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Сажетак: Централне банке предузимају сет других мера у ситуацијама када класични инструменти 
монетарне политике немају значајнијих утицаја на макроекономске агрегате. То се дешава кад 
референтна каматна стопа достигне најнижи могући ниво. Од почетка 2015. године сведоци смо 
интензивног медијског праћења економских дешавања, пре свега у монетарној сфери, у домену 
еврозоне, али и на укупном простору Европске уније. У питању је убризгавање новца у финансијски 
систем новим емисијама евра, потом снижавање каматних стопа, што доводи до политике „јефтиног 
новца“. Свет се исувише променио да би долар или евро могли бити искључива подлога глобалних 
финансија. С друге стране, посткризни свет изискује нову подлогу монетарне архитектуре: тај темељ не 
може бити једна валута, већ „древни новац“ у облику злата. Новац није само економска појава него 
тотална друштвена чињеница, која опредељује начин живота готово свих људи. 
Кључне речи: монетарна политика, финансијски систем, каматна стопа, јефтин новац, злато. 
  

Abstract: Central Bank takes set of several measures in situations where traditional instruments of monetary 
policy have no significant impact on macroeconomic aggregates. This happens when the benchmark rate 
reaches the lowest possible level. Since the beginning of 2015 we have witnessed the intense media coverage 
of economic developments, particularly in the monetary sphere, in the domain of the eurozone but also in the 
total area of the European Union. Here comes to injecting money into the financial system with new euro 
emissions, followed by lowering interest rates, that leads to policy of „cheap money“. The world has changed too 
much that dollar or euro could be the main foundation of global finance. On the other hand, the post-crisis world 
requires a new architecture of the monetary base: instead of a single currency, foundation should be „ancient 
money“ in the form of gold. Money is not just an economic phenomenon, but the total social fact, which 
influences the life of almost all people. 
Keywords: monetary policy, financial system, interest rates, cheap money, gold. 

Увод     

Дуго се монетарна политика дефинише као скуп правила, прописа, мера и 

инструмената којима се у новчаној сфери друштвене репродукције регулишу 

ниво, структура и динамика новчане масе, као и циркулација новца у прометним 

каналима репродукције. Пошто је монетарна политика примењена научна област, 

која се састоји из емисионе, кредитне и девизне политике, а уско је повезана с 

фискалном политиком у склопу финансијске, односно макроекономске политике, 

неопходно је имати у виду монетарне ефекте који произлазе из обимнијег 
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креирања јефтиног новца, пре свега у еврозони (ЕЦБ то назива „монетарно 

лабављење“, а обичан човек штампање пара, 60 милијарди месечно или 1.140 

милијарди за 18 месеци). Дакле, стара изрека да капитал и новчани токови не 

познају границе него само профит, врло је актуелна у последњих годину дана. У 

Европској унији низом мера монетарне политике постигнут је пројектовани 

резултат: јефтин новац. Експерти предвиђају да ће се током 2015. године 

вредност евра изједначити с вредношћу америчког долара. Са аспекта српске 

монетарне политике поставља се питање количине новчане масе у оптицају. 

Питање се ставља у контекст доштампавања евра у циљу опоравка европске 

економије. Међутим, неизвесна су будућа догађања када се европска економија 

опорави и изађе из рецесије, јер се тада очекује пораст каматних стопа. Дилема је 

да ли ће то утицати на нашу огромну зависност од кретања међународног 

капитала, који има двосмерни ток. На пример, 1999. године, у време када је први 

пут био пуштен у оптицај, евро је вредео 1,1789 америчких долара, а средином 

априла 2015. године мењао се за 1,0457 долара (годину дана раније вредео је 1,39 

долара). За многе међународне инвеститоре и водеће извознике, као и за 

индустрије остатка света (земље с деноминованим спољним дуговима) нису 

сасвим јасни узроци јачања долара, иза којег у садашње време не стоји јак узлет 

економије САД. Раскорак привредног тренда и монетарних политика ЕУ и САД 

разлог је за очекивано обезвређивање валуте монетарне уније ЕУ. Период ниских 

каматних стопа није требало да буде дугог века. Када су централне банке 2008. и 

2009. године спустиле краткорочне стопе близу нуле и почеле да купују 

обвезнице с циљем снижења дугорочних стопа, сви су веровали да ће те ванредне 

мере бити обустављене чим економије стану на ноге. 

1. Креирање нове монетарне политике 

У садашњим условима, када је еврозона у доброј мери уздрмана великим 

државним дефицитима не само у Грчкој него и у Шпанији, Италији, Португалији 

и још неким земљама Европске уније, Централна банка ЕУ у Франкфурту, као и 

централне банке других земаља изван еврозоне, али у оквиру ЕУ, предузимају 

низ неокласичних мера из домена монетарне политике. Наиме, централне банке 

купују од комерцијалних банака и других (не)финансијских институција 

различиту финансијску активу, креирањем додатне количине новчане масе како 

би убризгале свеж новац у финансијске токове. На тај начин продавци 

финансијске активе долазе до вишка новчаних средстава који, потом, могу 

усмерити у нове инвестиције и интензивирати економску активност. С друге 

стране, они могу куповати и осталу финансијску активу, на пример, акције 

профитабилних компанија или злато. На тај начин утиче се на повећање цена 

финансијских инструмената и њихови власници постају богатији. Ово повећање 

цене финансијских инструмената истовремено значи и мањи принос, што утиче 

на нижи зајмовни трошак за привреду и становништво, чиме се даје даљи 

подстрек повећању потрошње. С друге стране, банке располажу вишковима 

новца који могу у већој мери пласирати својим комитентима и на тај начин 
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повећати своју кредитну активност. Међутим, питање је да ли ће пословне банке 

одговарајуће реаговати, или ће нерадо давати кредите с нижим каматним стопама 

и тиме задржавати вишак новца у својим резервама, чиме ће онемогућити веће 

струјање новца кроз финансијски систем
1

. Скромни привредни опоравак Европе 

и паралелна „поплава“ јефтиног евра из ковнице Европске централне банке, на 

једној страни, те очекивани узлет америчке економије и очекивана промена 

монетарне политике Федералних резерви, на другој, довешће до даљег пада евра 

у скорој будућности. Међутим, ванредне мере постале су норма. Америчка 

Управа федералних резерви (ФЕД) још увек штампа новац намењен куповини 

обвезница и јасно је поручила да неће подићи краткорочне камате бар док се 

незапосленост, која тренутно износи близу осам одсто, не спусти на 6,5 одсто. 

Банка Јапана је априла 2015. године најавила нову фазу монетарног лабављења: 

куповина државних дужничких хартија биће подстакнута с циљем удвостручења 

монетарне базе у земљи. Мандат Банке Енглеске измењен је да би се омогућило 

да каматне стопе остану ниске дужи временски период. Чак и Европска 

централна банка (ЕЦБ) повлачи све храбрије потезе. Порука централних банака 

из богатог дела света је јасна: ера ултралабаве монетарне политике је ту да 

остане
2

. Нажалост, ефекти лабаве монетарне политике на привреду нису 

претерано очигледни. Амерички бруто домаћи производ (БДП) показује знаке 

опоравка, али су европске економије у стагнацији или тону. Укупан БДП богатог 

света ће 2015. износити једва нешто изнад један одсто, што је ипак мало боље у 

односу на 2012. годину. Међутим, с обзиром на јаз између финансијске 

храбрости и слабог привредног раста, да ли централне банке чине праву ствар? 

Присталице тренутне монетарне политике тврде да је јефтин новац кључан за 

економски опоравак, поготово када (као што је случај у Европи и Америци) 

штедљиве владе стежу фискални каиш. Критичари, с друге стране, наводе да 

ниске каматне стопе надувају балон у сектору некретнина, деформишу 

финансијска тржишта и повећавају инфлаторне ризике. Многи економисти се 

залажу за прву опцију, напомињући ипак да је јефтин новац добро решење само 

ако је исправно употребљен и ако владе учине друге потребне ствари. При томе 

није случајно што је најагресивнија централна банка (ФЕД) имала највећи утицај 

на потрошњу домаћинстава и фирми, нити што је најбојажљивија банка (ЕЦБ) 

сведок најспоријег привредног раста, заснованог на штедњи, с циљем фискалне 

консолидације земаља чланица и решавања кризе јавног дуга. С друге стране, 

треба имати у виду да нису све неконвенционалне методе једнаке. Фокус Банке 

Енглеске на куповину обвезница помогао је домаћинствима мање него што је у 

САД помогла ФЕД-ова куповина хипотекарних облигација. Централне банке 

                                                           
1

 На пример, америчка банка „Голдман Сакс“ прогнозира нестабилну цену нафте и даљи пад вредности 
европске валуте до краја 2017. године. 
2

 Такав став значајно је утицао на финансијска тржишта. Јапански индекс Никеи скочио је за 40 одсто од 
новембра, када је Токио најавио нове мере. Амерички индекси S&P 500 и  индустријски Дау Џонс су на 

рекордно високом нивоу. 
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треба новац да улажу тамо где постоји проблем. У еврозони, то значи смањење 

трошкова задуживања за фирме у кризом погођеним периферним земљама. 

Бројни аналитичари процењују да ће евро на крају спровођења програма 

„монетарног лабављења“ ЕЦБ-а, а то је при крају 2017. године, пасти на паритет 

од само 0,8 евра за долар. Постало је јасно да ЕЦБ овом огромном „финансијском 

инјекцијом“ жели да подстакне привредни раст у еврозони, да подигне 

инфлацију бар на пројектовани ниво од два одсто и да подстакне тражњу
3

. 

Програм ЕЦБ-а је обухватио „слободан пад“ курса евра, али се као последица 

спрововођења овог програма јављају и бенефити који се огледају у позитивном 

утицају на извоз из зоне евра, јер ће роба из ЕУ бити јефтинија. Скуп ових мера 

доноси раст привредне активности, па и раст профита европских компанија. 

Пројекције указују на то да раст курса евра од 15 одсто може донети чак и 

двоцифрени раст зараде европских компанија. Међутим, у САД не гледају баш 

одушевљено на примену овог пакета мера ЕЦБ-а, јер низак курс евра утиче на 

раст курса долара, што уз ниску цену нафте, обара очекиване профите компанија 

с листинга Њујоршке берзе
4

. Увођењем ових мера политика штедње у еврозони 

доживела је крах. 

2. Утицај на српску монетарну политику 

Опоравак еврозоне, који се очекује као реакција на обимне мере монетарне 

политике, мада се Србија налази на периферији ових догађања, имала би за 

Србију знатне позитивне ефекте, имајући у виду да је тржиште ЕУ главно 

спољнотрговинско тржиште Србије, те би ојачала њен извоз, односно повећала 

тражњу за њеном робом. Такође, стабилизација економије еврозоне могла би да 

повећа и ниво инвестиција улагача из ЕУ у Србију. Потом, ниске каматне стопе 

на тржишту еврозоне могле би позитивно да утичу и на ниво камата у Србији. С 

друге стране, актуелна политика јефтиног новца која се води у Европској унији 

грађане Србије подсећа на екстремне монетарне околности, па и на улогу коју би, 

у новој констелацији односа, требало да има наша централна банка
5

. У садашњој 

ситуацији намеће се важно питање за наше грађане и привреду: да ли имамо 

евентуалне користи или штете које таква политика може да изнедри, имајући у 

виду нашу тесну повезаност с европским тржиштем. Да ли је, услед велике 

понуде, јефтин новац пожељан? За европске инвеститоре одговор на ово питање 

је позитиван због високих приноса који су на располагању уколико се улаже у 

дужничке инструменте чији је емитент Република Србија. С друге стране, 

одговор у „нашем дворишту“ био би прилично неконзистентан. Могућност 

јефтиног задуживања отвара простор за рефинансирање раније узетих кредита по 

                                                           
3

 Као што је то, својевремено, са успехом урадио амерички ФЕД у САД, од почетка кризе 2008. до 2014, или централне 

банке Велике Британије или Јапана. 
4

 Процена је да ће профити 500 највећих компанија с Волстрита у 2015. години расти само 1,7 одсто, уместо првобитно 

планираних око осам одсто (најнижи раст профита од рецесијске 2009. године). 
5

 Разорна хиперинфлација од 314 милиона процената почетком 1994. године. 
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вишим каматним стопама, али се поставља питање одрживости политике која се 

у највећој мери заснива на инвеститорима у хартије од вредности (портфолио 

инвестиције), подложним евентуалним шпекулативним активностима. Међутим, 

висок ниво јавног дуга условљава озбиљан значај овог питања
6

. Доштампавање 

нових количина новца у нашим условима не би имало исти ефекат као у 

еврозони, сматрају многи економисти и подсећају на време хиперинфлације. 

Првенствени разлог немогућности примене таквих мера јесте чињеница да у 

Србији новац није ни приближно јефтин као у САД или еврозони, да би се 

активирали наведени механизми. Централна банка има на располагању класичне 

инструменте монетарне политике, као што је референтна каматна стопа, коју је 

могуће додатно смањити и последично релаксирати монетарну политику
7

. Друга 

важна чињеница јесте неупоредивост у квалитету и развијености финансијских 

тржишта с обзиром на то да је финансијско тржиште Србије исувише „плитко“ и 

неразвијено, без довољног броја квалитетних хартија од вредности које би 

откупљивала Народна банка Србије. У прилог томе говори и чињеница да се на 

српском финансијском тржишту практично не тргује дужничким инструментима 

(нема секундарног тржишта), већ их њихови власници искључиво држе до рока 

доспећа. Трећи разлог је и најочигледнији – упоређивати динар с америчким 

доларом или евром, као светским валутама у којима се држи више од две трећине 

финансијске активе, неизводљиво је у нашим условима (Стакић, 2015). 

Стратешко размишљање и опрезна економска политика морају бити два основна 

правца за сагледавање улоге Србије у кретањима на финансијским тржиштима. 

У Србији је већ неколико година стопа инфлације на ниском нивоу, што се 

сматра успехом монетарне политике. С друге стране, поставља се питање да ли је 

цена садашње новчане политике исувише висока. Народна банка Србије је, с 

циљем очувања финансијске стабилности, повукла вишак новца из оптицаја, 

односно с тржишта, како би смањила притисак на раст цена и услуга. То је 

изазвало немали трошак, па се поставља питање оправданости тог потеза кад је 

привреда у рецесији, а не очекује се раст инфлације. Међутим, и у наредном 

периоду, основни задатак новчане политике треба да буде постизање и 

одржавање стабилности цена роба и услуга, односно очување финансијске 

стабилности коришћењем расположивих инструмената монетарне политике. У 

садашњим условима постигнута је финансијска стабилност уз низак ниво 

инфлације и релативну стабилност динара, с очуваним девизним резервама. Ови 

резултати указују на то да је Народна банка водила исправну монетарну 

политику, која би требало да има свој континуитет и у наредном периоду. При 

томе остаје отворено питање до ког нивоа Народна банка треба да смањује 

референтну каматну стопу како би задржала ниво инфлације на циљном нивоу, 

односно ублажавала пад домаће валуте у односу на евро. То значи да монетарна 

                                                           
6

 У марту 2015. године јавни дуг је износио 24,2 милијарде евра (више од 72% у односу на ниво БДП-а). 
7

 У Србији је сад око 7 одсто, док је, на пример, у еврозони 0,25 осто и у САД 0–0,25 одсто. 
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политика треба да пронађе средњу меру између смањења референтне каматне 

стопе и продаје девиза на тржишту с циљем очувања вредности динара. С друге 

стране, поставља се питање шта појефтињење капитала на међународном 

финансијском тржишту значи за Србију, која, иначе, спада у ред презадужених 

земаља. Према критеријумима ЕУ, презадуженом се сматра она земља чије су 

обавезе према кредиторима веће од 60 одсто (а та граница задужености 

постављена је за много развијеније економије него што је српска), а Фискални 

савет процењује да ће јавни дуг до краја 2015. године достићи 80 одсто бруто 

домаћег производа. Тако се намеће дилема да ли скупе кредите односно зајмове 

треба заменити оним јефтиним. Постојала је могућност да се Србија (у складу са 

Законом о буџету) задужи на међународном финансијском тржишту емитовањем 

еврообвезница (око 1,5 милијарди евра), али се од тога крајем 2014. године 

одустало. С тог аспекта посматрано, ниске камате на државне дугове први су 

позитивни ефекти за српску привреду (Петровић, Јовић, 2014). Међутим, због 

раста долара, удео српског дуга у БДП-у расте, јер је и његово учешће у 

структури дуга највеће
8

. Показало се да је негативан ефекат курсева увећао ризик 

задуживања, односно потврдило се старо правило да мале земље страдају када 

велики ратују валутама и каматним стопама. 

3. Тенденције на међународном финансијском тржишту 

У финансијској теорији се указује на то да се, у низу фактора који непосредно 

покрећу процес иновација на финансијским тржиштима, издвајају два кључна: 

високе каматне стопе и рестриктивна монетарна политика. Неоспорно, основа за 

примену виших каматних стопа и мера рестриктивне монетарне политике биле су 

релативно високе стопе инфлације. Међутим, на међународном финансијском 

тржишту од почетка 2015. године новац постаје све јефтинији, и за презадужене 

земље отвара могућности повољног позајмљивања. На пример, камате на 

државне дужничке хартије од вредности су у константном паду, па се многе 

државе задужују и по негативној каматној стопи, што је у финансијском смислу 

потпуни апсурд
9

. Камате на државне дугове падају највећим делом као последица 

мера које примењује Европска централна банка (ЕЦБ). Због привредне стагнације 

и дефлације која је присутна у еврозони, ЕЦБ на месечном нивоу упумпава 60 

милијарди евра „наштампаног новца“, што је равно двогодишњем српском БДП-

у. Многи економисти сматрају да је ниска цена капитала на светском 

финансијском тржишту краткотрајне природе и да ће ствари почети да се мењају 

оног тренутка када почне опоравак у еврозони. То ће значити аутоматски раст 

камата. Предвиђа се да ће амерички ФЕД повећати каматне стопе средином 2015. 

године, и да ће то подићи цену капитала у свету. 

                                                           
8

 Према неким прорачунима, јачање америчке валуте повећало је српска дуговања за више од милијарду евра. Долар је од 

почетка 2014. до средине априла 2015. године „ојачао“ за преко 25 одсто. То значи да је реална камата на дуг код 

Уједињених Емирата, који је узет по камати од 2 одсто, у ствари 27 одсто. 
9

 Да би се купиле петогодишње немачке обвезнице за њих треба чак и доплатити, јер су камате негативне (–0,16 

процената), док су италијанске еврообвезнице готово нула (0,7). 
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Табела 1. Камате на државне дугове у % 

Држава Две године Пет година Десет година 

Грчка 26,81 18,59 12,77 

Португалија   0,13   3,0   2,0 

Ирска  –0,12   0,12   0,67 

Шпанија   0,1   0,65   1,42 

Италија   0,21   0,7   1,46 

Француска   –0,19  –0,01   0,34 

Белгија   –0,2   –0,05   0,34 

Аустрија   –0,2   –0,07   0,19 

Холандија   –0,21   –0,08   0,21 

Финска   –0,22   –0,08   0,18 

Немачка   –0,28   –0,16   0,06 

Извор: Еуростат, према: Политика, 17. 4. 2015, стр.11 

Негативне камате на тржишту капитала ипак се исплате онима који 

позајмљују средства на финансијском тржишту. Чињеница да еврозона, а добрим 

делом и друге државе, пати од дефлације, значи да инвеститори реално могу да 

очекују принос. То значи да све док је дефлација већа од камате позајмљивање 

новца, по негативној стопи се исплати. Процеси финансијских иновација (као 

што је креирање јефтиног новца) могу се тумачити и као резултат борбе између 

агресивних тржишних фактора и традиционалних елемената структуре 

монетарног система који су деловали као контрафактори (Петровић, Јовић, 2014, 

стр. 98). Монетарни систем, у традиционалном смислу, почива на томе да 

Централна банка контролише, у принципу, само комерцијалне банке, да не би с 

те стране дошло до претераног креирања новчане масе с инфлаторним 

последицама, или да не би дошло до банкротства појединих комерцијалних 

банака као последице несолвентности, што би за последицу имало неповерење у 

домаћи новац. 

4. Златне резерве 

Нови „златни стандард“ треба да уважи нову глобалну финансијску реалност у којој 

осим долара, евро, јен, фунта и јуан постају светске валуте у широком оптицају. 

Злато треба да постане, поново, међународни стандард и подлога за одмеравање 

инфлације, дефлације и формирање курса водећих светских валута. Златне резерве 

умногоме ублажавају последице рата валута. 

Познато је да златне резерве подржавају финансијску стабилност сваке 

земље и обогаћују структуру девизних резерви. Према подацима Народне банке 

Србије, крајем 2014. године Србија има 17,44 тона злата. С том количином 

„племенитог метала“ спадамо међу богатије у региону, али то благо чини свега 

4,85 одсто девизних резерви, а његова укупна вредност је око 520 милиона евра
10

. 
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 По тој количини Србија се налази на 62. месту у свету, Македонија са 6,8 тона на 79, Словенија са 3,2 тоне на 87, а БиХ са 3,0 тона 
на 90. месту. Бивша СФРЈ је располагала (у БИС банци, са око 16 тона злата. 
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Углавном све наше златне резерве (15,1 тона злата – 1.209 полуга и 1,3 тоне у 

облику кованог злата) налазе се у трезору Народне банке. У актуелним 

кретањима на светском тржишту, када његова вредност за фину унцу (31,1035 

грама) опада (од 1.130 до 1.200 долара) Србија га не продаје
11

. С друге стране, 

негативан утицај ниског курса евра треба очекивати и у сегменту нивоа јавног 

дуга, јер би курсне разлике између евра и долара могле да увећају номинални 

износ српског укупног дуга у еврима и његовог учешћа у бруто друштвеном 

производу земље. То значи да опоравак еврозоне може имати само позитивне 

ефекте по српску привреду, без обзира на ниво девизних и златних резерви. 

Табела 2. Земље и институције с највећим резервама злата (новембар 2014. године) 

Ред. 
бр. 

Земља Износ у тонама 

1. Сједињене Америчке Државе 8.133,5 

2.  Немачка 3.387,1 

3. Међународни монетарни фонд 2.814,0 

4.  Италија 2.451,8 

5. Француска 2.435,4 

6. Кина 1.054,1 

7. Швајцарска 1.040,1 

8. Русија 1.035,2 

9. Јапан   765,2 

10. Холандија   612,5 

Извор: World Gold Council, према: Политика, 26. 11. 2014. 

Закључак 

Дуготрајна финансијска и општа економска криза довеле су и до промене 

монетарне политике не само у еврозони него и у другим развијеним привредама. 

Присталице тренутне монетарне политике тврде да је јефтин новац кључан за 

економски опоравак, поготово када (као што је случај у Европи и Америци) 

штедљиве владе стежу фискални каиш. Монетарна политика не функционише у 

вакууму, јер ако се истовремено пооштри фискална политика (као што је учинила 

ЕУ, а почињу да чине и САД), то ће ублажавати ефекте јефтиног новца. Америка 

је брже реструктурисала банке у односу на Европу и њена привреда има лабавији 

регулаторни оквир. Поред тога, ФЕД-ов креативан и експериментални приступ 

донео је резултате, док у Европи комбинација уздржљиве ЕЦБ, строге буџетске 

штедње и минималних структурних реформи привредном расту не пружа много 

могућности. И поред чињенице да је наш финансијски систем везан за евро, 

низак курс евра и повећана понуда те валуте могли би у ограниченом обиму да 

допринесу одржавању стабилности курса динара, иако на курс динара ипак 

опредељујуће утичу макроекономски показатељи српске привреде. 

                                                           
11

 На пример, у августу 2011. године фина унца је вредела изнад 1.800 евра, а 2014. године вредела је око 1.400 америчких долара. 
Уобичајено златна полуга тежи око 12,5 килограма. 
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Resume 

Long-term financial economic crisis has led to changes in monetary policy, not only in 

the euro area, but in other developed economies as well. Supporters of the current 

monetary policy argue that cheap money is crucial for economic recovery, especially 

when (as is the case in Europe and America) governments are saving money. In the 

meantime, the USA has restructured its banks faster than European countries, so its 

economy has a relatively relaxed regulatory framework. In addition, the Fed's creative 

and experimental approach brought results, while in Europe the combination of pent 

ECBs strict budget austerity and minimal structural reforms does not offer adequate 

support to the economic growth.  Despite the fact that our financial system is tied to the 

euro, the low euro exchange rate and the increased offer of this currency could 

contribute to the stability of the dinar currency rate (with certain limits) which also 

influences the Serbian macroeconomic indicators. 
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