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УВОД
Последњих година улога банака је знатно почела да се мења. На то су утицали бројни
фактори попут интернационализације, глобализације, повећања броја финансијских
услуга, подизање нивоа конкуренције, техничко-технолошки развиој, појава великог броја
иновација итд. Све наведене промене су довеле до тога да многи теоретичари тврде да
класичне банке просто умиру.
Разлог настајања класичне банке повезан је са потребом подизања укупне ефикасности
целокупног финансијског система.
Субјекти којима су потребна финансијска средства труде се да пронађу алтернативне
изворе средстава под повољним условима. Са друге стране и депоненти добијају нове
алтернативе држања свијих средстава. Због тога банке су биле принуђене да уводе
промене, односно да нуде нове сервисе, да обављају друге финансијске услуге, да врше
технолошке иновације, да уводе промене у систему плаћања, процедурама и начину рада.
Банке представљају најзначајнију групу депозитнох финансијских институција. Појам
банка води пориекло од латинске речи „банца“ која означава клупу или сто за размену
новца. Корене савремених банака налазимо у средњем веку у северној Италији, али
понеки елементи банкарства могу се наћи и у старој Грчкој и Риму.
Смисао банкарског пословања је да камате које банке плаћају на примљене депозите
буду мање од камата које наплаћују на дате кредите. Из те разлике банке остварују
покриће трошкова и зараду.
Банкарско пословање прати и одређени ризик. Један од највећих ризика је да депоненти
почну масовно повлачити своје депозите. Због тога банка мора да створи одређене резерве
како би у сваком тренутку била ликвидна и способна извршити све налоге својих
клијената.
Након укратког упознавања са настанком и значајем банака, као и банкарског
пословања, овај рад ћемо употпунити сагледавањем суштине и начела банкарског
пословања, банкарске анализе, фондова банке, њеног кредитног потенцијала, као и колико
је он значајан за клијенте банке.
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