавио квантитативну 
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референтну вриједност
1

 стопе раста монетарног агрегата М3 (најширег 

монетарног агрегата) од 4,5%.
2

 Ово упућује на то да је ријеч о лабавијем облику 

монетарног таргетирања. Други ослонац се односи на економску анализу и 

неодређен је будући да ЕЦБ користи веома широк опсег конјунктурних, 

углавном немонетарних индикатора будућег кретања цијена, с фокусом на реална 

кретања и финансијско стање привреде. Он садржи: девизни курс, наднице, 

индикаторе фискалне политике, цијене обвезница, извјештаје о потрошњи, и 

слично. На основу овога се може закључити да се стратегија ЕЦБ заснива и на 

елементима циљне стопе инфлације. Ослонац има за циљ да се његовим 

праћењем идентификују ризици по стабилност цијена на кратак и средњи рок, 

тако што ће се вршити праћење широког броја економских и финансијских 

индикатора. Дакле, како примјећују Carboni, Hofmann и Zampoli, два ослонца 

чине комплементарне перспективе детерминанти инфлације (Carboni, Hofmann и 

Zampoli, 2010, стр. 57).  

Дакле, ЕЦБ се умјесто чистог облика монетарног таргетирања 

опредијелила за блажи облик, везан за референтну вриједност монетарног 

агрегата М3. Ово из разлога што циљ ЕЦБ није да достигне референтну 

вриједност у одређеном моменту у времену, већ више служи као величина на 

основу које ће се процјењивати ризик стабилности цијена. Зато референтна 

вриједност која се огледа у одређеном монетарном агрегату треба да задовољи 

неколико критеријума: 

 да је тражња за новцем стабилна; 

 да монетарни агрегат који се користи за дефинисање референтне 

вриједности посједује својства водећег индикатора; 

 да је монетарни агрегат могуће контролисати.  

Европска централна банка је, узимајући у обзир критеријуме које је 

неопходно задовољити, процијенила да је најадекватнији најшири монетарни 

агрегат М3 као индикатор референтне вриједности, односно да, како је претходно 

речено, референтна вриједност годишњег раста М3 износи 4,5%.  

Међутим, када је ријеч о првом критеријуму, савремена емпиријска 

истраживања заступају становиште да је годишњи раст монетарног агрегата М3 

                                                           
1

 ЕЦБ користи термин референтна вриједност, а не циљ, зато што одступање актуелне стопе 

раста М3 од циљане стопе раста М3 посматра флексибилно, што значи да у случају одступања 

ове двије величине, ЕЦБ може али и не мора реаговати. Најчешће ЕЦБ остварује утицај на М3 

промјеном краткорочних каматних стопа.   
2

 До референтне вриједности од 4,5% дошло се на основу Фишерове квантитативне теорије 

новца, односно једнакости  м + в = п + y, гдје се након замјене процијењених вриједности 

елемената формуле (∆y = 2%, ∆в = –0,5%, и ∆п = 2%), добија да је ∆м = 4,5%.  
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након увођења еура скоро увијек изнад његове референтне вриједности од 4,5% 

одређене 1998. године, достижући чак ниво од 12,4% 2007. године и 

имплицирајући да референтна вриједност од 4,5% више није важећа. Стога сва 

истраживања почев од 2000. године полазе од претпоставке да је М3 нестабилан 

(нпр. Beyer, Fischer и Von Landesberger, 2007; Fischer et al., 2007; Fischer и Pill, 

2010).  

Како се само на основу монетарних кретања не може доносити одлука о 

процјенама ризика цјеновне стабилности, потребно је имати у виду и читав низ 

других специфичних фактора који такође детерминишу економску ситуацију и 

могу бити узрок поремећаја цјеновне стабилности, због чега се и користи и други 

ослонац. Може се закључити да се и један и други ослонац допуњавају, односно 

да се овом хибридном моделу стратегије монетарне политике монетарна анализа 

користи као провјера налаза економске анализе, како се не би направила грешка 

због превеликог ослањања на резултате модела везаних за економску анализу. 

Међутим, велика економска криза је покренула бројна питања 

концептуалне природе монетарне политике уопште, а самим тим и стратегије 

монетарне политике. Незаобилазан сегмент преиспитивања је и стратегија 

монетарне политике коју примјењује ЕЦБ. С тим у вези се отвара неколико 

генералних дилема. Прва се односи на потребу подизања инфлационог таргета са 

садашњих 2% на 4%, чиме би се створило више простора у периоду 

финансијских и економских поремећаја (Blanchard, Dell'Ariccia и Mauro, 2010; 

William, 2009). Друга дилема указује на препоруку да се за таргет узима 

агрегатни ниво цијена (Woodford, 2002; Ditmar, Gavin и Prescot, 1999. и 2000; 

Vestin, 2000. и 2006). Трећа дилема је везана за потребу таргетирања, односно 

потребу праћења развоја тржишта активе, односно цијена имовине, попут акција 

и некретнина (Mishkin, 2011). De Grauwe (2003) примјећује да све већи број 

економиста сматра да би требало формулисати нову стратегију „на двије основе“. 

У нормалним околностима би се таргетирала стопа инфлације, док би се у 

изузетним околностима пратиле и цијене некретнина, цијене акција, банкарски 

кредити и новчана маса. Поменута дилема посебно добија на значају након 

посљедњих дешавања изазваних актуелном кризом. 

2. Инструментаријум монетарне политике 

У функцији остваривања примарног циља монетарне политике везаног за 

стабилност цијена, ЕЦБ стоји на располагању сет тржишно оријентисаних 

индиректних инструмената, будући да се директни инструменти не примјењују 

због дисторзивних ефеката на међубанкарску конкуренцију. Позајмљивање кроз 

операције на отвореном тржишту обавља се у форми повратних трансакција, што 

значи да ЕЦБ купује средства у виду репо-операција или пак одобрава зајам 

обезбијеђен колатералом.  

 



 
Т е о р и ј с к а  а н а л и з а  м о н е т а р н е  п о л и т и к е  

у  Е в р о п с к о ј  м о н е т а р н о ј  у н и ј и  
207 

     

  

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 33/2015, стр. 203-216 

У инструменте монетарне политике ЕЦБ спадају: 

 операције на отвореном тржишту (Open-Market Operations); 

 стално расположиве могућности (Standing Facilities); 

 минималне обавезне резерве (Minimum Reserves) (за детаљније информације, 

видети, на примјер: European Central Bank, 2011). 

Операције на отвореном тржишту су најважнији инструменти монетарне 

политике које користи ЕЦБ. Повећањем или смањењем каматних стопа на своје 

финансијске операције, ЕЦБ остварује утицај на висину тржишних каматних 

стопа, док промјенама везаним за величину понуде остварује директан утицај на 

количину ликвидних средстава. Примјеном овог инструмента монетарне 

политике остварује се утицај на ниво каматне стопе, врши се управљање 

ликвидношћу финансијских институција, и у коначном се шаље сигнал о 

позицији монетарне политике у еурозони.  

Операције на отвореном тржишту се дијеле на четири категорије:  

 главне операције рефинансирања (Main Refinancing Operations); 

 дугорочне операције рефинансирања (Longer-Term Refinancing Operations); 

 операције финог прилагођавања (Fine Tuning Operations); 

 структурне операције (Structural Operations). 

Главне операције рефинансирања, којима се утиче на ниво ликвидности, 

спроводе се недјељно на темељу одговарајућег колатерала, чији је рок доспијећа 

једна недјеља (прије 2004. године, рок доспијећа је био двије недјеље). 

Извршавају се на аукцијама, на којима Савјет гувернера ЕЦБ прописује 

минималну каматну стопу као и фиксни износ ликвидности који се одобрава, а 

стране банке нуде каматне стопе које могу бити на нивоу минимално постављене 

од стране ЕЦБ или изнад ње, уз које потражују одређене износе ликвидности. 

Поступак спроводе на децентрализован начин националне централне банке, које 

прикупљају понуде и шаљу их ЕЦБ, која у коначном доноси одлуку о укупном 

износу средстава који ће бити додијељен, што касније и дистрибуира понуђачима 

у висини њихове понуде. Како је економска криза почела да ескалира, ЕЦБ је у 

октобру 2008. године донијела одлуку да аукције главних операција обавља у 

форми с фиксним каматним стопама.  

Дугорочне операције рефинансирања спадају у секундарни инструмент 

монетарне политике коју ЕЦБ користи. Спроводе се мјесечно, преко повратних 

репо-операција на бази одговарајућег колатерала. Уобичајен рок доспијећа је три 

мјесеца, мада ЕЦБ може донијети одлуку о емисији додатних дугорочних 

операција рефинансирања с дужим роковима, попут рока од шест или дванаест 

мјесеци. Спроводе се на аукцијама на децентрализован начин од стране 
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националних централних банака. Од октобра 2008. године и за ове операције 

уведена је аукција с фиксним каматним стопама.   

Операције финог прилагођавања нијесу стандардан начин за дјеловање на 

ликвидност и каматне стопе. Изводе се према потреби како би ублажиле 

изненадне и неочекиване флуктуације каматних стопа и ликвидности на 

финансијском тржишту. Служе, дакле, за брзе интервенције у случају 

неочекиваних поремећаја на тржишту, при чему постоји значајан степен 

флексибилности када је ријеч о учесталости, начину спровођења процедуре, 

роковима доспијећа и примјени инструмената. 

Структурне операције се користе у ситуацији када ЕЦБ жели да 

структурну позицију прилагоди финансијском сектору. Примјењују се директна 

куповина и продаја хартија од вриједности, док вријеме коришћења и рок 

доспијећа инструмената нијесу унапријед одређени.   

Други инструмент монетарне политике јесу караткорочни преконоћни 

кредити, с унапријед утврђеном каматном стопом. Дакле, банке могу добити 

преконоћну ликвидност уз одговарајући колатерал, али и понудити преконоћну 

ликвидност, на основу чега се формира тзв. коридор око минималне каматне 

стопе, што у коначном стабилизује њихову промјенљивост на тржишту новца. 

Два стандардна облика структурних операција су преконоћни кредити (Marginal 

Lending Facility) и преконоћни депозити (Deposit Facility). Каматна стопа на 

преконоћне кредите је виша у односу на одговарајућу каматну стопу, због чега се 

ови кредити користе у крајњој потреби. Поменути инструмент се такође 

реализује на децентрализован начин преко националних централних банака.  

Минималне обавезне резерве су трећи инструмент монетарне политике, 

који има корективну функцију и примарно служи да обезбиједи стабилизовање 

каматне стопе на финансијском тржишту, али и да утиче на контролу монетарног 

раста. Стопа обавезне резерве се обрачунава на преконоћне депозите, депозите и 

хартије од вриједности с роком доспјелости до двије године, као и на 

инструменте новчаног тржишта с роком доспјелости до једне године. На 

издвојене обавезне резерве централна банка плаћа камату. ЕЦБ не користи 

захтјев за минималном обавезном резервом као инструмент монетарне политике, 

већ више као инструмент за „пеглање“ краткорочних каматних стопа, с обзиром 

на то да се његовом примјеном могу компензирати ефекти тренутних 

флуктуација ликвидности на тржишту. Уколико ЕЦБ не би примјењивала 

минимум обавезне резерве, била би приморана да због флуктуација каматних 

стопа често примјењује операције финог прилагођавања, чиме би заправо 

пореметила сигнале које централна банка шаље о оријентацији монетарне 

политике. 
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3. Банкарска супервизија у контексту монетарне 

политике 

Вођење јединствене монетарне политике на задовољавајући начин подразумијева 

и дефинисање одговарајућег оквира који би обезбиједио адекватну супервизију 

банака потребну за очување финансијске стабилности. Супервизија може бити 

повјерена различитим институцијама. У неким земљама су послови повјерени 

централној банци, док је у другима то надлежност других институција, попут 

министарства финансија или агенција за супервизију банака, које често блиско 

сарађују са централном банком. 

У литератури постоје различита схватања о томе да ли би одговорност за 

монетарну политику и банкарску супервизију требало повјерити једној 

институцији – централној банци, или другој институцији. Аргументи који иду у 

прилог раздвајању ове двије одговорности говоре о томе да банкарство с 

временом постаје сложена мултидисциплинарна активност, због чега их називају 

финансијским супермаркетма. Зато се дешавају нови правци развоја у 

финансијској супервизији који се крећу у правцу саморегулације и ослањања на 

интерно управљање ризицима у финансијским институцијама. 

Други говоре о томе да би ту улогу требало повјерити држави, а не 

централној банци. Сљедећи аргумент који такође иде у прилог раздвајању 

одговорности јесте и могући конфликт интереса између вођења монетарне 

политике и банкарске супервизије. Аргументи против раздвајања су такође 

бројни, а најчешће се везују за могући ризик постојања конфликта међу 

институцијама појединачно одговорним за монетарну политику и финансијску 

стабилност, дужину трајања, недовољну размјену информација и читав низ 

других аргумената (видети, на примјер: Lanno, 1999; Arnold, 1999). 

Када је о европском монетарном систему ријеч, формирањем ЕМУ 

одговорност за монетарну политику је повјерена ЕЦБ, док је одговорност за 

контролу банака и обезбјеђење финансијске стабилности остало у рукама 

националних држава, односно најчешће националних централних банака. Ово 

зато што је досадашње законодавство ЕУ давало ограничена овлашћења ЕЦБ у 

вршењу послова везаних за банкарску супервизију. ЕЦБ, дакле, нема оперативне 

задатке у пословима пруденционе контроле финансијског сектора, већ су јој 

повјерени само поједини, мање важни специфични задаци.  

Прецизније речено, улога ЕЦБ у супервизијским активностима, која 

произлази из Уговора из Мастрихта, ограничена је на допринос добром вођењу 

националних политика које се односе на пруденциону контролу, и то на неколико 

начина. Први је везан за потребу остваривања сарадње ЕЦБ или с националним 

централним банкама или с националним супервизорима, како би се 

идентификовали ризици који би могли да буду узрок нестабилности. Други се 
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односи на могућност вршења специфичних задатака за контролу кредитних 

институција и осталих финансијских институција (изузев осигуравајућих 

друштава). ЕЦБ морају консултовати националне централне банке или 

специјализоване агенције за вршење супервизије, као и Европски савјет и 

Европску комисију, о питањима везаним за имплементацију постојеће законске 

регулативе. За нову регулативу ЕЦБ има право да даје мишљење о нацрту 

прописа на нивоу заједнице или појединачних држава, уколико постоје одредбе 

којима се може угрозити финансијска стабилност. ЕЦБ није имала никакву 

директну одговорност када је ријеч о пруденционој супервизији кредитних 

институција и стабилности финансијског система, будући да су те функције 

повјерене националним државама, најчешће централним банкама или посебним 

агенцијама. Ово с друге стране значи да је одговорност за контролу банака 

повјерена држави у којој банка има сједиште (принцип контроле матичне 

државе), односно да су појединачне државе одговорне за финансијску стабилност 

сопственог тржишта (принцип одговорности државе домаћина). 

Област банкарске супервизије и финансијске стабилности уређена је 

Уговором из Мастрихта, који представља примарни извор права (улога ЕЦБ која 

произлази из поменутог уговора је претходно објашњена) и директивама везаним 

за регулисање принципа банкарског пословања и супервизије у ЕУ, које 

представљају секундарне изворе права. Банкарска супервизија је регулисана 

директивом 2000/12/EZ, којом се одређују минималан оснивачки капитал, 

дозволе и овлашћења, као и надлежност између државе домаћина и матичне 

државе. Проширена је директивама 2002/28/EZ (дефинишу се правила за додатни 

надзор) и директивама 2006/48/EZ (дефинисана обавеза увођења „Базела II“) и 

2006/49/EZ (раздвајање одговорности за супервизију монетарне политике и 

ликвидности, и супервизију тржишног ризика, између земље домаћина и матичне 

државе).  

 Иначе, активности Еуросистема када је ријеч о мониторингу и процјени 

финансијске стабилности заснивају се на три стуба: 

 полугодишњем прегледу финансијске стабилности еурозоне (Financial 

Stability Review); 

 годишњим макропруденционим и структурним анализама банкарског 

сектора ЕУ, оличеним у документима Стабилност банкарског сектора ЕУ 

(EU Banking Sector Stability) и Структуре европског банкарства (EU 

Banking Structures); 

 доприносу ЕУ мониторингу глобалне финансијске стабилности 

(детаљније о улози ЕЦБ односно Еurosistem-а у остваривању 

финансијске стабилности видети: European Central Bank, 2008, стр. 120–

122). 



 
Т е о р и ј с к а  а н а л и з а  м о н е т а р н е  п о л и т и к е  

у  Е в р о п с к о ј  м о н е т а р н о ј  у н и ј и  
211 

     

  

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 33/2015, стр. 203-216 

 

Први стуб је везан за чињеницу да је 2000. године креиран оквир за 

системску процјену потенцијалних ризика и нестабилности читавог 

финансијскиог система ЕУ. Приступ је требало да препозна главне изворе ризика 

који би могли да угрозе будућу финансијску стабилност финансијског система. 

Резултати приступа, односно системске процјене од децембра 2004. године 

публикују се у полугодишњем Прегледу финансијске стабилности (Европска 

централна банка).  

Други стуб је везан за активности Комитета за супервизију банака, који је 

основан од стране Савјета гувернера ЕЦБ 1998. године, с циљем пружања 

подршке ЕЦБ у обезбјеђењу финансијске стабилности. Користи се у 

макропруденционим анализама заснованим на комбинацији статистичких, 

квантитативних и квалитативних информација које се добијају од стране 

националних централних банака и других органа супервизије. Почев од 2003. 

године, резултати поменутих анализа се годишње публикују у документима 

Стабилност банкарског сектора ЕУ и Структуре европског банкарства.  

Трећи стуб се базира на активностима ЕЦБ и националних централних 

банака ЕМУ, које заједно с осталим централним банкама врше мониторинг 

финансијске стабилности не само унутар ЕУ него и шире. Ово тако што ЕЦБ, 

заједно с Међународним монетарним фондом, Форумом финансијске 

стабилности, Комитетом глобалног финансијског система и Банком за 

међународна поравнања, даје потребан допринос мониторингу глобалне 

финансијске стабилности.   

Међутим, оваква подјела одговорности између ЕЦБ и националних 

централних банака представљала је адекватан оквир који обезбјеђује потребну 

контролу банака, све док изражена интеграција банкарског система ЕУ није 

постала препрека таквом приступу децентрализоване одговорности за вршење 

банкарске супервизије, односно контроле финансијске стабилности. Како се 

степен интеграције банкарског система повећавао и како се повећавало искуство 

с банкарским кризама, постало је очигледније да је потребна централизација 

супервизорске функције, односно централизација банкарске контроле и 

преношење одговорности на централни ниво (ниво ЕЦБ).  

То је био и кључни разлог због чега се интензивније почело размишљати о 

реформи банкарске супервизије и система праћења финансијске стабилности, 

нарочито након велике економске кризе и негативних импликација које је она 

донијела европском финансијском систему. Криза је заправо подстакла и 

пружила кључан допринос расправи о будућим правцима развоја банкарске 

супервизије и финансијске регулације у ЕУ, што је допринијело настанку 

суштинских промјена у овим областима и новог надзорног оквира за Европску 

унију (The New Supervisory Framework for EU). 
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С тим у вези је од стране Европског савјета и Европске комисије 2009. 

године предложено успостављање новог надзорног оквира за Европску унију, 

оснивањем Европског система финансијских супервизора (European System of 

Financial Supervisiors – ESFS), ради обављања микропруденционе супервизије, 

односно процјењивања ризика индивидуалних институција, и Европског одбора 

за системски ризик (European Systemic Risk Board – ESRB), с циљем спровођења 

макропруденционе супервизије, тј. процјене ризика цјелокупног финансијског 

система у сарадњи с ЕЦБ. Иначе, основни елементи Европског система 

финансијских супервизора јесу три нова органа за супервизију финансијских 

активности: Европски орган за банкарство (European Banking Authority – EBA), 

Европски орган за осигуравајућа друштва и пензије (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority – EIOPA) и Европски орган за хартије од 

вриједности и тржиште (European Securities and Market Authority – ESMA). 

Микропруденциона и макропруденциона супервизија су два стуба на 

којима почива оквир за европску финансијску супервизију (European Central 

Bank, 2010). Привремени споразум о успостављању новог надзорног оквира 

постигнут је између Европског савјета, Европског парламента и Европске 

комисије у септембру 2010, а постао је оперативан у јануару 2011. године. 

Међутим, након двије године функционисања новог надзорног оквира за 

Европску унију и три нова органа за супервизију финансијских активности, који 

представљају основне елементе ESFS-а, Европска комисија је у септембру 2012. 

године усвојила сет законских аката који имају за циљ успостављање тзв. 

јединственог надзорног механизма за банке (Single Supervisory Mechanism – 

SSM), предвођеног ЕЦБ.  

Криза је нагласила потребу за успостављањем јачег институционалног 

оквира у ЕМУ, чији је важан елемент стварање банкарске уније (о различитим 

погледима на формирање банкарске уније у Европској унији видети: Beck, 2013) 

са SSM-ом у њеном средишту. Наиме, доношењем одлуке о успостављању SSM-а 

у септембру 2012. године, јединствени надзор се обједињава под окриљем ЕЦБ 

до 2014. године, а од краја 2014. године и формално ће постати оперативан у 

пуном капацитету. Наиме, банкарска унија, која има за циљ стварање 

интегралног финансијског оквира за очување финансијске стабилности и 

минимизирање трошкова пропасти банака, састоји се од четири комплементарна 

стуба, од којих је SSM њен први стуб, односно њен интегрални дио.  

 Први стуб: Успостављање европског оквира за надзор (European Framework 

for Supervision). 

 Други стуб: Успостављање јединственог механизма за рјешавање проблема 

(Single Resolution Mechanism). 
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 Трећи стуб: Постојање финансијске подршке (Financial Backstop). 

 Четврти стуб: Успостављање заједничког механизма за заштиту депозита 

(Common System of Deposit Protection).  

Успостављањем SSM-а, ЕЦБ постаје кључна институција која ће бити 

одговорна за његово укупно функционисање. Вршиће непосредан надзор над 

највећим кредитним институцијама, биће одговорна и за давање и одузимање 

лиценци банкама, а спроводиће и мониторинг над банкарским капиталом и 

ликвидношћу. ЕЦБ ће вршити и посредан надзор над мање значајним 

финансијским институцијама, будући да ће националне централне власти бити у 

обавези да обављају све послове надзора у складу с прописима, смјерницама и 

упутствима које даје ЕЦБ (Buch, Korner и Weigert, 2013, стр. 16).  

Формирањем SSM-а, све банке (њих око 6.000) које су основане у еурозони 

биће у његовој надлежности. Директну супервизију ће ЕЦБ вршити над банкама 

које испуњавају следеће услове (тренутно око 150 банака, 80% банкарског 

сектора Европе): 

 укупна актива је изнад 30 милијарди еура; 

 билансна вриједност премашује 20% бруто националног дохотка државе 

чланице; 

 међу три су најважније кредитне институције у држави чланици; 

 примају директну помоћ од стране Европског механизма за стабилност 

(European Stability Mechanism – ESM). 

Како до сада ЕЦБ није обављала значајнију улогу када је о банкарској 

супервизији ријеч, а била је задужена за вођење монетарне политике и за 

постизање цјеновне стабилности, поставља се питање на који начин су монетарна 

политика и банкарска супервизија међу собом повезане и какве бенефите може 

имати монетарна политика од централизације банкарске супервизије под 

окриљем ЕЦБ. Потребно је имати у виду да интегрисање SSM-а унутар ЕЦБ 

ствара нове могућности за вођење монетарне политике. Coeuré (2013) посебно 

наглашава предности: 

 додатне информације о финансијском сектору и укупном стању привреде; 

 пружање опште информационе основе за процјену опција монетарне 

политике; 

 боље разматрање интеракције монетарне, супервизорске и регулаторне 

политике; 

 боље управљање кредитном способношћу комитената у операцијама 

монетарне политике.  
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С друге стране, постоје и други разлози који говоре о бенефитима 

централизације банкарске супервизије унутар ЕЦБ на монетарну политику. Један 

од њих је везан за чињеницу да монетарна унија захтијева висок степен 

финансијске интеграције, у којој финансијске институције диверзификују своју 

имовину и обавезе широм еурозоне. То су догађаји у посљедњих неколико 

година и потврдили, и то је од суштинског значаја за ефикасну трансмисију 

монетарне политике. Ово је посебно важно у условима кризе, када се дешава 

процес дезинтеграције финансијског система, што има нежељене ефекте на 

монетарну политику будући да се тада теже постиже сличан жељени утицај 

трансмисије монетарне полтике међу државама, а које централизација банкарске 

супервизије унутар ЕЦБ знатно смањује.  

Такође, како централизација банкарске супервизије доприноси здравијем 

банкарском систему ЕУ, и монетарна политика је успјешнија. Ово зато што 

стабилност банкарског система одавно у економској теорији има кључну улогу у 

трансмисионом механизму монетарне политике. Осим тога, како су примијетили 

Peek, Rosengren и Tootell (1999), информације до којих долази супервизор (ЕЦБ) 

веома су корисне за спровођење монетарне политике, и то не само током кризе 

него чак и током редовног привредног циклуса кроз који пролазе економије. Ако 

имамо у виду да централизација супервизије обезбјеђује много већи ниво 

информација о финансијском сектору еурозоне, лако се може закључити да ће то 

у коначном водити унапрјеђењу монетарне политике вођене од стране ЕЦБ (о 

овоме детаљније: European Parliament – Directorate General for Internal Policies, 

2012). 

Закључна разматрања 

Велика економска криза је утицала на потребу преиспитивања стратегије ЕЦБ и 

отворила неколико концептуалних теоријских дилема. Прва је везана за потребу 

подизања инфлационог таргета са 2% на 4%, како би се створило више простора 

у периоду финансијских и економских поремећаја. Такође се у теорији разматра 

могућност да се за таргет узима агрегатни ниво цијена. Трећа дилема се односи 

на таргетирање тржишта активе, односно цијена имовине (попут акција и 

обвезница), и то тако што би се у нормалним околностима таргетирала стопа 

инфлације, док би се у изузетним кризним околностима пратиле и цијене 

имовине.  

Европска централна банка у функцији остваривања стабилности цијена као 

примарног циља којем тежи користи сет тржишно оријентисаних индиректних 

инструмената.  

Како је интеграција банкарског система ЕУ постала препрека приступу 

заснованом на децентрализованој одговорности за вршење банкарске 

супервизије, приступило се њеној реформи. Долази до успостављања новог 

надзорног оквира за ЕУ – Европски систем финансијских супервизора и 
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Европски одбор за системски ризик. Односно, под утицајем велике економске 

кризе успоставља се Јединствени надзорни механизам за банке, што иначе 

представља први корак према банкарској унији. 
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Resume 

The Great economic crisis influenced the need to reconsider ECB strategy and open 

some conceptual theoretical dilemmas. The first one is about the need to raise inflation 

target from 2% to 4% in order to create more space in the period of financial and 

economic disorder. Also in the theory is considered the possibility to use aggregate 

price level as the target. The third dilemma is connected with targeting assets market 

respectively property price (like stocks and bonds) in the manner of targeting inflation 

rate in normal circumstances, while property prices would be followed in extraordinary 

crisis circumstances. 

ECB uses the set of market-oriented indirect instruments in order to actualize 

price stability as primary goal.  

As the integration of EU bank system became an obstacle to approach relying on 

responsibility decentralization for performing bank supervision, its reform is being 

implemented. It leads to establishing the new supervisory framework for EU – 

European System of Financial Supervision and European Systemic Risk Board. 

Respectively, under the influence of the Great economic crises is established Single 

Supervisory Mechanism for banks, what is the first step towards bank union. 
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