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Теоријскаразматрањаополитици
девизногкурса

Из бор аде кват ног ре жи ма де ви зног кур са пред ста вља 
јед но од нај ва жни јих не раз ре ше них пи та ња ме ђу на род не 
еко но ми је. Сви ре жи ми де ви зног кур са се гру бо по сма тра-
но мо гу свр ста ти у јед ну од сле де ће три ка те го ри је: фик сни 
де ви зни кур се ви, флек си бил ни де ви зни кур се ви и пре ла зни 
ре жи ми де ви зних кур се ва.

У ре жи му фик сног де ви зног кур са по сто ји вр ло ма ли 
про стор за дис кре ци ју цен трал не бан ке. Овај ре жим је по го-
дан за зе мље са «ло шом исто ри јом» кре та ња ин фла ци је, јер 
он де лу ју ћи као но ми нал но си дро мо же у ре ла тив но крат-
ком ро ку обо ри ти ин фла ци о на оче ки ва ња, а ти ме и кре та ње 
сто пе ин фла ци је. Овај ре жим мо не тар не по ли ти ке се обич но 
сма тра по год ним за ма ле отво ре не еко но ми је у ко ји ма спољ-
на раз ме на има ве ли ки удео у БДП-у. На ро чи то је по го дан 
у усло ви ма не раз ви је ног тр жи шта ка пи та ла, јер је нај тран-
спа рент ни ји и нај е фек тив ни ји ка нал мо не тар не тран сми си је. 
Ме ђу тим фик сни ре жи ми де ви зних кур се ва има ју и не ке не-
га тив не стра не ко је се ма ни фе сту ју у то ме што де ви зни курс 
мо же по ста ти ре ла тив но бр зо пре це њен и до ве сти до по гор-
ша ња плат но би лан сне не рав но те же, од но сно уко ли ко је курс 
фик си ран на ду го роч но нео др жи вом ни воу мо же ре ла тив но 
бр зо до ве сти до ис цр пљи ва ња де ви зних ре зер ви.

Флек си бил ни де ви зни курс под ра зу ме ва да се ни во 
кур са од ре ђу је у за ви сно сти од по ну де и тра жње за де ви за-
ма. Ова ко фор ми ран курс не тра жи ни ка кву ин тер вен ци ју, не 
во ди тро ше њу де ви зних ре зер ви и де лу је урав но те жу ју ће на 
кре та ње плат ног би лан са. У овом ре жи му кре а то ри мо не тар-
не по ли ти ке има ју ви сок сте пен сло бо де у во ђе њу мо не тар не 
по ли ти ке. Обич но се сма тра да је ово ре жим кур са ко ји је 
по го дан за тр жи шне при вре де, јер се он да и де ви зни курс 
фор ми ра на тр жи шту, као и све оста ле ро бе. Ме ђу тим, не га-
тив не стра не овог ре жи ма се огле да ју у то ме што он не де лу је 
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ан ти ин фла ци о но и што је у овом ре жи му при вре да под ло жна 
пре но ше њу раз ли чи тих ин тер них и екс тер них шо ко ва.

Пре ла зни ре жи ми де ви зних кур се ва ком би ну ју од ре-
ђе не пред но сти фик сних и флек си бил них де ви зних кур се ва, 
али мо гу до ве сти и до ком би на ци је не га тив них ефе ка та две 
по ме ну те гру пе ре жи ма де ви зних кур се ва.

На сле де ћем гра фи ку су при ка за ни раз ли чи ти ре жи ми 
де ви зних кур се ва.

Гра фи кон бр 1 – Ал тер на тив ни ре жи ми де ви зног кур са

Извор:Модификацијаауторапремараду„MonetaryPolicy–Frame
worksandRules“,2004.

По ли ти ка де ви зних кур се ва је то ком го ди на би ла пред-
мет ве ли ких про ме на. То ком Бре тон вуд ског си сте ма све зе-
мље су во ди ле по ли ти ку фик сног де ви зног кур са. Сло мом 
овог си сте ма по чи ње да ра сте број зе ма ља са не ким од об ли-
ка флек си бил них ре жи ма де ви зног кур са.

У те о ри ји се обич но пре по ру чу је да зе мље ко је су за ви-
сне од јед ног тр жи шта тре ба да фик си ра ју сво ју на ци о нал ну 
ва лу ту пре ма ва лу ти из во зног тр жи шта, док се за ма ле отво-
ре не еко но ми је су ге ри ше по ли ти ка флек си бил ног де ви зног 
кур са, јер се на тај на чин мо гу лак ше ап сор бо ва ти ра зни шо-
ко ви. Фик сни ре жи ми де ви зних кур се ва се та ко ђе при ме њу ју 
у усло ви ма хи пе рин фла ци је, да би се лак ше обо ри ла сто па 
ин фла ци је.

Ве ли ки број сту ди ја је по ка зао да је на пу шта ње ре жи-
ма фик си ра ња де ви зног кур са че сто би ло пра ће но са еко-
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ном ском и по ли тич ком не ста бил но шћу (Eic hen green, Ro se и 
Wyplosz 1995, Du ta gup ta 2003).

Фик си ра ње де ви зног кур са има сми сла са мо уко ли ко 
по сто ји пред ви дљи ва ве за из ме ђу де ви зног кур са и бу ду ће 
сто пе ин фла ци је. Де ви зни курс на ни во ин фла ци је мо же да 
ути че пре ко два ка на ла:

• Ди рект но у скла ду са те о ри јом па ри те та ку пов не 
сна ге и 

•	 Ин ди рект но пре ко фор ми ра ња оче ки ва ња о бу ду ћем 
кре та њу де ви зног кур са.

Ghos, Gul de и Wolf (2003) су уста но ви ли да фик сни де-
ви зни кур се ви има ју нај ма њу ве ро ват но ћу по ја ве де ви зне 
кри зе. До слич ног за кључ ка до шла је и Bu bu la (2002) ко ја је 
уста но ви ла да ин тер ме ди јар ни ре жи ми ве зи ва ња де ви зног 
кур са има ју нај ве ћу ве ро ват но ћу по ја ве кри зе де ви зних кур-
се ва, а да је ова ве ро ват но ћа ма ња у слу ча ју фик сних де ви-
зних кур се ва у од но су на флу ку ти ра ју ће ре жи ме. Ре зул та ти 
ње ног ис тра жи ва ња мо гу се при ка за ти сле де ћом та бе лом.

Та бе ла бр. 1 - Ре жи ми де ви зних кур се ва и де ви зне кри зе
Ре жим де ви зног  

кур са
Уче шће у де ви зним  

кри за ма (у %)
Фик сни де ви зни кур се ви 7,14
Ин тер ме ди јар ни ре жи ми 72,96
Флук ту и ра ју ћи ре жи ми 19,90

Извор:Bubula,A. iOtkerRobe, I. (2002),«TheEvolutionofExchange
RateRegimesSince1990:EvidencefromdeFactoPolicies»,IMF,WP/02/155.

Из та бе ле се ја сно да је го то во три че твр ти не свих де-
ви зних кри за на ста ло у усло ви ма ка да је зе мља при ме њи ва ла 
ин тер ме ди јар не ре жи ме. До кри за је нај че шће до ла зи ло ка да 
су кре а то ри еко ном ске по ли ти ке усме ра ва ли те ку ћу по ли-
ти ку пре ма до ма ћим ци ље ви ма, а вр ло че сто као по сле ди ца 
не мо гу ћег трој ства.1 На рав но, ово не зна чи да се кри зе ни су 
по ја вљи ва ле и при оста лим ре жи ми ма де ви зног кур са.

Фик си ра ње де ви зног кур са је че сто ре зул тат «стра ха» 
зе мље од сло бод ног флук ту и ра ња ва лу те, ко је уко ли ко је 
пре ве ли ко мо же на не ти знат не ште те при вре ди. У ре жи му 
сло бод ног флук ту и ра ња ри зик де ви зног кур са се пре но си на 
при вре ду, ко ји у усло ви ма не до вољ но ја ке ва лу те, не из гра-
ђе них ин сти ту ци ја и не до вољ ног кре ди би ли те та кре а то ра 

1 Под не мо гу ћим трој ством под ра зу ме ва се сло бод но кре та ње ка пи та ла, фик-
сан де ви зни курс и не за ви сна мо не тар на по ли ти ке.
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еко ном ске по ли ти ке, мо же во ди ти зна чај ном тр жи шном ри-
зи ку. По след њих го ди на при вре де у тран зи ци ји су су о че не са 
зна чај ним при ли вом ка пи та ла, што би у слу ча ју сло бод ног 
флук ту и ра ња во ди ло апре си ја ци ји на ци о нал не ва лу те и сла-
бље њу кон ку рент но сти зе мље. Та ко ђе, пе ри о ди де пре си ја ци-
је и апре си ја ци је има ју аси ме три чан ути цај на кре та ње ин-
фла ци је. Де пре си ја ци ја има мно го ја чи ути цај на ин фла ци ју, 
не го што апре си ја ци ја има на дез ин фла ци ју.

Да би се обез бе ди ла одр жи вост овог ре жи ма у зе мља-
ма у раз во ју од ве ли ког зна ча ја је спро во ђе ње аде кват них 
струк тур них ре фор ми и фи скал на ди сци пли на. Фи шер је ис-
та као: “Оно што не функ ци о ни ше је… си стем де ви зног кур са 
у ко ме се вла да оба ве зу је да бра ни од ре ђен ни во де ви зног 
кур са или зо ну флук ту а ци је, али ни је пред у зе ла ин сти ту ци-
о нал не аран жма не ко ји исто вре ме но и огра ни ча ва ју и да ју 
ин стру мен те мо не тар ној по ли ти ци за спро во ђе ње јед ног ци-
ља – од бра ну па ри те та де ви зног кур са”. Са дру ге, стра не овај 
ре жим мо же во ди ти и по врат ном по зи тив ном ефек ту обез бе-
ђе ња фи скал не ди сци пли не. То су ге ри ше и сле де ћи гра фи-
кон ко ји по ка зу је кре та ње бу џет ског де фи ци та у европ ским 
при вре да ма у тран зи ци ји (ПУT) ко је ко ри сте ва лут ни од бор 
и оста лим европ ским ПУТ ко је ко ри сте флек си бил ни ји об-
лик де ви зног кур са.

Гра фи кон бр. 2  
Бу џет ски де фи цит у ре жи му ва лут ног од бо ра и флек си бил ни јим 
ре жи ми ма де ви зног кур са (у % БДП, арит ме тич ка сре ди на у пе-

ри о ду 1999–2005)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
Валутни одбор Остале земље

Извор:„MonetaryPolicyandFinancialStabilityinSouthEasternEuro
pe“,2006.
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Ме ђу тим са дру ге стра не, ис тра жи ва ње Dut ta gup te 
(2003) је по ка за ло да су зе мље у раз во ју под ве ћим ути ца-
јем по ја ве кри зе де ви зних кур се ва и да се ве ро ват но ћа по-
ја ве кри зе ра сте са ду жи ном вре мен ског пе ри о да у ко ме је 
на ци о нал на ва лу та ве за на за не ку дру гу ва лу ту. Раз ло ге за 
ова кав за кљу чак мо же мо про на ћи у то ме да по сто је ће не кон-
зи стен то сти из ме ђу де ви зног кур са и оста лих ма кро е ко ном-
ских ва ри ја бли ра сту са пе ри о дом вре ме на про ве де ног у овом 
ре жи му де ви зног кур са.

По ли ти ка бор бе про тив де ви зних кри за је одав но по-
зна та и је дан од ње них нај ва жни јих ин стру ме на та је по ве ћа-
ње крат ко роч них ка мат них сто па. У не ким слу ча је ви ма ова 
по ли ти ка се по ка зи ва ла успе шном и фик сни курс је оп ста јао, 
док у не ким ни је би ла успе шна и та да је до ла зи ло или до 
на пу шта ња ре жи ма фик сног де ви зног кур са или до ње го ве 
де вал ва ци је. По ве ћа ње ка мат них сто па до во ди до ра ста тра-
жње за до ма ћом ва лу том (по ве ћа ва тро шко ве ку по ви не стра-
не ва лу те), што до во ди до «ја ча ња» де ви зног кур са. На рав но, 
пред у слов је да је тра жња за до ма ћом ва лу том по зи тив но ко-
ре ли ра на са по ра стом при но са на до ма ће ХОВ. Ме ђу тим, са 
дру ге стра не по ли ти ка по ве ћа ња ка мат них сто па до во ди до 
ра ста јав ног ду га и мо же има ти кон трак ци о не ефек те на ни во 
про из вод ње. Због то га зе мље не рет ко из бе га ва ју ову по ли-
ти ку, на ро чи то уко ли ко је по тре бан зна ча јан раст ка мат них 
сто па.

Из овог крат ког пре гле да те о риј ских ста во ва о кре-
та њу де ви зног кур са са мо је по твр ђе на ре че ни ца са по чет-
ка овог одељ ка, да је пи та ње де ви зног кур са и да ље пред-
мет кон тро вер зи и да не по сто је ја сни те о риј ски ар гу мен ти у 
при лог јед ног или дру гог ре жи ма де ви зног кур са.
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КретањедевизногкурсауСрбијиифактори
којиутичунакретање

Кре та ње ни воа де ви зног кур са у Ср би ји у прет ход ном 
пе ри о ду је ка рак те ри сао ви сок сте пен флук ту а ци ја (гра фи-
кон бр. 3).

Гра фи кон бр. 3  
Кре та ње но ми нал ног кур са ди на ра у од но су  
на евро у пе ри о ду 0д 2005. до 2010. го ди не
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Jачање кур са ди на ра за по че то кра јем 2006. го ди не је би-
ло ре зул тат ве ли ког при ли ва стра ног ка пи та ла. У по сма тра-
ном пе ри о ду по ред при ли ва стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
до шло је до зна чај ног за ду жи ва ња Ср би је кроз три ка на ла:

• За ду жи ва ња др жа ве код ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
за раз ли чи те раз вој не про јек те,

 • За ду жи ва ња при вре де код парт не ра у ино стран ству 
и

• За ду жи ва ња ба на ка код ма тич них ба на ка у ино-
стран ству.

Еко ном ски раст и раст ни воа жи вот ног стан дар да у том 
пе ри о ду је био ба зи ран на за ду жи ва њу, а не на ја кој при вре-
ди. На ша по тро шња је би ла при бли жно јед на ка бру то до ма-
ћем про из во ду или не што ви ша, а ин ве сти ци је су фи нан си-
ра не кроз за ду жи ва ње. То зна чи да смо у овом пе ри о ду при-
ме ни ли Ти тов мо дел раз во ја из се дам де се тих.

Та ко ђе, у пе ри о ду 2002-2008. го ди не БДП Ср би је ра стао 
је про сеч но по сто пи од 5,4% го ди шње. Ме ђу тим, струк ту ра 
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то га ра ста је би ла вр ло не по вољ на: сек то ри у ко ји ма се про-
из во де ма те ри јал на до бра има ли су раст бру то до дат не вред-
но сти зна чај но ис под про се ка: по љо при вре да 0,3% го ди шње, 
а ин ду стри ја 1,6%. Сто га је ја сно да смо има ли не по во љан 
од нос ра ста и уче шћа раз мен љи вих и не раз мен љи вих до ба ра 
у БДП, од но сно до ма ћа про из вод ња се на уну тра шњем тр жи-
шту суп сти ту и са ла по ну дом из уво за, а ди рек тан од раз ове 
струк тур не де фор ма ци је је сте по ве ћа ва ње уде ла де фи ци та 
ро бе и услу га у за до во ља ва њу укуп не уну тра шње тра жње. 
Ова кав мо дел се мо гао одр жа ти са мо док је по сто јао до во љан 
при лив стра ног ка пи та ла (Ста мен ко вић и др., 2009).

Ка ко је та кав мо дел огра ни че ног „да ха“, ја сно је би-
ло да ће пре или ка сни је би ти ну жно при ла го ђа ва ње, кроз 
сма њи ва ње ни воа по тро шње и фи нан си ра ње ин ве сти ци ја из 
бру то до ма ћег про из во да. До та квог сце на ри ја је до ве ла Гло-
бал на фи нан сиј ска кри за ко ја је ути ца ла на зна чај но сма њен 
при лив стра ног ка пи та ла, ко ји је ути цао на сма ње ну по ну ду 
стра не ва лу те, та ко да курс ди на ра по чи ње да зна чај но гу би 
на вред но сти кра јем 2008. го ди не. И ма кро е ко ном ски ам би-
јент је био не по во љан има ју ћи у ви ду не га тив не сто пе еко-
ном ског ра ста, раст не за по сле но сти, опа да ње ин ве сти ци ја, 
раст не ли квид но сти при вре де и др.

По пра ви лу, ду го роч но по сма тра но, ја ча ње ва лу те је 
ре зул тат ја ке при вре де. Ја сно је да ја ча ње кур са ди на ра то ком 
2006. и 2007. го ди не. ни је би ло ре зул тат ја ке при вре де. Исто 
та ко по сто је и број ни дру ги фак то ри струк тур не при ро де ко-
ји вр ше ду го роч ни при ти сак на сла бље ње кур са ди на ра.

Ви сок спољ но тр го вин ски де фи цит зна чи да због кон-
ти ну и ра но ви шег уво за од из во за по сто ји ви сок ни во тра-
жње за стра ном ва лу том, да би се из ми ри ле оба ве зе пре ма 
ино стран ству. За тим, кон ти ну и ра но ви ша сто па ин фла ци је 
у Ср би ји од сто пе ин фла ци је у евро зо ни вр ши при ти сак на 
но ми нал но ускла ђи ва ње де ви зног кур са. Та ко ђе, ви сок бу-
џет ски де фи цит је још је дан фак тор ко ји ути че на сла бље ње 
вред но сти ди на ра. 

Та ко, на при мер то ком 2006. го ди не, ка да је био при су-
тан зна ча јан при лив ка пи та ла сто па апре си ја ци ја ди на ра у 
од но су на евро из но си ла је око 4%, а исто вре ме но сто па ин-
фла ци је је из но си ла 6%. То зна чи да је у 2006. го ди ни геп из-
ме ђу кре та ња ин фла ци је и де ви зног кур са из но сио око 10%. 
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Тај геп је до дат но по ве ћан то ком 2007. го ди не и пр ве по ло ви-
не 2008. го ди не. У пе ри о ду сеп тем бар 2005 – сеп тем бар 2008 
ку му ла ти ван по раст це на на ма ло је из но сио око 30%, а у 
истом пе ри о ду курс ди на ра је у од но су на евро оја чао за око 
10%. Ка ко иза овог ге па ни је сто ја ла «ја ка» при вре да, ја сно је 
да је би ло пи та ње вре мен ског тре нут ка ка да ће до ћи до „пе-
гла ња“ овог ге па (Фа брис, 2008).

Тре ба има ти у ви ду да Ср би ја спа да у гру пу не фор мал-
но еури зо ва них еко но ми ја. У та квим усло ви ма ефи ка сност 
мо не тар не по ли ти ке је у ве ли кој ме ри огра ни че на, јер она не 
мо же де ло ва ти на тран сак ци је ко је се оба вља ју у стра ној ва-
лу ти. Сто га је деј ство мо не тар не по ли ти ке на кре та ње кур са 
у ве ли кој ме ри огра ни че но, на ро чи то у крат ком ро ку. При ли-
ком ве ћих осци ла ци ја је ди ни ефи ка сан на чин за одр жа ва ње 
вред но сти кур са ди на ра је био пре ко ди рект них ин тер вен ци-
ја из де ви зних ре зер ви. Тре ба има ти у ви ду и од су ство ко ор-
ди на ци је из ме ђу мо не тар не и фи скал не по ли ти ке, то јест у 
пе ри о ду ка да је НБС во ди ла ре стрик тив ну мо не тар ну по ли-
ти ку, во ђе ња је екс пан зив на фи скал на по ли ти ка.2

Има ју ћи у ви ду већ опи са ни мо дел раз во ја ја сно је да 
би до сла бље ња кур са ди на ра до шло и да ни је би ло Гло бал не 
фи нан сиј ске кри зе, са мо би оно до шло не што ка сни је и би ло 
би у ма њој ме ри ско ко ви то. То зна чи да је Кри за са мо убр за ла 
при ла го ђа ва ње кур са ди на ра и да је оно до ми нант но по сле-
ди ца струк тур них не рав но те жа.

Иако у ду гом ро ку на кре та ње кур са ди на ра до ми нант-
но ути чу струк тур не не рав но те же, на крат ко роч на кре та ња 
мо гу ути ца ти и број ни дру ги фак то ри по пут: шпе ку ла тив них 
ак ци ја, пси хо ло шких фак то ра, по ли тич ке не ста бил но сти, 
кон вер зи ја стра не ва лу те од стра не др жа ве за из ми ре ње сво-
јих оба ве за, до спе ва ње ве ћих ра та за пла ћа ње ино стран ству 
и др.

2  Сто га су у јав но сти би ла че сто при сут на „пре ба ци ва ња лоп ти це“ из ме ђу 
Вла де и НБС ко је од го во ран за не по вољ на кре та ња кур са.  
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Утицајдевизногкурсанареалнисектор
иекономскиположај

Пад вред но сти на ци о нал не ва лу те, по сма тра но са те-
о риј ског аспек та, би тре бао да под сти че из воз, јер из во зни-
ци до би ја ју ви ше нов ца из ра же ног у на ци о нал ној ва лу ти, а 
да де сти му ли ше увоз, јер са да уво зни про из во ди из ра же ни 
у на ци о нал ној ва лу ти по ста ју ску пљи. На тај на чин се по-
бољ ша ва кон ку рент ност и плат но би лан сна по зи ци ја до ма ће 
при вре де. 

Ме ђу тим, у на шим усло ви ма пад на ци о нал не ва лу те ни је 
до во дио до зна чај ног по бољ ша ња кон ку рент но сти. То је пре 
све га ре зул тат то га што у на шем из во зу до ми ни ра ју про из во-
ди ни ског сте пе на об ра де и си ро ви не, чи ји је из воз углав ном 
за ви сио од до ма ћих про из вод них ка па ци те та, а не це на на 
гло бал ном тр жи шту. Са дру ге стра не срп ска при вре да је ви-
со ко уво зно за ви сна, та ко да по сто ји је дан зна ча јан сег мент 
уво за ко ји је це нов но не е ла сти чан (наф та, енер ген ти, ре про-
ма те ри јал). Сто га пад на ци о нал не ва лу те ни је до во дио до 
зна чај них про ме на у спољ но тр го вин ској раз ме ни (гра фи кон 
бр. 4).

Гра фи кон бр. 4  
Кре та ње но ми нал ног кур са ди на ра у од но су  
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Пад вред но сти на ци о нал не ва лу те са дру ге стра не ути-
че на кре та ње ни воа це на. Та да се обич но по кре ће сле де ћа 
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спи ра ла: де ви зни курс → раст пла та и тро шко ва → раст ин-
фла ци је → раст де ви зног кур са. На и ме, уво зни про из во ди 
по ста ју ску пљи и они ути чу на раст це на и оста лих про из-
во да би ло због то га што има ју уво зну ком по нен ту или због 
ефек та угле да ња. Ме ђу тим, овај ефе кат на раст ни воа це на 
ни је при су тан у крат ком ро ку, већ се он пре све га мо же пра-
ти ти у ду гом ро ку (гра фи кон бр. 5).

Гра фи кон бр. 5  
Кре та ње ни воа де ви зног кур са и лан ча ног ин дек са  
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На и ме, ка да је курс у јед ном тре нут ку пао са ни воа од 
87 на 77 ди на ра за је дан евро, це не про из во да ни су опа ле и 
оне су оста ле фор ми ра не на прет ход ном ни воу кур са, јер је 
тр жи ште про це ни ло да је у пи та њу при вре ме ни пад кур са ко-
ји је ду го роч но нео др жив, јер иза ње га не сто ји ја ка при вре-
да. Сто га ка да је до шло до по нов ног ра ста кур са ни је до шло 
до ко рек ци ја це на, јер су оне већ би ле фор ми ра не на ви шем 
ни воу кур са. Ме ђу тим, раст ни воа де ви зног кур са кра јем 
2009. и по чет ком 2010. го ди не по но во ни је до вео до ускла ђи-
ва ња це на са но вим ни во ом кур са. Ово га пу та раз лог је би-
ла про це на уво зни ка да је ни во жи вот ног стан дар да зна чај но 
опао под ути ца јем кри зе и да би у слу ча ју да љег ра ста це на 

3 Као ин ди ка тор ин фла ци је ко ри шће но је кре та ње ци је на на ма ло, јер ин декс 
по тро шач ких ци је на ко ји се са да ко ри сти као ин ди ка тор ин фла ци је не ма 
упо ре ди ву се ри ју по да та ка од 2004. го ди не.
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зна чај но опа ла про да ја.4 То зна чи да у не ком бу ду ћем пе ри о-
ду, у слу ча ју да се курс не вра ти на прет ход ни ни во, мо же мо 
оче ки ва ти но ви та лас ко рек ци ја це на.

Кре та ње ни воа де ви зног кур са је и пи та ње пре ко ко-
јег се пре ла ма ју со ци јал на пи та ња. Пад ни воа де ви зног кур-
са зна чи раст пла та из ра же них у еври ма и обр ну то. Та ко ђе, 
про ме не ни воа де ви зног кур са ди рект но ути чу и на ви си ну 
ра та ко је от пла ћу је ста нов ни штво.5 У већ по ме ну том пе ри-
о ду ка да је ни во де ви зног кур са зна чај но опао ми смо има-
ли зна ча јан раст ку пов не мо ћи сек то ра ста нов ни штва, јер су 
пла те из ра же не у еври ма кон ти ну и ра но ра сле, чак иако су 
оста ја ле не про ме ње не у ди нар ским из но си ма. То је ути ца-
ло на ви сок раст по тро шње, на ро чи то уво зних про из во да и 
ола ко за ду жи ва ње ве ли ког бро ја ста нов ни ка. Ме ђу тим, ка-
ко је ни во де ви зног кур са ско чио на ни во бли зу 100 ди на ра 
што пред ста вља скок но ми нал ног кур са од 29%, а но ми нал не 
пла те су у овом пе ри о ду по ра сле за 12%, ја сно је да је у пи та-
њу зна ча јан пад ни воа жи вот ног стан дар да.6 Ово је ути ца ло 
на зна ча јан раст ра та кре ди та из ра же них у ди на ри ма, као и 
на зна чај но сма ње ње ни воа жи вот ног стан дар да и код де ла 
ста нов ни штва је ути ца ло на ства ра ње со ци јал них про бле ма. 
На и ме, по ка за ло се да је раст ни воа жи вот ног стан дар да из 
прет ход ног пе ри о да био фи нан си ран за ду жи ва њем у ино-
стран ству, а не ра стом про дук тив но сти и кон ку рент но сти 
срп ске при вре де, што ће ну жно во ди ти, у на ред ном пе ри о ду, 
при ла го ђа ва њу по тро шње ре ал ним мо гућ но сти ма, кроз зна-
ча јан пад ни воа жи вот ног стан дар да.

Уко ли ко по гле да мо те ку ће осци ла ци је ди на ра оне и 
ни су то ли ко ве ли ке. Ди нар је у 2009. го ди ни ма ње осци ли-
рао у од но су на евро не го што су то до лар или фун та, али 
наш је про блем што је на ша глав на ва лу та евро, а не ди нар. У 
та квим усло ви ма гу бље ње вред но сти кур са на ци о нал не ва-

4  Због то га је уво знич ки ло би и кре нуо у „оштру“ ме диј ску кам па њу ра ди 
одр жа ња не про ме ње не вред но сти ни воа де ви зног кур са.

5 Према проценама преко 90% кредита одобрених сектору становништву 
имају девизну клаузулу што значи да се усклађују са променама нивоа 
девизног курса.

6 Скок курса са нивоа од 76,5 динара колико је био на крају септембра 2008. 
године на ниво од 98,5 динара колико је био на крају јануара 2010. године
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лу те ви ше ути че на ни во жи вот ног стан дар да, не го нпр. ка да 
па да ју до лар или фун та у САД, од но сно Ве ли кој Бри та ни ји.

Срп ско де ви зно тр жи ште7 ка рак те ри ше ре ла тив но ма-
ли обим про ме та та ко да шпе ку лан ти и са ре ла тив но ма њим 
про ме на ма у по ну ди, од но сно тра жњи мо гу ути ца ти на зна-
чај не про ме не ни воа де ви зног кур са. У на шој јав но сти се че-
сто по ле ми са ло да су про ме не де ви зног кур са кра јем 2008. и 
2009. го ди не ре зул тат шпе ку ла тив них ак ци ја ба на ка, ко ји на 
тај на чин „по пра вља ју“ сво је би лан се да би сма њи ле из нос 
по ре за ко ји тре ба да пла те. Ме ђу тим, уко ли ко по гле да мо ко-
ли ко је из но си ла отво ре на де ви зна по зи ци ја ба на ка на кра ју 
2009. го ди не, ја сно је да та хи по те за ни је тач на. На и ме, отво-
ре на де ви зна по зи ци ја ба на ка је из но си ла 5%, а про пи си ма 
је до зво ље но мак си мал но 20%. То зна чи да не по сто ји зна ча-
јан про стор да се на овај на чин оства ре ве ћи из но си за ра да. 
Ипак, то не ис кљу чу је мо гућ ност по сто ја ња дру гих шпе ку-
ла на та, ко ји су у прет ход ном пе ри о ду ку пи ли евро по ни жем 
кур су, а са да на сто је да га про да ју по зна чај но ви шем кур су.

Кре та ње ни воа де ви зног кур са у ве ли кој ме ри ути че 
на ма кро е ко ном ску ста бил ност. Зе мље са пре ве ли ким и не-
пред ви ди вим флук ту а ци ја ма на ци о нал не ва лу те се обич но 
сма тра ју не ста бил ним и та кве зе мље стра ни ин ве сти то ри по 
пра ви лу за о би ла зе. На и ме, по сло ва ње стра них ком па ни ја је 
нај че шће из ра же но у до ма ћој ва лу ти, а про фит се кон вер ту је 
и тран сфе ри ше у стра ној ва лу ти. Уко ли ко фир ма успе шно 
по слу је и оства ри зна ча јан про фит, ње га „пре ко но ћи мо же 
по је сти“ де вал ва ци ја или де пре си ја ци ја на ци о нал не ва лу те. 
При су ство стра не ва лу те, од но сно од су ство де ви зног ри зи ка, 
је и је дан од раз ло га што Цр на Го ра већ го ди на ма има при лив 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја од пре ко 20% БДП-а и што 
се на ла зи у вр ху европ ских при вре да у тран зи ци ји по овом 
ин ди ка то ру.8

На кра ју не тре ба из гу би ти из ви да да и на нај ма ње 
про ме не ни воа де ви зног кур са до ла зи до па нич них ре ак ци-
ја. То је по сле ди ца мо не тар них уда ра из де ве де се тих, ка да 
је де ви зни курс пре ко но ћи дра стич но ска као. С об зи ром на 
још увек при сут на се ћа ња на овај пе ри од еко ном ски су бјек ти 

7 Ниво девизног курса у Србији се утврђује на међубанкарском тржишту.
8 За више детаља погледати „Годишњи извјештај Главног економисте 

Централне банке Црне Горе“.
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че сто ре а гу ју па нич но на сто је ћи да се што пре „осло бо де“ 
до ма ће ва лу те да њи хо ва имо ви на не би би ла обез вре ђе на. 

ПолитикадевизногкурсауСрбији
Пи та ње ко је се че сто по ста вља је да ли би Ср би ји нај ви-

ше од го ва рао ре жим фик сног де ви зног кур са, има ју ћи у ви ду 
че сте и пре ве ли ке флук ту а ци је де ви зног кур са. У усло ви ма 
ка да има мо ин фла ци ју ви шу од сто пе ин фла ци је у Европ ској 
мо не тар ној уни ји, ка да по сто ји ви сок де фи цит те ку ћег ра чу-
на плат ног би лан са и ви сок бу џет ски де фи цит ја сно је да је 
фик сни курс ди на ра тр жи шно нео др жив, од но сно да је ну-
жно по сте пе но гу бље ње вред но сти ди на ра. Он би се мо гао 
одр жа ва ти фик сним, пре ко кон ти ну и ра них ин тер вен ци ја из 
де ви зних ре зер ви, што би ду го роч но по сма тра но во ди ло ис-
цр пљи ва њу ни воа де ви зних ре зер ви.

У по сто је ћим усло ви ма ка да је на ша ин фла ци ја ви ша од 
ин фла ци је ко ја по сто ји у Европ ској мо не тар ној уни ји, по ли-
ти ка фик сног де ви зног кур са, би вр ло бр зо до ве ла до пре це-
ње но сти ни воа де ви зног кур са и по гор ша ња плат но-би лан-
сне не рав но те же. Та ко ђе, у усло ви ма ра ста но ми нал них за ра-
да ку пов на моћ ста нов ни штва би кон ти ну и ра но ра сла, јер би 
пла те из ра же не у еври ма кон ти ну и ра но ра сле. То би има ло 
две не га тив не по сле ди це. Пр ва би би ла да би због ра ста пла-
та из ра же ним у еври ма ра сла ку по ви на уво зних про из во да 
што би до дат но по гор ша ло плат нно-би лан сну не рав но те жу. 
Дру га по сле ди ца би би ла та што би на тај на чин оства рен 
раст ни воа жи вот ног стан дар да не би био ре зул тат ра ста про-
дук тив но сти и бо љег по сло ва ња при вре де, већ ре зул тат тро-
ше ња де ви зних ре зер ви ко је би би ле нео п ход не за од бра ну 
де ви зног кур са. Са мим ти ме он би био ду го роч но нео др жив 
и вр ло бр зо би до вео до ис цр пљи ва ња де ви зних ре зер ви и у 
бу дућ но сти би нас до вео у још те жу си ту а ци ју, јер би ну жна 
струк тур на при ла го ђа ва ња би ло нео п ход но спро ве сти по це-
ну ве ли ког па да ни воа жи вот ног стан дар да и без де ви зних 
ре зер ви. У при лог ду го роч не нео др жи во сти фик сног де ви-
зног кур са све до чи и чи ње ни ца да ни је дан од број них по ку-
ша ја из про шло сти са фик си ра њем де ви зног кур са ни је био 
ду го роч но одр жив.

Исто та ко ни по ли ти ка флек си бил ног де ви зног кур са 
ни је у овом тре нут ку до бра оп ци ја за Ср би ју. Пр во, срп ско 
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де ви зно тр жи ште је вр ло плит ко и по ја ва ве ће тра жње за де-
ви зним кур сом мо же до ве сти до ве ли ких ско ко ва де ви зног 
кур са. Та ко ђе, због број них хи пе рин фла тор них епи зо да и мо-
не тар них уда ра из про шло сти сва ка не ста бил ност на де ви-
зном тр жи шту до во ди до кре и ра ња ефек та па ни ке. У та квим 
усло ви ма по је дин ци на сто је да се убр за но осло ба ђа ју до ма ће 
ва лу те и вр ше до дат ни при ти сак на сла бље ње вред но сти ди-
на ра. Та ко ђе, флек си бил ни де ви зни курс би ути цао да би Ср-
би ја би ла под ло жни ја на пре но ше ње не га тив них екс тер них 
шо ко ва, што ма лој и не до вољ но кон ку рент ној при вре ди као 
што је срп ска не од го ва ра.

Све сна ових чи ње ни ца и На род на бан ка Ср би је је во-
ди ла јед ну вр сту пре ла зног ре жи ма де ви зног кур са, ко ји се у 
те о ри ји обич но на зи ва „пр ља вим флук ту и ра њем“ (енг. dirty
floating). 9 То под ра зу ме ва да се во ди по ли ти ка флук ту и ра-
ју ћег де ви зног кур са, а да у слу ча ју пре ко мер них днев них 
флук ту а ци ја ин тер ве ни ше НБС.10 На овај на чин се до зво ља ва 
по сте пе но сла бље ње вред но сти кур са ди на ра и огра ни че но 
флук ту и ра ње, али се спре ча ва да оно бу де пре ко мер но због 
стра ха од свих не га тив них по сле ди ца ко је мо же но си ти пот-
пу но сло бод но флук ту и ра ње де ви зног кур са.

Сма трам да би ипак у по сто је ћем ре жи му де ви зног 
кур са тре ба ло уне ти из ве сне про ме не. По мом ми шље њу 
нај по год ни ји ре жим де ви зног кур са би у овом тре нут ку био 
си стем по крет них зо на. Овај ре жим би под ра зу ме вао да би 
НБС на по чет ку го ди не од ре ди ла зо ну флук ту а ци је у ко јој 
би би ло до зво ље но сло бод но флук ту и ра ње ни воа де ви зног 
кур са. При мер јед не та кве зо не би био да се у 2010 го ди ни 
курс ди на ра мо же кре та ти у ра спо ну од 95 до 110 ди на ра. За 
сле де ћу го ди ну би се ова зо на по ме ри ла на нпр. од 100 до 115 
ди на ра.11 

9 Ја сно је да у овом тре нут ку не мо же би ти го во ра о то ме да Ср би ја во ди по-
ли ти ку флек си бил ног де ви зног кур са, јер ка да се у пе ри о ду не што ду жем од 
го ди ну да на по тро ши око 900 ми ли о на еура на де ви зне ин тер вен ци је ја сно 
је да то ви ше ни је флек си бил ни ре жим де ви зног кур са.

10  НБС ни је јав но об ја ви ла шта је праг за пре ко мер не днев не флук ту а ци је, што 
се мо же оправ да ти ти ме да би се спре чи ла шпе ку ла тив на кре та ња. Ипак, из 
до са да шње прак се мо же се кон ста то ва ти да је то био ни во ка да је ди нар гу-
био ви ше од 1% сво је вред но сти.

11  Су ге ри са не но ми нал не вред но сти флук ту а ци је кур са ди на ра у овом при ме-
ру тре ба сма тра ти са мо као илу стра тив не, а не као ап со лут не вред но сти ко је 
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Овај ре жим има до ста слич но сти са по сто је ћим ре жи-
мом, али и круп них раз ли ка. Основ на слич ност се огле да у 
то ме што по сто ји сло бо да флук ту и ра ња, али се спре ча ва ју 
пре ко мер не флук ту а ци је пре ко ин тер вен ци ја НБС. Основ на 
раз ли ка се огле да у то ме што по сто ји јав но об ја вље на зо на до 
ко је је мак си мал но до зво ље на флук ту а ци ја.

Пред но сти овог ре жи ма би се огле да ле у то ме што би 
он до зво ља вао по сте пе но гу бље ње вред но сти ди на ра, ко је је 
ап со лут но ну жно. Та ко ђе, до зво ља вао би да се де ви зни курс 
фор ми ра у ве ли кој ме ри под ути ца јем од но са по ну де и тра-
жње, али са мо до оне ме ре до ко је тр жи шно фор ми ра ње не би 
пре шло у де струк тив но. Та ко ђе, фор ми ра ње де ви зног кур са 
на овај на чин би спре чи ло ефе кат па ни ке, јер би би ла јав-
но об ја вље на гра ни ца пре ко ко је курс ди на ра не би мо гао да 
„сла би“. На тај на чин би се и из бе гле ди ле ме да ли је у по-
сто је ћем ре жи му по треб но ин тер ве ни са ти са ве ћим из но сом 
де ви зних ре зер ви и да ли су де ви зне ре зер ве по ста ле са ме по 
се би циљ. Овај ре жим би био и у скла ду са пре по ру ка ма ЕУ 
ко ја тра жи од зе ма ља кан ди да та за Европ ску мо не тар ну уни-
ју да фик си ра ју де ви зни курс на ци о нал не ва лу те пре ма евру 
уз до зво ље ну зо ну флук ту а ци је.12 Тре ба има ти у ви ду и да 
су де ви зне ре зер ве зна чај но ве ће од нов ча не ма се, што зна чи 
да НБС те о рет ски мо же бра ни ти ни во кур са ди на ра на би ло 
ком ни воу за ко ји про це ни да је по же љан. Не га тив на по сле-
ди ца ова кве по ли ти ке би мо гла би ти гу бље ње де ла де ви зних 
ре зер ви, али њи хо ва функ ци ја и је сте упра во то - да се тро ше 
у ван ред ним си ту а ци ја ма.

  То би зна чи ло да би у по сто је ћем мо не тар ном ре жи-
му – ци ља ња ин фла ци је – има ли два но ми нал на си дра: ин-
фла ци ју и де ви зни курс. Ти ме би се по мом ми шље њу до-
дат но оја чао кре ди би ли тет мо не тар не по ли ти ке. Иако се у 
те о риј ским ра до ви ма о ци ља ну ин фла ци је ис ти че да је прет-
по став ка овог ре жи ма флек си би лан де ви зни курс, по сто је 
зе мље ко је су има ле фик сан де ви зни курс у овом ре жи му, 
по пут Ма ђар ске, Чи леа, Изра е ла и др.13 На рав но зна чај но је 

тре ба при хва ти ти.
12  За ви ше де та ља о по ли ти ци де ви зног кур са у про це су при сту па ња Европ-

ској уни ји по гле да ти рад „Из бор ре жи ма де ви зног кур са у про це су при сту-
па ња Европ ској Уни ји“.

13  За ви ше де та ља ви де ти књи гу Централнобанкарствоутеоријиипракси.
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да ин фла ци о ни тар гет и тар гет де ви зног кур са бу ду од ре ђе-
ни на ком па ти бил ном ни воу. То зна чи да прак са иде ис пред 
те о ри је, што не би би ло пр ви пут ка да је у пи та њу мо не тар на 
по ли ти ка.

Закључнаразматрања
Кре та ње ни воа де ви зног кур са пред ста вља фак тор ко ји 

ути че на ве ли ки број дру гих ва ри ја бли. Ни во де ви зног кур са 
ути че на ин фла ци ју, ма кро е ко ном ску ста бил ност, со ци јал ни 
по ло жај гра ђа на, по слов не ре зул та те при вре де, то ко ве ка пи-
та ла, по ли тич ку ста бил ност и др.

Ср би ју је у прет ход ном пе ри о ду ка рак те ри сао ви сок 
ни во флук ту а ци ја де ви зног кур са. У пе ри о ду ви со ког при-
ли ва ка пи та ла ди нар је „ја чао“, а са по ја вом Гло бал не фи нан-
сиј ске кри зе и сма ње ним при ли вом ка пи та ла курс ди на ра је 
„сла био“. Има ју ћи у ви ду да иза ја ча ња кур са ди на ра ни је 
ста ја ла ја ка при вре да, као и има ју ћи у ви ду ин фла ци ју ви шу 
од ин фла ци је у еуро-зо ни, ви сок спољ но тр го вин ски и бу џет-
ски де фи цит, сла бље ње кур са ди на ра је би ло не из бе жно. До 
ње га би до шло и да ни је би ло Гло бал не фи нан сиј ске кри зе, 
али би при ла го ђа ва ње на сту пи ло не што ка сни је и тра ја ло би 
ве ро ват но ду жи вре мен ски пе ри од. По сто је ћи ни во флук ту а-
ци ја ни је до бар ни за гра ђа не ни за при вре ду.

Сто га се у ра ду пред ла же про ме на ре жи ма де ви зног 
кур са. Уме сто ин тер вен ци ја да би се спре чи ле пре ко мер не 
днев не флук ту а ци је де ви зног кур са, пред ла же се уво ђе ње 
си сте ма по крет них зо на. Овај ре жим би по ми шље њу ауто-
ра оја чао кре ди би ли тет мо не тар не по ли ти ке, огра ни чио про-
стор за шпе ку лан те, ели ми ни сао ефе кат па ни ке, унео ефе кат 
пред ви дљи во сти у по слов ну по ли ти ку пред у зе ћа, до при нео 
ма кро е ко ном ској ста бил но сти, као и ува жио чи ње ни цу да је 
по сте пе но сла бље ње на ци о нал не ва лу те у по сто је ћим усло-
ви ма не из бе жно, али са мо до од ре ђе не гра ни це. 
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EXCHANGERATEMOVEMENTINSERBIA:
adoptiontothecrisisoraconsequenceofdeep

structuralimbalances?

Sum mary

Anexchangeratelevelisimportantdeterminantofecono
mic politics of each and every state in theworld. It influences
movementofinflation,balanceofpayments,socialstatusofthe
people,levelofindebtedness,profitabilityofeconomyandmany
othervariables.Throughtheexchangeratemovementthereare
reflected various socioeconomic, political and social relation
shipsinSerbia.Suddenfallsofthevalueofthedinarexchange
rateattheendof2008and2009havemadeagroundforrising
numerousquestions,startingwiththeoneslike“whatarethefac
torsinfluencingthedinarexchangerate?”or“Caneconomicsi
tuationinfluencetheexchangeratemovement?”Thesequestions
haveinfluencednumerousdebatesandverydifferentstandpoints
of some respected economists. Taking into consideration all of
thesepoints,thistext’sobjectiveistounderlinesomefactorsthat
haveinfluencedtheexchangeratemovementinSerbia.Thetext
consistsoffourparts.Initsfirstpartthereispresentedtheore
ticalelaborationoftheexchangeratepolitics.Initssecondpart
thereisanalyzedthemovementoftheleveloftheexchangerate
anditsrepercussionsondifferenteconomicvariables.Initsthird
part there are analyzed some factors influencing the exchange
ratemovementinSerbia.Initsfourthpartthereispresentedan
analysisonthekindoftheexchangeratepoliticsthatshouldbe
implementedinupcomingperiod.
KeyWords:Serbia,exchangerate,foreignexchangereserve,mo

netarypolitics
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