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КОНЦЕПТ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У БАНКАМА

THE CONCEPT OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKS

Резиме: Корпоративно управљање нови је
појам на овим подручјима који је резултирао
транзицијом државног у приватни сектор и
успостављањем модела тржишне економије.
Принципи тржишне економије, као логичан
слијед, изискују потребу успостављања
финансијских институција, које преко
изграђеног тржишног механизма врше
алокацију финансијских ресурса. У таквом
односима, финансијске институције играју
кључну улогу оптималне алокације
финансијских ресурса, а истовремено и
носилаца ризика инвестиционе атрактивности.
Корпоративно управљање као синергија
хетерогених елемената и систем у којем су
одвојене категорије власништва и управљања,
има примарни циљ да обезбијједи раст
повјерења у финансијски систем, као екстерног
носиоца ризика.

Кључне ријечи: корпоративно
управљање, финансијске институције,
финансијски ресурси.

ЈЕЛ класификација: G3, G21

Summary: Corporative management is a new
term in this area, which resulted from transition of
state to private sector and with establishing of the
market economy model. Market economy
principles, as a logical consequence, necessitate
establishment of financial institutions which make
financial resources allocation through established
market mechanism. In such environment, financial
institutions play the key role in optimal allocation
of financial resources and, at the same time, they
are the carrier of investment attractiveness risk.
The primary goal of corporative management, as a
sinergy of heterogeneous elements and as a system
where categories of ownership and management
are separated, is to provide the increase of
confidence in financial system as an external risk
carrier.
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1. УВОД

Савремене банке, као финансијске институције подложне тржишним
трендовима, развијају своје пословање и дјелују у складу са добром праксом
корпоративног управљања, те настоје својом пословном стратегијом, пословном
политиком, кључним интерним актима и пословном праксом допринијети
транспарентном и профитабилном пословању и квалитетним везама са пословном
средином у којој остварују своје пословање. Ово подразумијева одговорно
корпоративно управљање у банци, што представља суштински дио идентитета банке и
предуслов стварања трајних вриједности, какао акционарима, тако и осталим
заинтересованим за сигурно и стабилно пословање банке. У том циљу, упутно је да
банке на овом подручју, примјењујући важеће интерне и екстерне прописе, важеће
прописе Републике Српске, прате компатибилност своје организационе структуре и
утврђују потребе за промјеном, односно прилагођавањем.
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2.  ДЕФИНИСАЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Дефинисање корпоративног управљања подразумијева полазиште његове
комплексности и мултидисциплинарности. Сходно томе, постоји више дефиниција овог
појма и често опречних мишљења око тога колико се широко он тумачи. Shleifer и
Vishny (1998: 737) наводе: „Корпоративно управљање се бави проблемом обезбеђења
инвеститора у смислу повраћаја финансијских средстава која улажу у предузеће“.

Дефиниције корпоративног управљања су многобројне, а сам појам изведен је из
аналогије корпорације и државе. Стијн истиче да „постоје две групе дефиниција
корпоративног управљања: прва група дефиниција бави се сетом образаца понашања
компанија, а друга нормативним оквирима“ (Stijn 2003: 4–5). Иако се корпоративно
управљање обично спомиње само као систем односа у троуглу управе, надзорног
одбора и акционара, чест је и однос осталих стејкхолдера1, који имају важан утицај на
функционисање саме организације/банке, а и заједнице.

Сматра се да корпоративно управљање има основни циљ да успостави
равнотежу и умањи конфликте интереса различитих стејкхолдера, који утичу на
пословање организације/банке или су под његовим утицајем. Посматрано у светлу
данашњице на глобалном нивоу, постоји више модела корпоративног управљања;
корпоративно управљање које санира проблеме који резултирају из издвајања
власништва и контроле (стварање независне ревизорске комисије, прописивање
правила, давање информација акционарима), док се по некима корпоративно
управљање бави могућностима да се финансијери корпорација осигурају
профитабилношћу инвестиција и контролором менаџера (акционари бирају директора,
директори гласају о кључним питањима, доносе одлуке које су транспарентне и сл.).
Оваква владавина корпорацијом је карактеристична за развијене тржишне економије. У
земљама у транзицији стандардну дефиницију корпоративног управљања потребно је
допунити тиме да системи корпоративне владавине зависе од скупа институција
(закона, прописа, норми) који аутономну организацију/банку чине централним
елементом конкурентне тржишне економије.

У моменту либерализације свих привредних система, земље у транзицији морају
да пређу дуг пут до корпоратизације као важног елемента реконструкције укупне
економије. Приватизација је донијела промену цјелине макроекономског амбијента,
диверзификацију власништва, нових власника и институционалних инвеститора.
Корпоратизација у оваквим условима подразумијева читав спектар промјена, од
законодавне регулативе, до пословне праксе и правила понашања.
Наведени и други моменти условили су потребу корпоративног управљања, при чему
се на различите начине детерминишу односи акционара, менаџера и осталих
унутрашњих и спољних стејкхолдера, али се они сви у суштини сусрећу са истим
проблемима и кључним детерминантама корпоративног управљања попут управног и
надзорног одбора, гласачких права акционара, заштите мањинских акционара и сл. С
друге стране, транзиционе привреде имају посебно акутне проблеме с лошим
управљањем, нетранспарентношћу и сл.

Развој система корпоративног управљања у Републици Српској, као
транзиционој земљи, још увијек пролази почетну фазу. Огромна брзина либерализације
тржишта донијела је низ проблема који су се појавили у процесу рушења старог и
успостављања новог економског система, а и незрео законодавни и институционални
оквир помогао је да се стекну услови за лоше управљање. Извршена је приватизација
предузећа и формирана су акционарска друштва. Многи чланови акционарских
друштава нису информисани о својим правима и обавезама, нису свјесни своје улоге

1 Под стејкхолдерима (stakeholder) компаније најчешће подразумијевају акционаре, менаџере, запослене,
повјериоце, државу и сл.
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менаџера, члана управе или акционара. Многа акционарска друштва нису у могућности
да обраде и дају правовремену и корисну информацију, што представља ризик. Постоји
већи број фактора који утичу на чињеницу да корпоративно управљање на простору
Републике Српске није довољно развијено, а најутицајнијим се може сматрати
чињеница наглог преласка на тржишну економију, без потребног процеса
прилагођавања, а реално је истаћи да је менталитет менаџмента „најзаслужнији“ фактор
да је ниво корпоративног управљања још увијек низак.

Главна претпоставка даљег побољшања корпоративног управљања лежи у
постављању и адекватном спровођењу одговарајућег законодавног и регулаторног
оквира и даљем развоју финансијског тржишта. Скроман ниво корпоративног
управљања у земљама у развоју, као што је Република Српска, може представљати
озбиљну пријетњу будућем развоју;  јасно је,  ако је корпоративно управљање у једној
држави лоше, капитал ће отићи негдје другдје. Пошто се многе привреде у развоју све
више такмиче за глобални капитал, јасно је да ће капитал отићи на тржишта која су
боље регулисана и која више поштују стандарде транспарентности, ефикасности и
интегритета. Зато је подизање и побољшање стандарда доброг корпоративног
управљања крајње релевантно и важно за укупну економију и државу. Оно је у
суштини категорички исплатива инвестиција.

3. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У БАНКАМА

Споменуто је постојање различитих дефиниција корпоративног управљања, из
којих се у суштини закључује да оно представља систем којим се води и контролише
компанија (корпорација) а уједно обезбјеђују структуре кроз које се успостављају
циљеви компанија и утврђују средства за остварење тих циљева и надгледање
(праћење) резултата. Сви принципи доброг корпоративног управљања могу се
примијенити и примјењују се у пракси и на банке, као специфичне финансијске
корпорације, кроз кључна начела корпоративног управљања. Према Васиљевићу,
„систем организовања акционарског друштва, на који начин су готово без изузетка
организоване банке, функција управљања је у рукама управног одбора – одбора
директора, при чему чланови управног одбора морају бити власници одређеног броја
акција друштва (Васиљевић 1997: 124–125). Са аспекта банкарског сектора,
корпоративно упорављање представља начин на који управни одбор и менаџмент
управљају пословањем банака као саставног дијела савремених финансија, а
истовремено и других дисциплина: права, стратегијског менаџмента, корпоративне
културе и сл.

Пројекат стварања кључних стандарда за финансијску стабилност и здраве
финансијске системе инициран је након финансијске кризе у Азији 1997. године од
стране форума за финансијску стабилност, у који су укључене све релевантне
међународне финансијске организације. Руководећи се том иницијативом, ОЕЦД је
израдио скуп смерница под називом Принципи корпоративног управљања. На тој бази
је Базелски комитет за банкарски надзор донио сет принципа за јачање корпоративног
управљања у банкарским организацијама. Кључне су четири форме надзора које банке,
ради обезбјеђења здравог корпоративног управљања, неминовно укључују у своју
организациону структуру, и то:

– надзор који врши управни или надзорни одбор,
– надзор који воде лица која су укључена у свакодневно вођење послова

банке,
– директна линија надзора различитих послова банке,
– независне функције управљања ризицима комплајенса у ревизији.
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Одговорно и уређено корпоративно управљање у банкама и другим кредитним
институцијама кључно је за стварање и одржавање повјерења јавности у банкарски и
цјелокупни финансијски систем, и сматра се суштинским дијелом идентитета банке и
предусловом стварања трајних вриједности, како акционарима, тако и осталима, којима
је у интересу добро пословање банке, те корпоративно управљање у суштини
представља елементе сигурног и стабилног пословања банке.

Банке на подручју Републике Српске међусобно се разликују по висини активе,
клијентима, спремности на преузимање ризика, броју филијала, депозитној основи и
сл., па се сматра да управљање банком треба организовати према њеној природи, те
распону и сложености пословања. Усклађујући своје пословање са Базелским
принципима, банке Републике Српске успоставиле су регулативу и кодексе за
адекватно корпоративно управљање, што укључује:

– јасан организациони систем, с добро дефинисаним овлашћењима и
одговорностима;

– делотворне поступке утврђивања мјерења и праћења ризика, те извјештавања о
ризицима којима је или којима би могла бити изложена банка;

– одговарајуће механизме унутрашњих контрола, које укључују и примјерене
административне и рачуноводствене процедуре, од стратегије и процедуре за
сталну процјену и преглед износа, састава и распореда интерног капитала
потребног за покриће садашњих и будућих ризика, удовољавање општим
захтјевима транспарентности које диктирају инвеститори, клијенти,
супервизори, одговорност према акционарима, запосленим и осталим
заинтересованим странама.

Правила Кодекса су по својој природи упућујућа, објашњавајућа и само
потпомогнута коректном регулативом, како законском, тако и аутономном,
примјењивом и примијењеном у судској и аутономној пракси, стабилна интерпретација
те регулативе, његовање потребе и праксе развоја акционарске и правне културе
уопште, незаобилазни су стубови носачи адекватног корпоративног управљања, које у
банкама Републике Српске више није само потреба већ нарочита обавеза помоћи
пословној пракси организовања корпоративног управљања, прије свега котираних и
отворених акционарских друштава, како би се исто учинило што транспарентнијим у
троуглу: акционари (инвеститори) – управа (менаџмент) – надзор. Квалитет
корпоративног управљања посебно је значајан код банака Републике Српске. С тим у
вези, Агенција за банкарство, као надзорно регулативно тијело за банке, кроз доношење
одговарајућих смјерница, што је иначе пракса органа супервизије, успоставља
механизме здравог корпоративног управљања.

Иако је корпоративно управљање у банкама Републике Српске још увијек у
развоју, преовладава генерални став да банке имају најбоље праксе из области
корпоративног сектора на овом подручју. Зашто је квалитет корпоративног управљања
посебно значајан код банака Републике Српске?

Када квалитет корпоративног управљања дефинишемо као опредјељујући степен
сигурности и стабилности банке, или другачије речено, степен сигурности на дуги рок
да ће средства депонената и других банкарских повјерилаца бити повраћена под
условима који су уговорени, јасан је значај квалитета корпоративног управљања у
банкама Републике Српске. Историја банкарства на нашим просторима поготово је
пуна примјера супротности различитих интереса са концептом сигурности и
стабилности банке која је имала улогу интересног сервиса, а не јавног добра. Слабости
корпоративног управљања које су истакнуте – негативно историјско насљеђе,
неизграђена корпоративна култура, као и неискуство у доношењу и примјени
законодавног оквира као и остали проблеми који прате транзиционе економије,



Концепт корпоративног управљања у банкама ô   339

Proceedings of The Faculty of Economics, 2011, 5,  pр. 335-341

углавном су слабости корпоративног управљања у банкарском сектору Републике
Српске.

Банке на простору Републике Српске су без изузетка организоване као
акционарска друштва. У таквим околностима, корпоративно банкарство обухвата
широк дјелокруг услуга које се генерално нуде корпоративним клијентима. У ову групу
услуга укључују се депозити, кредити, новчане трансакције, међународне исплате и сл.

Са 31. 12. 2008. године износ укупних депозита банака Републике Српске
приказан је у табели 1.1.

Табела 1.1: Укупни депозит банака у Републици Српској у 000 КМ
Ред. Бр. Назив банке Укупни депозити Учешће %

1. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka 1.550.740 36,0
2. NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 1.050.433 25,0
3. Nova banka a.d. Banja Luka 560.050 13,0
4. UniCredit Bank a.d. Banja Luka 507.773 11,0
5. Komercijalna banka a.d. Banja Luka 191.253 5,0
6. Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka 163.371 3,80
7. Bobar banka a.d. Bijeljina 154.906 3,20
8. Pavlović International Bank a.d. Bijeljina 107.040 2,70
9. IEFK banka a.d. Banja Luka 12.477 0,30

10. Volksbank a.d. Banja Luka нема података
УКУПНО: 4.298.043 100,0

Извор: Пословни часопис „Банке“ у БиХ, бр. 108, стр. 20.

Износ депозита становништва по банкама Републике Српске, са стањем на дан
31. 12. 2008. године приказан је у табели 1.2.

Табела 1.2. Депозити становништва по банкама Републике Српске у 000 КМ

Ред.
број Назив банке Износ

депозита Учешће

1. UniCredit Bank a.d. Banja Luka 125.924 11
2. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka 314.499 27
3. Pavlović International Bank a.d. Bijeljina 44.182 4
4. NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 326.595 30
5. Nova banka a.d. Banja Luka 119.189 10
6. Bobar banka a.d. Bijeljina 32.996 3
7. Volksbank a.d. Banja Luka 122.679 11
8. Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka 18.338 2
9. Komercijalna banka a.d. Banja Luka 22.509 2

10. IEFK banka a.d. Banja Luka 713 занемариво
УКУПНО: 1.127.624 100

Извор: Пословни часопис „Банке“ у БиХ, бр 108.
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 Слика 1.1. – Структура депозита 31. 12. 2008. године

30%
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24%

1%

Влада и владине институције Јавна и државна предузећа

Приватна предузећа и друштва Непрофитне организације

Банке и банкарске институције Небанкарске фин. Институције

Грађани Остало

 Извор: Извештај о стању банкарском систему РС за 2008. годину; АБРС

3. ПРАВНИ ОКВИР КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ
       СРПСКОЈ

Корпоративно управљање практично се везује за субјекте којима не управљају
власници, већ професионални менаџери, што ће рећи да је процес корпоративног
управљања у  Републици Српској производ промјене економског система, новијег је
датума и још увијек је у развоју. Као помоћ и потреба пословној пракси у примјени
корпоративног управљања у банкама на овом подручју, конституисан је регулаторно-
правни оквир из ове, као и из других области, које дотичу питања из банкарског
сектора. Тако је заокружена нормативно-правна цјелина за успостављање и примјену
међународно признатих кодекса, што представља солидан оквир за примјену принципа
здравог корпоративног управљања у банкама Републике Српске. Основни закони који
регулишу материју из ове области су:

– Закон о привредним друштвима РС,
– Закон о банкама,
– Закон о хартијама од вриједности,
– Закон о пензионом фонду.

Закон о банкама садржи најобухватнији и најдјелотворнији оквир корпоративног
управљања. Законом су регулисана бројна унапређивања укупног правног оквира, а
посебно у организационој структури  и управљању банкама, функције управног и
извршног одбора, разрађен механизам интерне контроле, управљање ризицима и
појачану транспарентност пословања банака, кроз низ рачуноводствених одредби и
финансијских извјештаја обавезних за објављивање.

Без претензија ширег тумачења закона, споменућемо само одредбе везане за:
управљачку структуру и одговорност, равноправност акционара, стицање учешћа у
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банци, одбор за ревизију, управљање ризиком, интерну контролу, контролу банака и
консолидовани налаз. За успјешну примјену правила корпоративног управљања у
пракси, поред законске регулативе која директно третира ову област, потребно је да
цијели правни систем буде у стању да прати захтјеве који се постављају као потреба за
постизање успјешног корпоративног управљања.

5. ЗАКЉУЧАК

Корпоративно управљање подразумијева скуп различитих процеса, мјера,
процедура, закона и институција које утичу на начин на који се банке усмјеравају,
административно воде и контролишу. Оно такође обухвата однос са различитим
актерима и сврху у коју се управљања банком. Транспарентност и објављивање
информација један су од стубова корпоративног управљања и функционисања банака.
Уколико поуздане и редовне информације нису доступне, клијенти банке не могу
процијенити квалитет и озбиљност њеног пословања. Захтјеви доброг корпоративног
управљања, који се постављају пред банке, у односу на друге организације су далеко
најстрожи,  што је потпуно разумљиво ако се има у виду чињеница да банке највећим
дијелом послују туђим новцем. Стога, корпоративно управљање у банкама Републике
Српске је нарочита потреба осигурања стабилног пословног амбијента, који
претпоставља законску и аутономну регулативу, чија примјена у пракси је стабилна и
унапређујућа.
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