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20.03.2007. Упозорења централних банака на ризичност кредита везаних за  швајцарски франак

Народна банка Србије, ради бољег  информисања  јавности о потенцијалним ризицима задуживања наших грађана у
швајцарским францима,  указује  на    упозорења  која  су  и  централне  банке  других  земаља  у  региону  и  централној  и
источној Европи упутиле  јавности, оценивши да раст тако идексираних кредита, пре свега дугорочних и стамбених,
може  да  угрози  најпре  дужнике,  а  потом  и финансијски  систем.  То  су,  рецимо,  учиниле  централне  банке Мађарске
(www.mnb.hu; Publ i cat i ons – Report  on f i nanci a l  stabi l i t y), затим Аустрије (www.fma.gv.at ;  Press re l eases – FMA and
OENB publ i sh i nformat i on f ol der on the r i sks of   f ore i gn currency l oans) и Хрватске (www.hnb.hr; Publ i kaci je   Bi l ten o
bankama, br. 12).

У  тексту  који  је  19.  марта    2007.  објавио  британски  Телеграф,  озбиљно  упозорење  стиже  и  из  саме  Националне
банке Швајцарске кроз речи члана њеног  Одбора Jordana Thomasa, који каже: “Што је нижи курс франка, то је већи
ризик  инвеститора  који  улазе  у  нове  послове.  Нагла  апресијација  франка  ће  довести  до  великих  губитака.  Нисам
сигуран  да  су  сви  учесници  на  тржишту  свесни  овог   ризика.”  Он  је  покушао  да  укаже  да,  изгледа,  “тржишта
подразумевају  да  ће  Национална  банка  Швајцарске  заувек  наставити  да  одобрава  јефтине  кредите”,  док  је
председник Националне банке Швајцарске JeanPi erre Roth у “сваком свом говору покушавао да тржиштима отвори
очи  и  укаже  на  ову  евентуалност.”  Британски  лист  цитира  његову  констатацију  да  девизни  курс  “није  у  складу  са
основним  економским  показатељима”,  као  и  да  “текући  ниво  каматних  стопа  није  довољно  висок  да  би  обезбедио
стабилност цена посматрано на средњи рок.”

Народна  банка  Србије  упућује  заинтересоване  на  ове  сајтове  како  би  још  једанпут  показала  колико  су  “сувисла”
објашњења везана за тобожњу неризичност задуживања са валутном клаузулом у швајцарским францима, која неки
домаћи  “стручњаци”  пласирају  нашим  грађанима,  тим  пре  што  се  највећи  број  њихових  кредита  индексираних  у
швајцарским  францима  односи  на  стамбене  кредите,  односно  на  задужења  и  до  30  година.    Ови  текстови  само
потврђују да  се  у Србији и даље дискутује о  темама које  су  у другим  земљама, па и  у најнепосреднијем окружењу,
одавно апсолвиране и потврђене у  пракси.
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