УТИЦАЈ ИРБРС НА ПРИВРЕДНУ СТРУКТУРУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
пресјек на дан 31.12.2012.

Укупно пласирана средства

1,2 милијарде KM
од чега
Пласмани у хартије од вриједности (212,9 милиона КМ)

18,1%
81,9%
Пласмани путем кредитних линија и зајмова (966,8 милиона КМ)

Структура одобрених кредита ИРБРС, по кредитним линијама
0,5%

3,7%

3,6%
0,3%
2,5%

Кредити за почетне пословне активности
Кредити за микробизнис у пољопривреди
Кредити за пољопривреду
Кредити за предузетнике и предузећа
Кредити за мала и средња предузећа (ЕАF)
Кредити за мала и средња предузећа (ЕIB)
Кредити за јединице локалне самоуправе
Стамбени кредити

3,9%

Зајмови за демобилисане борце
Зајмови за предузећа

3.214

3.836

Пласманима ИРБРС обезбијеђено је
очување постојећих 39.534 те отварање
3.214 нових радних мјеста

Путем стамбених кредита ИРБРС омогућено
је рјешавање стамбеног питања за 3.836
корисника и чланове њихових породица

5,0%

10,3%
2008.
12,6%

17,2%
2009.

15,6%

24,7%
2010.

16,1%

28,5%
2011.
21,0%

31,0%
2012.

Учешће кредита ИРБРС пласираних привреди
у укупним привредним кредитима
банкарског сектора РС

Учешће стамбених кредита ИРБРС у укупним
стамбеним кредитима банкарског сектора РС

Износ одобрених кредита за подршку привреди

700,5 милиона KM
Структура одобрених кредита привреди, по дјелатностима
4,6%

3,7%

Прерађивачка индустрија
341,8 милиона КМ
Пољопривреда, лов и шумарство
104,5 милиона КМ
Грађевинарство
56,6 милиона КМ
Хотели и ресторани
32,2 милиона КМ
Производња и снабдијевање
ел. енергијом, гасом и водом
25,9 милион КМ
Остале дјелатности
139,5 милион КМ

Компаративни приказ учешћа најзначајнијих привредних дјелатности РС
у структури одобрених кредита ИРБРС и у структури БДП РС
10,2%
Пољопривреда, лов
и шумарство

9,0%

14,9%
Прерађивачка
индустрија

Учешће у БДП-у

48,8%

4,4%

Грађевинарство

Учешће у кредитима

8,1%

Учешће кредита за микро, мала и средња предузећа
у укупном износу пласираних кредита

Износ средстава инвестираних у хартије од вриједности

212,9 милиона KM
Секторска структура пласмана ИРБРС у ХоВ

Привреда
Јединице локалне самоуправе
Финансијски сектор
Државне обвезнице

Учешће ИРБРС у структури оствареног промета на
Бањалучкој берзи у периоду 2008 - 2012

