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Уводна напомена
Споразум о циљању (таргетирању) инфлације, који су потписале Влада Републике Србије и
Народна банка Србије, означава формални прелазак Народне банке Србије на инфлационо
таргетирање као режим монетарне политике почевши од 1. јануара 2009. године. Основни принципи
и функционисање овог режима утврђени су Меморандумом о циљању (таргетирању) инфлације као
монетарној стратегији.
Будући да је један од основних принципа инфлационог таргетирања јачање транспарентности
монетарне политике и ефикасна комуникација с јавношћу, Народна банка Србије тромесечно
припрема и објављује Извештај о инфлацији, као најважније средство информисања јавности.
Овим извештајем јавности се пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке
Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке.
Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу
макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних
одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је вођена у протеклом
тромесечју. Садржи и пројекцију инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на
којима се та пројекција заснива, као и анализу главних ризика остваривања циљане инфлације.
Приступ јавности овим информацијама омогућиће боље разумевање монетарне политике коју
спроводи централна банка и њене одлучности у остваривању циљане инфлације, а свакако ће
допринети сузбијању инфлаторних очекивања и постизању и одржавању стабилности цена, што и
јесте основни циљ Народне банке Србије утврђен законом.
Фебруарски Извештај о инфлацији размотрен је и усвојен на седници Извршног одбора 7. фебруара
2019. године.
Сви досадашњи извештаји о инфлацији доступни су јавности на сајту Народне банке Србије
(http://www.nbs.rs).
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Жељко Јовић, вицегувернер
Ана Ивковић, вицегувернер
Драгана Станић, вицегувернер

СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ
У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ
БДП – бруто домаћи производ
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EBRD – Европска банка за обнову и развој
ЕЦБ – Европска централна банка
ЕИБ – Европска инвестициона банка
EMBI – индекс обвезница тржишта у успону
ЕУ – Европска унија
ИПЦ – индекс потрошачких цена
л.с. – лева скала
МДТ – међубанкарско девизно тржиште
млн – милион
млрд – милијарда
мг. – међугодишње
ММФ – Међународни монетарни фонд
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NPL – проблематични кредити
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I. Резиме

У периоду од претходног извештаја, светска привреда
је успорила раст, тако да су пројекције глобалног
раста за ову и наредну годину поново благо
ревидиране наниже. Слабија екстерна тражња и
специфични фактори на страни понуде у појединим
чланицама зоне евра, нашег најзначајнијег
спољнотрговинског партнера, утицали су на спорији
темпо раста њеног бруто домаћег производа. С друге
стране, према проценама релевантних међународних
институција, привредни раст у регионима централне
и југоисточне Европе, иако благо коригован наниже,
остаће и даље релативно висок захваљујући
доприносу домаће тражње. Период од претходног
извештаја обележило је и успоравање инфлације у
међународном окружењу, највише као резултат пада
цене нафте на светском тржишту током последњег
тромесечја 2018. У складу са очекивањима,
настављена је нормализација монетарних политика
водећих централних банака, али с назнакама да ће у
наредном периоду бити спорија од претходно
очекиване услед успоравања глобалног привредног
раста и нижих цена нафте.

Кретања у међународном окружењу у периоду
од претходног извештаја обележили су неповољнији
изгледи за глобални привредни раст, пад светске
цене нафте и по том основу нижа инфлација, као и
спорија очекивана нормализација монетарних
политика водећих централних банака.

Економски и финансијски показатељи на домаћем
тржишту и даље су повољни. И у условима снажног
привредног раста и позитивних трендова на тржишту
рада, инфлаторни притисци су остали ниски. Током
четвртог тромесечја, међугодишња инфлација је
наставила да се креће у границама циља и у
децембру је износила 2,0%, што је и њена просечна
вредност у 2018. години. Притом, више од три
четвртине доприноса инфлацији у децембру потицало
је од цена хране (пре свега поврћа), нафтних деривата
и цигарета. То показује да су инфлаторни притисци у
основи и даље ниски, што потврђује ниска и стабилна
базна инфлација од око 1% међугодишње и око циља
усидрена инфлациона очекивања финансијског
сектора и привреде и за годину, и за две године
унапред. Усидреност њихових инфлационих
очекивања указује на кредибилитет монетарне
политике и већу отпорност на потенцијалне негативне
ефекте дешавања у међународном окружењу.

У складу с нашим очекивањима, међугодишња
инфлација је наставила да се креће у границама
циља и у децембру је износила 2,0%, што је и њена
просечна вредност у 2018. години. И даље су ниски
трошковни притисци, као и притисци на страни
тражње, што потврђује базна инфлација на
међугодишњем нивоу од око 1%, као и нешто испод
циља од 3,0% инфлациона очекивања финансијског
сектора и привреде.

Мере којима је централна банка повећала
кредибилитет и ефикасност монетарне политике у
режиму циљања инфлације посебно истиче рејтинг
агенција Standard and Poor’s, која је крајем 2018.
поправила изгледе за повећање кредитног рејтинга

Крајем 2018. рејтинг агенција Standard and Poor’s
поправила је изгледе за повећање кредитног
рејтинга Србије са „стабилних” на „позитивне”.
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Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној
валути са „стабилних” на „позитивне” и потврдила
кредитни рејтинг Србије на нивоу BB. Агенција је
навела да је та одлука донета на основу снажног
привредног раста и резултата Народне банке Србије у
погледу очувања ценовне и финансијске стабилности.

2

Референтна каматна стопа налази се
на непромењеном нивоу од 3,0% од априла 2018,
што је њен најнижи ниво у режиму
циљања инфлације.

Разматрајући остварена економска кретања у земљи и
међународном окружењу, као и њихово очекивано
кретање за наредни период, у периоду од претходног
извештаја Извршни одбор Народне банке Србије није
мењао висину референтне каматне стопе. Такве
одлуке Извршног одбора определила је оцена да ће
се инфлација кретати у границама циља у периоду
пројекције, чему доприносе и ефекти досадашњег
ублажавања монетарне политике. На опрезност у
вођењу монетарне политике упућивала су дешавања у
међународном окружењу. Према оцени Извршног
одбора,
неизвесност
у
погледу
динамике
нормализације монетарних политика Система
федералних резерви и Европске централне банке
могла би неповољно да се одрази на токове капитала
према земљама у успону. Поред тога, цена нафте и
даље представља фактор инфлације који захтева
опрезност, иако је од октобра знатно снижена. Извори
неизвесности на међународном робном и
финансијском тржишту и даље су протекционизам и
геополитичке тензије. Ипак, Извршни одбор је
истицао да је отпорност наше привреде на евентуалне
негативне утицаје из међународног окружења
повећана захваљујући повољнијим макроекономским
показатељима и изгледима за наредни период.

Раст кредитне активности је додатно убрзан –
на 9,9% међугодишње у децембру, вођен
првенствено већим кредитирањем привреде.

Захваљујући претходном ублажавању монетарне
политике, сниженој премији ризика земље и
задржавању ниских каматних стопа на међународном
тржишту новца, услови финансирања приватног
сектора и државе остали су повољни. Уз ефекте
раста економске активности, виших зарада и
запослености,
то
је
допринело
убрзању
међугодишњег раста кредитне активности банака – на
9,9% у децембру, по искључењу ефекта девизног
курса. Раст кредитне активности у последњем
тромесечју 2018. био је вођен пре свега већим
кредитирањем привреде, на шта су се, према оцени
банака изнетој у јануарској Анкети о кредитној
активности банака, позитивно одражавали и повољни
кредитни услови и раст тражње за кредитима, пре
свега малих и средњих предузећа. Поред активности
на решавању питања проблематичних кредита, раст
кредитне активности доприноси даљем паду учешћа
проблематичних кредита у укупним кредитима, на
5,7% у децембру. То је за 16,7 процентних поена ниже
учешће од доношења Стратегије за решавање питања
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проблематичних кредита и најнижи ниво откад се
прати овај показатељ квалитета портфолија банака.
Јавне финансије су, према нашој оцени, другу
годину заредом завршиле у суфициту. Према
расположивим подацима за једанаест месеци, буџет
на консолидованом нивоу је забележио суфицит од
73,6 милијарди динара, и то у условима знатног раста
капиталних издатака државе. Позитивним фискалним
кретањима допринели су нижи расходи за камате у
условима смањених потреба државе за задуживањем
и смањене цене задуживања, захваљујући
досадашњем ублажавању монетарне политике
Народне банке Србије и нижој премији ризика земље.
На крају 2018, јавни дуг централне државе износио је
23,0 милијарди евра, а његов удео у пројектованом
бруто домаћем производу 53,6% (наспрам 57,9%
крајем 2017). Смањењу јавног дуга, као и валутног
ризика, у највећој мери је допринела децембарска
исплата доспеле еврообвезнице, која је издата на
међународном тржишту 2013. године у износу од 1
милијарде долара. Наставак кретања учешћа јавног
дуга у одрживим оквирима и његову силазну путању
очекујемо и у наредном периоду.

Раст економске активности и позитивни трендови
на тржишту рада доприносе наставку повољних
фискалних кретања, док знатан раст капиталних
издатака државе и раст плата у јавном сектору и
пензија представљају изворе финансирања
инвестиција и потрошње, али не у мери у којој би
то генерисало веће инфлаторне притиске.

Текући дефицит платног биланса у 2018. износио је
2,2 милијарде евра, чиме је његово учешће у бруто
домаћем производу (5,2%) задржано на нивоу из
2017. Повољнија кретања у односу на 2017. годину
забележена су у размени услуга и на рачуну
секундарног дохотка, где су повећани суфицити, а
смањен је дефицит на рачуну примарног дохотка.
Тиме је у великој мери компензован виши робни
дефицит, који је био резултат већег увоза по основу
раста производње и инвестиција, као и виших цена
нафте на светском тржишту, док је извоз прерађивачке
индустрије наставио да бележи релативно високу
стопу раста, уз позитиван допринос готово свих
њених области. Ако се има у виду висок раст
инвестиција, оваква кретања увоза су очекивана, а с
обзиром на то да ће увезена опрема повећати извозне
капацитете српске привреде, то ће допринети
смањењу текућег дефицита у средњем року.
Истовремено, висок нето прилив страних директних
инвестиција, који је у 2018. достигао 3,2 милијарде
евра, четврту годину заредом био је више него
довољан да покрије дефицит текућег рачуна, што је
допринело
повећању
девизних
резерви,
наглашавајући повећану отпорност наше привреде на
екстерне шокове.

Нето прилив страних директних инвестиција,
четврту годину заредом, покрива текући дефицит
платног биланса, чије је учешће у бруто домаћем
производу у 2018. остало непромењено, иако је
повећан увоз за потребе инвестирања и по основу
раста цене нафте на светском тржишту, а
екстерна тражња успорена.

Упркос успоравању раста екстерне тражње, пре свега
из зоне евра, домаћи фактори – инвестиције из
претходног периода, реализација инфраструктурних

Према прелиминарним подацима Републичког завода
за статистику, у 2018. години остварен је
реални раст БДП-а од 4,4%, што је више
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од наших очекивања у претходном извештају,
и представља највиши раст у
последњих десет година.

пројеката, унапређење пословног амбијента, повољни
финансијски услови и позитивни трендови на
тржишту рада – снажно су погурали привредни
раст Србије, који је у 2018. убрзан на 4,4%. Према
прелиминарној процени Републичког завода за
статистику, раст бруто домаћег производа у четвртом
тромесечју износио је 3,5% међугодишње.
Посматрано с производне стране, слично као у
претходном тромесечју, највећи допринос расту
потиче од услужних сектора услед наставка повољних
кретања на тржишту рада, као и од пољопривреде
захваљујући одличној пољопривредној сезони, а у
мањој мери и од грађевинарства. С друге стране,
негативан допринос дала је индустрија у условима
успорене екстерне тражње.

Прогнозу раста бруто домаћег производа за 2019.
задржали смо непромењену (3,5%), а у средњем року
очекујемо да ће се он убрзати на око 4% и да ће бити
вођен инвестицијама, извозом, као и растом
потрошње домаћинстава на одрживим основама.

Очекујемо да ће раст бруто домаћег производа у 2019.
износити 3,5% и бити у потпуности вођен домаћом
тражњом. Посматрано с производне стране, очекујемо
наставак раста у услужним секторима, индустрији и
грађевинарству, док ће пољопривреда највероватније
имати негативан допринос због деловања базног
ефекта. У средњем року очекујемо да раст бруто
домаћег производа убрза на око 4% и да буде вођен
инвестицијама, извозом, као и растом потрошње
домаћинстава на одрживим основама. Према нашој
процени, ризици пројекције су симетрични, при чему,
у кратком року, тј. током 2019, ризике који потичу из
међународног окружења оцењујемо као асиметричне
наниже, а ризике који потичу из домаћег окружења
као асиметричне навише.
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Међугодишња инфлација ће наставити да се креће
у границама циља до краја периода пројекције –
највероватније у доњем делу циљаног распона.
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Према фебруарској централној пројекцији, која је
нешто нижа у односу на новембарску пројекцију,
очекујемо да ће међугодишња инфлација наставити да
се креће у границама циља до краја периода
пројекције – највероватније у доњем делу циљаног
распона. Као и у претходној пројекцији, очекујемо да
ће главни фактор инфлације током целог периода
пројекције бити раст агрегатне тражње. Поред тога,
дезинфлаторни притисци по основу апрецијације
динара у претходном периоду требало би постепено
да слабе, а раст регулисаних цена да буде нешто бржи
него претходних година. С друге стране, главни
дезинфлаторни утицај у наредном периоду доћи ће од
високе базе код цена воћа и поврћа и нафтних
деривата. Неизвесност у погледу остварења
пројекције инфлације односи се, пре свега, на кретања
на међународном робном и финансијском тржишту, а
у одређеној мери и на раст регулисаних цена, који би
могао бити мањи од претпостављеног, због чега су
ризици остварења пројекције инфлације благо
асиметрични наниже.

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

Одлуке о монетарној политици и у наредном периоду
зависиће од процене утицаја домаћих фактора и
фактора из међународног окружења на кретање
инфлације у Србији. Имајући у виду да кључни
ризици пројекције долазе из међународног окружења,
Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати
и анализира кретања на међународном робном и
финансијском тржишту и да оцењује њихов утицај на
економска кретања у Србији. Као и до сада,
монетарна политика ће бити предвидива и доследна у
остваривању ниске и стабилне инфлације у средњем
року, што ће, уз очување финансијске стабилности,
доприносити одрживом привредном расту и јачању
отпорности на екстерне неизвесности.

Народна банка Србије

Процењујемо да кључни ризици у наредном периоду
долазе из међународног окружења, и као такви могу
да утичу и на карактер монетарне политике.
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II. Монетарна политика у периоду од претходног
Извештаја о инфлацији

Одлучујући да не мења висину референтне каматне стопе од 3,0% у периоду од претходног Извештаја о
инфлацији, Извршни одбор Народне банке Србије имао је у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора
у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.
Инфлаторни притисци остали су ниски и у условима снажног привредног раста, подстакнутог и ефектима
претходног ублажавања монетарне политике, као и у условима позитивних трендова на тржишту рада, које
карактерише даљи раст зарада и запослености и пад стопе незапослености. Према оцени Извршног одбора,
инфлација ће се кретати у границама циља и у наредне две године, за колико се пројектује инфлација, при чему
ће до краја 2019. највероватније остати испод циља од 3,0%.
Опрезност у вођењу монетарне политике захтевала су дешавања у међународном окружењу. Неизвесност у
погледу даље нормализације монетарних политика ФЕД-а и ЕЦБ-а могла би да се одрази на токове капитала
према земљама у успону. Цена нафте и даље представља фактор инфлације који захтева опрезност, иако је од
октобра прошле године знатно смањена. Поред тога, извори неизвесности на међународном финансијском
тржишту и даље су протекционизам и геополитички ризици. Ипак, Извршни одбор је истицао да је отпорност
наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим
макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

У периоду од новембарског Извештаја о инфлацији,
Извршни одбор Народне банке Србије није мењао
висину референтне каматне стопе од 3,0%, што је њен
најнижи ниво у режиму циљања инфлације. Основу за
доношење одлука о монетарној политици
представљала је новембарска пројекција инфлације,
која је била готово непромењена у односу на
августовску пројекцију. Пројекција је предвиђала да
ће се инфлација и у наредне две године кретати у
границама циља – до краја 2019. испод централне
вредности циља, с тим да ће јој се привремено
приближити почетком године због ефекта ниске базе с
почетка 2018. Према оцени Извршног одбора, главни
фактор инфлације у средњем року биће раст агрегатне
тражње. Поред тога, у наредном периоду постепено
ће слабити дезинфлаторни притисци по основу
апрецијације динара у претходном периоду, уз нешто
бржи претпостављени раст регулисаних цена у овој
него у прошлој години. У кратком року, очекивало се
да ће дезинфлаторно деловати ниски трошкови у
производњи хране, а у току 2019. године и висока база
код воћа и поврћа и нафтних деривата, чији ће
допринос инфлацији опадати. Када је у питању

економска активност, новембарском пројекцијом је
још једном повећан раст БДП-а за 2018, на 4,2%, с
обзиром на то да су се материјализовали позитивни
ризици по основу раста домаће тражње, који су
истицани у августовској пројекцији. Прогнозу раста
за ову годину нисмо мењали (3,5%), имајући у виду и
високу базу у прошлој години.
Прве процене Републичког завода за статистику
говоре да је раст БДП-а у 2018. превазишао и наша
очекивања из новембра и да је износио 4,4%. Такав
раст привреде Србије, по највишој стопи у последњих
десет година, уз позитиван допринос и производних и
услужних сектора, остварен је захваљујући очуваној
макроекономској, фискалној и финансијској
стабилности, као и унапређењу укупног пословног и
инвестиционог амбијента.
Доносећи одлуке о монетарној политици у периоду од
претходног извештаја, Извршни одбор је истицао да
су, и у условима снажног привредног раста,
инфлаторни притисци остали ниски. Инфлација је
више од пет година заредом ниска и стабилна – у
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децембру је износила 2,0% мг., колико износи и њен
просечан ниво за целу 2018. годину. Притом,
инфлација је и даље била вођена поскупљењем малог
броја производа – преко 75% доприноса мг.
инфлацији на крају 2018. потицало је од цена поврћа,
као и цигарета и нафтних деривата. Да су инфлаторни
притисци и даље ниски, указивала је и ниска и
стабилна базна инфлација, која је у децембру
износила 1,0%, колико је износио и њен просек за
целу годину. На ниске инфлаторне притиске указивала
су и инфлациона очекивања финансијског сектора и
привреде, која су усидрена око циља од 3,0% и за
годину, и за две године унапред.
Задржавајући референтну каматну стопу на
непромењеном нивоу, Извршни одбор је имао у виду
да ће кретање инфлације у наредном периоду у
великој мери бити опредељено постепеним растом
домаће тражње. Наиме, снажан раст економске
активности и наставак позитивних трендова на
тржишту рада, које карактерише раст зарада и
запослености и пад стопе незапослености, утицаће на
даљи раст домаће тражње. Такође, расту домаће
тражње доприноси и претходно ублажавање
монетарне политике Народне банке Србије преко
нижих каматних стопа на нове динарске кредите, као
и нижих трошкова отплате постојећих кредита, који
су позитивно утицали на расположив доходак
становништва. Такође, каматне стопе на кредите у
еврознаку и даље су ниске, подржане још увек
експанзивном политиком ЕЦБ-а, као и већом
конкуренцијом међу банкама и нижом премијом
ризика Србије.
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нижих увозних цена изражених у динарима. По том
основу очекујемо дезинфлаторне притиске још неко
време, али ће се они постепено исцрпљивати. Ипак, с
обзиром на то да се очекује умерени раст цена у зони
евра, нашем најважнијем трговинском партнеру,
Извршни одбор је истакао да би раст увозних цена
изражених у динарима и даље требало да остане
релативно низак.
Поред домаће тражње, Извршни одбор је очекивао и
даљи опоравак екстерне тражње, али је истицао да су
изгледи за глобални привредни раст неповољнији
него што се првобитно процењивало. На то су у
великој мери утицале трговинске и геополитичке
тензије између водећих светских привреда. Раст зоне
евра је успорен у П2 2018. године. Поред пада
производње у ауто-индустрији, неповољан ефекат
потекао је и од споријег раста у услужним секторима,
потрошњи и инвестицијама. С друге стране, раст
земаља централне и југоисточне Европе, које су
такође наши важни трговински партнери, био је бржи
него што се очекивало, упркос паду нето извоза услед
успоравања екстерне тражње. У великом броју
земаља порасле су инвестиције, као резултат већег
повлачења средстава из фондова ЕУ.

Нижој премији ризика земље и општој
макроекономској стабилности допринела су позитивна
фискална кретања. Буџет на консолидованом нивоу у
једанаест месеци 2018. забележио је суфицит од 73,6
млрд динара, док је на републичком нивоу у целој
2018. остварен суфицит од 0,6% БДП-а (с примарним
суфицитом од 2,7% БДП-а). Јавни дуг је током 2018.
смањен за 4,3 п.п., на 53,6% БДП-а. За ову годину је
планиран дефицит од 0,5% БДП-а, што је средњорочно
циљани ниво дефицита, који ће обезбедити наставак
силазне путање јавног дуга и у наредним годинама. То
би требало позитивно да се одрази на премију ризика
земље и кредитни рејтинг. Уз наставак прилива СДИ,
који више него у пуној мери покрива дефицит текућег
рачуна платног биланса и доприноси његовом
смањењу у средњем року, то ће доприносити даљој
релативној стабилности на девизном тржишту.

Одлучујући о монетарној политици, Извршни одбор
је узео у обзир неизвесност у погледу динамике
нормализације монетарних политика водећих
централних банака, кретања односа долара и евра и
токова капитала према земљама у успону. ФЕД је и у
децембру повећао циљани распон за референтну
каматну стопу на 2,25–2,50%, али је својим
пројекцијама сигнализирао спорији темпо повећања
референтне каматне стопе у поређењу са
септембарском пројекцијом. С друге стране, ЕЦБ је
спроводила програм квантитативног попуштања, у
смањеном месечном износу од 15 млрд евра, од
октобра до краја 2018. године, а потом га окончала.
Ради одржавања повољних услова ликвидности, ЕЦБ
ће наставити да реинвестира главнице доспелих ХоВ
у дужем временском периоду и након што започне
повећање каматних стопа. Притом, ЕЦБ је потврдила
да ће референтну каматну стопу задржати на
непромењеном нивоу најмање до краја лета 2019, а
очекивања тржишта су да ни до краја 2019. неће доћи
до њеног повећања. Опрезност је налагала и изразита
волатилност светске цене нафте, која је, након раста у
највећем делу године, од октобра оштро пала, тако да
је на крају 2018. била за преко 20% нижа него на крају
2017. године.

Извршни одбор је констатовао да је јачање динара у
претходном периоду деловало дезинфлаторно путем

Поред тога, Извршни одбор је истицао да би раст
протекционизма у међународној трговини и
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геополитичке тензије могли имати негативне ефекте
не само на глобални привредни раст већ и на робна и
финансијска тржишта, због чега је неопходна
опрезност у доношењу одлука о монетарној политици.
Полазећи од фебруарске пројекције инфлације, која је
нешто нижа у односу на новембарску, Извршни одбор
је на седници у фебруару одлучио да референтну
каматну стопу задржи на непромењеном нивоу.
Извршни одбор је истакао да је опрезност у вођењу
монетарне политике и даље потребна, пре свега због
дешавања у међународном окружењу. Водеће
централне банке, Систем федералних резерви и
Европска централна банка, у јануару су наговестиле
могућност да нормализација њихових монетарних
политика буде спорија од претходно најављене.
Неизвесно је у којој мери ће нормализација бити
спорија и различита од очекивања тржишта, што би
могло утицати на нестабилност глобалних токова
капитала. Такође, могућа додатна ескалација
трговинских тензија могла би додатно повећати
нестабилност на међународном финансијском
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тржишту, а тиме и неизвесност у вези с кретањем
капитала. Поред тога, иако је цена нафте на светском
тржишту крајем претходне године смањена, фактори и
на страни понуде и на страни тражње чине неизвесним
њено кретање и у наредном периоду.
Оцењујући да кључни ризици у вођењу монетарне
политике долазе из међународног окружења, Извршни
одбор је истакао да ће и даље пажљиво пратити и
анализирати кретања на међународном финансијском
тржишту и на тржишту примарних производа,
посебно сирове нафте и примарних пољопривредних
производа. Извршни одбор је истакао да је отпорност
наше привреде на евентуалне негативне утицаје из
међународног окружења повећана захваљујући
повољнијим макроекономским показатељима и
изгледима за наредни период. Као и до сада,
монетарна политика биће предвидива и доследна у
остваривању ниске и стабилне инфлације у средњем
року. То ће, уз очување финансијске стабилности,
доприносити одрживом привредном расту и јачању
отпорности на екстерне неизвесности.
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Осврт 1: Десет година примене стратегије циљања инфлације
Циљање инфлације је режим монетарне политике који Народна банка Србије примењује пуних десет година. То
је прилика да се осврнемо на његов развој и оценимо колико смо били успешни у његовој примени, уважавајући
карактеристике наше привреде и околности у међународном окружењу.
Припреме за увођење циљања инфлације као монетарне стратегије Народна банка Србије је започела средином
2006. године. Избор циљања инфлације уследио је као одговор на неуспех претходно примењиваних стратегија
(циљања монетарних агрегата и девизног курса, а у појединим периодима и без јасне монетарне стратегије) – с
којима је инфлација и даље била висока и волатилна, а интерна и екстерна неравнотежа изражене. У прилог ове
одлуке говорила су и позитивна искуства других централних банака и чињеница да је све већи број њих прихватао
циљање инфлације као монетарну стратегију и пре него што су испуниле теоријске критеријуме који су се сматрали
пожељним за њену ефикасну примену. Период од 2006. до 2009. године био је прелазни период тзв. имплицитног
циљања инфлације, током којег су основни принципи овог режима постепено увођени у праксу.
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ O.1.1. Ʉɪɟɬɚʃɟ ɭɤɭɩɧɟ ɢ ɛɚɡɧɟ ɢɧɮɥɚɰɢʁɟ
(ɦɝ. ɫɬɨɩɟ, ɭ %)
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ O.1.2. ɂɧɮɥɚɰɢɨɧɚ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ
ɞɚɧɚ ɭɧɚɩɪɟɞ
(ɦɝ. ɫɬɨɩɟ, ɭ %)
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ɍɤɭɩɧɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɚ
Ȼɚɡɧɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɚ
ɐɢʂɚɧɚ ɫɬɨɩɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɟ
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɨ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɢɧɮɥɚɰɢʁɟ ɨɞ ɰɢʂɚ
ɂɡɜɨɪ: ɊɁɋ ɢ ɩɪɟɪɚɱɭɧ ɇȻɋ.

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ (Ȼɥɭɦɛɟɪɝ)
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ (ɂɩɫɨɫ)
ɉɪɢɜɪɟɞɚ (ɂɩɫɨɫ)
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɨ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɢɧɮɥɚɰɢʁɟ ɨɞ ɰɢʂɚ
ɐɢʂɚɧɚ ɫɬɨɩɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɟ
ɂɡɜɨɪ: Ƚɚɥɭɩ, ɇɢɧɚɦɟɞɢʁɚ, ɂɩɫɨɫ ɢ Ȼɥɭɦɛɟɪɝ.

Формално (експлицитно) циљање инфлације започето је у 2009. години, након што је у децембру 2008. закључен
Споразум о циљању (таргетирању) инфлације, којим су се Народна банка Србије и Влада Републике Србије
сагласиле да циљање инфлације представља најадекватнији монетарни режим за остваривање стабилности цена у
Србији, а донет је и Mеморандум о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији.
Досадашњу праксу и успешност у примени режима циљања инфлације можемо посматрати у два потпериода:
1. почетне године циљања инфлације (2009–2012), које је обележила висока и волатилна инфлација, која је у
априлу 2011. достигла максимум у режиму циљања инфлације од 14,7%;
2. период ниске и стабилне инфлације, када је најпре у 2013. инфлација нагло успорила на ниво од око 2%, а
затим се на том нивоу задржала у наредних пет година, где се налази и тренутно (2,0% мг. у децембру 2018).
Почеци и изазови циљања инфлације (2009–2012)
У првој фази примене режима циљања инфлације, главни изазов за обезбеђење ниске и стабилне инфлације
представљали су недовољна координација мера фискалне и монетарне политике, слаба трансмисија путем канала
каматне стопе у условима релативно високог степена евроизације, као и низак кредибилитет монетарне политике.
Уз потресе из међународног окружења (ефекти светске економске кризе, променљиве цене примарних производа на
светском тржишту, криза јавног дуга у појединим земљама зоне евра и др.), наведени фактори су условили честе
промене карактера монетарне политике, што је за последицу имало њену смањену предвидивост. Поред тога, овај
период је карактерисала и висока краткорочна волатилност девизног курса, која је, осим на волатилност инфлације,
неповољно утицала и на извесност у пословању привреде, поверење потрошача и финансијску стабилност.
Прва година потпуног циљања инфлације протекла је у условима кулминације светске економске кризе. Година
је започета са стопом инфлације од 10% и референтном каматном стопом од 17,75%, да би услед смањене агрегатне
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тражње узроковане кризом дошло до знатног смањења инфлаторних притисака, што је омогућило да референтна
каматна стопа до краја године буде снижена на 9,5%, а затим у П1 2010. године на 8,0%. Међутим, лоша
пољопривредна сезона и знатан раст светских цена примарних пољопривредних производа прелили су се на раст
цена хране и инфлационих очекивања током 2010. године, што је заједно с депрецијацијом динара према евру од 9,1%
у условима експанзивне фискалне политике утицало на раст инфлације и њено кретање изнад горње границе циљаног
распона од октобра. Да би обуздала инфлаторне притиске, Народна банка Србије је у августу 2010. започела циклус
заоштравања монетарне политике, који је завршен у априлу наредне године, повећањем референтне каматне стопе на
12,5%. И поред тога, инфлација је априлу 2011. достигла 14,7% мг., након чега је до септембра пала на једноцифрен
ниво, на шта је утицало успоравање раста цена хране, као и раније предузете мере монетарне политике.
Са слабљењем инфлаторних притисака средином 2011. започето је и ублажавање монетарне политике, али је њен
карактер био поново промењен у П2 2012. године. Разлог томе било је снажно слабљење динара према евру у првој
половини године, изазвано, између осталог, и експанзивном фискалном политиком и повећањем спољне
неравнотеже. Инфлација се кретала изнад горње границе дозвољеног одступања од циља, иако је референтна
каматна стопа до краја 2012. године повећана на 11,25%.
Постизање и одржавање ниске и стабилне инфлације, и усидравање инфлационих очекивања (2013–2018)
Повећање референтне каматне стопе крајем 2012. и почетком 2013. године, пад инфлационих очекивања, којем
је допринела и интензивна комуникација Народнe банке Србије с јавношћу да ће предузети све неопходне мере и
активности како би се постигла и одржала ценовна стабилност, као и релативна стабилност девизног курса, дали
су током 2013. своје пуне ефекте. Уследило је нагло успоравање мг. инфлације, са 12,2% на крају 2012. на 2,2% у
децембру 2013. године. Од тада, инфлација је ниска и стабилна и упоредива са инфлацијом у развијеним европским
земљама, и у просеку износи око 2%. У периоду 2014–2016, инфлација је била ниска и стабилна и под утицајем
неочекивано снажног пада цена примарних пољопривредних производа и цена нафте на светском тржишту. Да
ниски инфлаторни притисци у Србији у овом периоду нису били само последица деловања фактора из
међународног окружења, потврђивала су ниска и усидрена инфлациона очекивања, као и знатно виши ниво
инфлације у појединим европским земљама, које је карактерисало слабљење валуте у условима изражених
интерних и екстерних неравнотежа.
Инфлација у Србији се готово све време од почетка 2017. креће у границама новог, нижег циља од 3 ± 1,5%, што
је резултат адекватних мера монетарне политике и њене пуне координације с мерама фискалне политике. Притом,
након што се у 2017. у просеку кретала око централне вредности циља од 3%, у 2018. била је нижа и у просеку је
износила 2%, а наша очекивања слична су и за 2019. Ниске инфлаторне притиске потврђује и кретање базне
инфлације на нивоу од око 1% мг., као и усидрена инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде око
централне вредности циља.
Обезбеђено одрживо сузбијање инфлаторних притисака од 2013. године било је, пре свега, резултат неколико
фактора:
1. адекватних и благовремено предузетих мера монетарне политике;
2. обезбеђене релативне стабилности девизног курса;
3. усидравања инфлационих очекивања и
4. доследног спровођења фискалне консолидације и пуне координације мера монетарне и фискалне политике.
Пут ка постизању ценовне стабилности омогућен је, пре свега, доношењем адекватних и благовремених мера
монетарне политике. Почетком 2013. године монетарна политика је заоштрена до нивоа референтне каматне стопе
од 11,75%, како би се осигурали пад инфлације у наредном периоду и трајније обуздавање инфлационих очекивања
– до краја те године, мг. инфлација је пала на ниво од 2,2%, а инфлациона очекивања финансијског сектора и
привреде нашла су се у границама циља Народне банке Србије. Извршни одбор Народне банке Србије адекватно је
проценио кретање кључних фактора из домаћег и међународног окружења, као и њихов утицај на инфлацију у
наредном периоду и, при двоцифреној текућој мг. инфлацији (11,4% у априлу), донео одлуку да у мају 2013. отпочне
циклус ублажавања монетарне политике, током кога је референтна каматна стопа смањена са 11,75% на 3,00%.
Притом, доношење и доследно спровођење програма фискалне консолидације од краја 2014. омогућили су да
започето ублажавање монетарне политике током 2015. буде настављено знатно бржим темпом, па је само током те
године референтна каматна стопа снижена за 3,5 п.п. Народна банка Србије је наставила да ублажава монетарну
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политику и у наредним годинама, али опрезнијом динамиком, имајући у виду ефекте њеног претходног знатног
ублажавања, као и ризике из међународног окружења. Ублажавање монетарне политике кључно је определило
снажан пад каматних стопа на динарске кредите приватном сектору (привреди и становништву), које су од средине
2013. године снижене за преко 10 п.п., што је допринело расту кредитне активности и већој домаћој тражњи.
Додатан подстицај домаћој тражњи и привредном расту дали су и нижи трошкови oтплате постојећих кредита, и то
преко утицаја на ниже трошкове пословања привреде и обезбеђење средстава за нове инвестиције, као и преко раста
расположивог дохотка становништва.
Важну улогу у постизању и одржавању ценовне стабилности у периоду 2013–2018, али и одржавању и јачању
финансијске стабилности имало је обезбеђење релативне стабилности девизног курса, и то у условима
турбуленција на међународном финансијском тржишту и променљивих токова капитала. Релативна стабилност
девизног курса повећала је извесност у пословању привреде, што је допринело и покретању снажног инвестиционог
циклуса, чије резултате данас видимо у пуној мери кроз динамичан привредни раст. Једнако важно, стабилност
девизног курса и инфлације, уз знатно ниже каматне стопе, допринела је повећању ефикасности мера фискалне
консолидације и минимизирању негативних ефеката по животни стандард грађана. Релативној стабилности
девизног курса допринело је унапређење праћења кретања на девизном тржишту и комуникације с тржишним
актерима. Важан допринос релативној стабилности курса динара у посматраном периоду потицао је и од смањене
екстерне и интерне неравнотеже и предузетих структурних реформи, захваљујући којима је повећана отпорност
домаће привреде на потенцијалне потресе из међународног окружења.
Свесна важности усидрености инфлационих очекивања, као и њихове зависности од кредибилитета централне
банке, Народна банка Србије је посебну пажњу у овом периоду посвећивала повећању транспарентности и
унапређењу комуникације с јавношћу, како би се јавности приближили начин вођења и механизам деловања
монетарне политике, као и образложиле донете одлуке. Поред тога, оперативни оквир монетарне политике мењан
је и прилагођаван како би се постигла и одржала ценовна стабилност и обезбедио даљи развој динарског тржишта
новца, који је један од важних предуслова за успешно спровођење стратегије циљања инфлације, уз истовремено
уважавање специфичности домаћег финансијског тржишта.
Одлуком о снижењу циља за инфлацију на 3 ± 1,5% почев од 2017. године, Народна банка Србије је додатно
потврдила одлучност да инфлација у средњем року остане ниска и стабилна. На тај начин доприноси даљем
унапређењу пословне и инвестиционе климе, паду дугорочних динарских каматних стопа, као и већој употреби
динара у финансијским трансакцијама, а тиме и смањењу валутног ризика и трошкова привреде, становништва
и државе.
Досадашње искуство у примени режима циљања инфлације показало је да је он имао важну улогу у
обезбеђивању одрживе ценовне стабилности, усидравању инфлационих очекивања и јачању кредибилитета
монетарне политике, захваљујући томе што је довољно флексибилан и што је омогућавао да се монетарна политика
прилагоди специфичностима домаће привреде – високом преносном ефекту девизног курса на инфлацију, релативно
високом степену евроизације и недовољно развијеном домаћем финансијском тржишту. Штавише, као резултат
постигнуте ценовне и укупне макроекономске стабилности, као и релативне стабилности девизног курса, степен
евроизације се временом смањивао, канал каматне стопе је јачао, а домаће финансијско тржиште развијало, што се
повратно одразило на повећање ефикасности монетарне политике у режиму циљања инфлације, а тиме и њен
снажнији утицај на укупна макроекономска кретања. Такав целовит приступ омогућио је већу извесност пословања
и инвестирања, што је допринело одрживости привредног раста и повољним изгледима за његово даље убрзање, као
и повећању запослености и стандарда становништва.
Десет година искуства у спровођењу циљања инфлације показало је да успех у највећој мери зависи од
преданости у спровођењу политика. Више од пет година ниске и стабилне инфлације видљив су резултат рада
Народне банке Србије, која ће и у годинама које долазе остати посвећена очувању ценовне и финансијске
стабилности. Наставићемо пажљиво да анализирамо ефикасност монетарне политике, најбољу светску праксу у тој
области, као и да пратимо и развијамо нове идеје. На тај начин, уважавајући специфичности домаће привреде,
обезбедићемо најбољи оквир за функционисање монетарне политике и у наредном периоду и пружити максималан
допринос одрживом расту привреде и животног стандарда грађана.
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III. Кретање инфлације

Годину за нама обележила је ниска и стабилна инфлација, која је у децембру, као и на нивоу просека године, износила
2,0%. На крају 2018, преко 75% мг. инфлације потицало је од цена поврћа, као и цена цигарета и нафтних деривата.
Ниске инфлаторне притиске потврђује и базна инфлација, која се у 2018. кретала на нивоу од око 1,0%, као и
инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која су нешто испод централне вредности циља од 3,0%.
Раст потрошачких цена од 0,1% у Т4 био је вођен растом цена свежег поврћа, као и поскупљењем одеће и обуће, и
услуга у области транспорта, док су у супротном смеру деловали ниже цене свежег воћа и појефтињење нафтних
деривата услед знатног пада светске цене нафте.

На нивоу тромесечја, раст потрошачких цена
износио је 0,1%, што је ниже од очекивања изнетих
у новембарском Извештају о инфлацији, пре свега
услед знатног пада светске цене нафте у Т4 и по том
основу појефтињења нафтних деривата на домаћем
тржишту.

     2017.
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Инфлација је и у 2018. остала ниска и стабилна, и
у децембру је, као и у просеку на нивоу године,
износила 2,0%. У поређењу са 2017, све основне
компоненте ИПЦ-а, изузев услуга, спорије су расле у
2018. Највећи допринос мг. инфлацији у 2018. потекао
је од цена хране (0,8 п.п.), првенствено поврћа (0,9
п.п.), затим цигарета (0,4 п.п.) и нафтних деривата (0,3
п.п.). Допринос цена осталих производа и услуга,
заједно посматрано, износио је 0,5 п.п., што показује
да су инфлаторни притисци са стране тражње и током
2018. били ниски. То потврђује и ниска и стабилна
базна инфлација, која је у децембру износила 1,0%,
колико је износио и њен просек за целу годину.
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Расту потрошачких цена у Т4 допринело је повећање
цена хране и безалкохолних пића (0,3%, уз допринос
инфлацији од 0,1 п.п.). Цене непрерађене хране у
просеку су стагнирале у Т4, јер је раст цена свежег
поврћа (14,4%, уз допринос инфлацији од 0,6 п.п.) у
потпуности неутралисан падом цена свежег воћа
(–23,3%, уз допринос инфлацији од –0,5 п.п.) и нижим
ценама свежег меса (–1,9%, уз допринос инфлацији од
–0,1 п.п.). С друге стране, прерађена храна је
поскупела за 0,5% (уз допринос инфлацији од 0,1 п.п.)
по основу виших цена млека и млечних прерађевина,
кондиторских производа и безалкохолних пића, док су
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у супротном смеру деловале нешто ниже цене уља
и масти.

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ III.0.3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɚ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɟ ɢɡ
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2018. ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɚ
(ɦɝ. ɫɬɨɩɟ, ɭ %)
5

Цене енергије у Т4 су смањене за 1,2% (уз допринос
инфлацији од –0,2 п.п.), што се дугује појефтињењу
нафтних деривата (–3,5%). Поред тога, раст цена
чврстих горива (угаљ и дрва за огрев) био је нижи од
уобичајеног за овај период године.
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2018.

Позитиван допринос тромесечној инфлацији потекао
је од раста цена услуга (0,5%, уз допринос инфлацији
од 0,1 п.п.), пре свега услед повећања цена
транспортних услуга (2,3%), и то техничког прегледа
возила (3,8%) и услуга међуградског превоза (2,2%).

ɂɡɜɨɪ: ɊɁɋ ɢ ɩɪɟɪɚɱɭɧ ɇȻɋ.

 III.0.4.    

Раст цена индустријских производа без хране и
енергије од 0,4% у Т4 (уз допринос инфлацији од 0,1
п.п.) доминантно је био одређен сезонским
поскупљењем одеће и обуће (2,2%).
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Цене у оквиру базне инфлације (без цена енергије,
хране, алкохола и цигарета) порасле су 0,5% (уз
допринос инфлацији од 0,2 п.п.), у највећој мери
услед поскупљења одеће и обуће, затим транспортних
услуга, као и виших цена фармацеутских производа.
У супротном смеру деловало је смањење цена аудио и
ТВ уређаја и опреме.
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Регулисане цене су у Т4 готово стагнирале. Због
изостанка раста цена електричне енергије у 2018.
години, регулисане цене су на мг. нивоу успориле
раст, који је на крају Т4 износио 2,4% (уз допринос
инфлацији од 0,4 п.п.).
У протеклих пет година, укупна и базна инфлација су
у просеку износиле око 2%, што је један од
показатеља да су инфлаторни притисци сузбијени на
трајнијој основи.
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Цене произвођача индустријских производа за
домаће тржиште у Т4 су смањене, што је успорило
њихов мг. раст на 1,1% у децембру. То је првенствено
резултат успоравања мг. раста цена у производњи
енергије (пре свега домаће сирове нафте и нафтних
деривата), с обзиром на то да је њихов допринос
расту цена произвођача смањен на око 0,7 п.п. у
децембру (са око 3,2 п.п. у септембру). Поред тога,
успорен је и мг. раст цена у производњи
интермедијарних производа и капиталних
производа. Цене нетрајних производа за широку
потрошњу у Т4 су, након два узастопна тромесечја
пада, порасле на мг. нивоу, док су цене у производњи

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

трајних производа за широку потрошњу наставиле
да падају. За разлику од цена произвођача
индустријских производа, цене елемената и
материјала за уграђивање у грађевинарству, које
користимо као апроксимацију трошковних притисака
у грађевинарству, у Т4 су порасле, што је утицало на
то да ове цене на мг. нивоу убрзају раст на 4,9% у
децембру.

Народна банка Србије
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У односу на претходно тромесечје, када су
стагнирале, увозне цене изражене у динарима1 у Т4
су опале за 1,5%. На то је доминантно утицао пад
светске цене нафте исказане у доларима, која је у
просеку у Т4 била за 10,1% нижа него у Т3 због
повећања понуде, као и слабијих изгледа за глобални
привредни раст. Поред тога, смањене су и светске
цене хране исказане у доларима, и то за 2,6% у
просеку, а благи пад (–0,1%) забележиле су и извозне
цене Немачке, које служе као апроксимација цена
увезене опреме и репроматеријала. Насупрот томе, у
Т4 су порасле потрошачке цене у зони евра (0,5%),
које служе као апроксимација цена увоза услуга.
Тромесечни пад увозних цена изражених у динарима
одразио се на успоравање раста ових цена на мг.
нивоу, који је у просеку у Т4 износио 1,0%.
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Инфлациона очекивања
Захваљујући постигнутој и одржаној ценовној
стабилности, као и ниским инфлаторним притисцима
и у условима снажног привредног раста, финансијски
сектор и привреда очекују да ће инфлација наставити
да се креће у границама циља Народне банке Србије
и у наредне две године. Усидреност инфлационих
очекивања указује на поверење тржишних учесника у
мере које предузима Народна банка Србије и
позитивно доприноси ефикасности монетарне
политике.
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ III.0.8. Ɍɟɤɭʄɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɚ ɢ ɢɧɮɥɚɰɢɨɧɚ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ
12 ɦɟɫɟɰɢ ɭɧɚɩɪɟɞ
(ɦɝ. ɫɬɨɩɟ, ɭ %)

Према резултатима анкете агенције Ипсос,
инфлациона очекивања финансијског сектора за
годину дана унапред током Т4 2018. снижена су са
2,8% у октобру на 2,5% у децембру, да би у јануару
била на нивоу од 2,7%. Нижа краткорочна
инфлациона очекивања од централне вредности циља
највероватније су резултат ниске текуће инфлације,
која се у 2018. години у просеку кретала на нивоу од
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Ɍɟɤɭʄɚ ɢɧɮɥɚɰɢʁɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ*
ɉɪɢɜɪɟɞɚ*
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ – Ȼɥɭɦɛɟɪɝ
1

Као показатељ увозних цена коришћен је пондерисани просек индекса цене
нафте и цена хране на светском тржишту (ФАО индекс), потрошачких цена у
зони евра и извозних цена Немачке, једног од најзначајнијих
спољнотрговинских партнера Србије.

ɂɡɜɨɪ: Ƚɚɥɭɩ, ɂɩɫɨɫ/ɇɢɧɚɦɟɞɢʁɚ, Ȼɥɭɦɛɟɪɝ ɢ ɇȻɋ.
* Ⱥɝɟɧɰɢʁɟ ɂɩɫɨɫ ɢ Ƚɚɥɭɩ ɞɨ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2014, ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɇɢɧɚɦɟɞɢʁɚ ɨɞ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2014, ɚ
ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɂɩɫɨɫ ɨɞ ʁɚɧɭɚɪɚ 2018.
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2,0%. Резултати анкете агенције Блумберг показују да
је финансијски сектор очекивао да ће се инфлација
током Т4 2019. кретати на нивоу од 3,0%, док је, према
резултатима јануарске и фебруарске анкете, смањио
очекивања за годину унапред на 2,7%. Посматрано у
дужем временском хоризонту, финансијски сектор већ
више од пет година (од октобра 2013) очекује
стабилност цена и кретање инфлације у оквиру
граница циља Народне банке Србије. Усидреност
инфлационих очекивања огледа се и у знатно
смањеној дисперзији појединачних очекивања
представника финансијског сектора.
Инфлациона очекивања привреде за годину дана
унапред снижена су на 2,1% у јануару, са 2,4%, колико
су износила у октобру. Уобичајено виша и
волатилнија од очекивања осталих сектора,
инфлациона очекивања становништва за годину
дана унапред су током Т4 2018. снижена са 8,0% у
октобру2 на 6,0% у децембру, колико су износила и у
јануару. Истовремено, резултати квалитативне анкете
о инфлационим очекивањима становништва3 показују
да је вредност индекса перципиране инфлације и даље
већа од вредности индекса очекиване инфлације, што
указује на то да становништво сматра да ће инфлација
у наредних 12 месеци бити нижа него у претходној
години дана.
Инфлациона очекивања финансијског сектора за две
године унапред усидрена су у границама циља
Народне банке Србије откада се прате (март 2014) и
налазe се на централној вредности циља од 3,0%.
Привреда има нешто нижа инфлациона очекивања и
она су се током Т4 кретала у распону од 2,3% до 2,5%,
да би се у јануару нашла на централној вредности
циља од 3,0%. Инфлациона очекивања становништва
за две године унапред од октобра су смањена и у
јануару износе 5,0%.
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Очувана макроекономска, фискална и финансијска
стабилност позитивно доприносe и очекивањима у
погледу раста економске активности, као и
очекивањима предузећа у погледу раста инвестиција у
основна средства и доступности кредита.
Истовремено, становништво очекује раст животног
стандарда у наредној години.

2

При чему се раст на 8% у октобру највероватније дугује тадашњим бројним
вестима у медијима о поскупљењу меса, поврћа и нафтних деривата.
3
Детаљније о квалитативним очекивањима становништва видети у Извештају
о инфлацији – фебруар 2016, Осврт 2, стр. 15.
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IV. Детерминанте инфлације

1. Кретања на финансијском тржишту
Цена новог задуживања приватног сектора у
динарима благо је коригована навише крајем 2018.
Услед мање потребе за задуживањем, држава није
емитовала ХоВ на примарном тржишту током
Т4, a на аукцијама одржаним у јануару каматне
стопе су биле приближне стопама на претходно
одржаним аукцијама исте рочности.

 IV.1.1.    
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Каматне стопе
Просечна репо стопа4 остварила је током Т4
минималне осцилације и крајем тромесечја је
износила 2,4%, што представља готово непромењен
ниво у односу на крај Т3.
На преконоћном међубанкарском тржишту новца,
просечни дневни промет је порастао са 2,4 млрд
динара у Т3 на 3,7 млрд динара у Т4. Већа активност
банака на преконоћном тржишту новца резултирала је
и благим растом каматне стопе BEONIA, која је у
децембру у просеку износила 2,2% и била је виша за
0,2 п.п. од просечне стопе у септембру. Каматне стопе
BELIBOR свих рочности такође су благо повећане
током Т4 (до 0,1 п.п.), и у децембру су се у просеку
кретале у распону од 2,4% (за рочност од једног дана)
до 3,2% (за рочност од шест месеци).
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Током јануара просечна репо стопa је снижена за
0,1 п.п. и крајем месеца кретала се на нивоу од 2,3%,
док су каматне стопе на међубанкарском тржишту
новца биле готово непромењене у односу на децембар.
Услед добрих фискалних резултата остварених у 2018.
години, држава у Т4 није организовала аукције за
продају динарских и девизних ХоВ.
С друге стране, држава је током Т4 организовала две
аукције превременог откупа динарских ХоВ рочности
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Стопа остварена на репо аукцијама пондерисана износом продатих ХоВ.
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 IV.1.3.    
  



  

од три године, које доспевају 22. фебруарa 2019.
године. На обе аукције је реализован планирани обим
откупа од по 10 млрд динара, при чему је остварена
извршна стопа од 2,9% на аукцији у новембру,
односно 3,0% на аукцији у децембру. Поред тога,
током Т4 редовно су доспеле динарске ХоВ у
номиналном износу од 5 млрд динара, тако да је стање
продатих динарских ХоВ укупно смањено за 25 млрд
динара, на 701,3 млрд динара.
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Током Т4 доспеле су и ХоВ у еврима, у номиналном
износу од 189,8 млн евра, тако да је крајем године
стање продатих ХоВ у еврима смањено на 2.869,0
млн евра.
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У јануару су организоване три аукције динарских
ХоВ, на којима су остварене каматне стопе од 3,7% за
рочност од три године и 4,6% за рочност од седам
година. Продате су ХоВ у укупном номиналном
износу од 42,8 млрд динара. Поред тога, организоване
су и три аукције ХоВ у еврима, на којима су продате
ХоВ у укупном номиналном износу од 175,2 млн евра.
На овим аукцијама остварене стопе су износиле 1,25%
за рочност од три године, 1,75% за рочност од пет
година и 3,25% за рочност од десет година.
Просечна пондерисана каматна стопа на динарске
кредите током Т4 смањена је за 0,6 п.п., на 7,7%, при
чему је то смањење определила измењена структура
новоодобрених кредита, тј. виши износ одобрених
динарских кредита привреди, који се у просеку
одобравају по нижим каматним стопама него
становништву. Каматне стопе на нове динарске
кредите становништву током Т4 благо су кориговане
навише (за 0,2 п.п.), на 10,3% у децембру, док су за
кредите привреди повећане за 0,6 п.п., на 5,6%.

   .

 IV.1.5.    
 

Промет на секундарном тржишту је повећан, и то са
49,5 млрд динара у Т3 на 70,9 млрд динара у Т4.
Просечне стопе приноса до доспећа за рочност до
годину дана незнатно су више него у септембру, и у
децембру су износиле од 2,8% до 3,0%, док су за дуже
рочности благо смањене, и у децембру су се кретале у
распону од 3,05% (за преосталу рочност од 15 месеци)
до 4,8% (за преосталу рочност од 109 месеци).

10

До благог раста просечне пондерисане каматне стопе
на укупне динарске кредите становништву у Т4
дошло је услед повећања камата на готовинске
кредите (за 0,2 п.п., на 10,8%) и остале
некатегорисане кредите5 (за 0,8 п.п., на 9,3%), док су

5

Укључујући кредите предузетницима и пољопривредницима.
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каматне стопе на динарске стамбене и потрошачке
кредите смањене за преко 1 п.п., на 4,6% и 7,0%.
Динарски кредити привреди за обртна средства и
инвестиције су у децембру одобравани по вишим
стопама него у септембру и оне су износиле 5,9% и
6,2%, респективно. С друге стране, каматне стопе на
остале динарске кредите привреди смањене су
на 4,8%.
Просечна пондерисана каматна стопа на нове
евроиндексиране кредите становништву је у Т4
незнатно смањена, на 3,9% у децембру, услед
смањења камата на потрошачке и остале кредите, док
су камате на стамбене и готовинске кредите остале на
непромењеном нивоу од 2,8% и 3,4%, респективно.
Код кредита привреди у еврознаку, просечна каматна
стопа је благо коригована навише (на 2,75% у
децембру), услед раста каматних стопа на
инвестиционе кредите, које су повећане на 3,2%, и
остале кредите, за које су камате повећане на 2,9%. С
друге стране, камате на евроиндексиране кредите за
обртна средства смањене су на 2,4%.

Народна банка Србије
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Каматне стопе на штедњу становништва су током
Т4 повећане, и то за 0,5 п.п., на 3,1% на динарску
штедњу, односно за 0,2 п.п., на 1,0% на штедњу у
еврима. Каматне стопе су повећане у новембру услед
Недеље штедње, док су у децембру незнатно
снижене. Каматне стопе на орочене депозите
привреде биле су готово непромењене и у децембру
су за динарске депозите износиле 2,75%, односно
0,7% на депозите у еврима.

Премија ризика
Један од главних извора неизвесности током Т4 био је
протекционизам у међународној трговини, који се
одразио и на раст волатилности на међународном
финансијском тржишту, што је, уз геополитичке
тензије, довело до раста аверзије инвеститора према
ризику. То је за последицу имало и раст премије
ризика земаља у успону у Т4, и то композитне мере
EMBI Global за 73 б.п. и EMBI Europe за 51 б.п. Поред
глобалних фактора, макроекономска нестабилност у
појединим земљама Латинске Америке додатно се
одразила на раст њихових премија ризика и раст
композитне мере EMBI Global.
Глобални фактори су утицали и на раст премије
ризика Србије током Т4 за 53 б.п., на 159 б.п., али је
крајем године она и даље била знатно испод
композитне мере EMBI Global (435 б.п.) и EMBI
Europe (339 б.п.) и међу најнижима у региону. У
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ IV.1.9. ɉɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɟɜɪɨɨɛɜɟɡɧɢɰɟ ɡɟɦɚʂɚ ɭ
ɪɟɝɢɨɧɭ
(ɭ %)
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ɋɪɛɢʁɚ 2021
Ɇɚɻɚɪɫɤɚ 2021
Ɍɭɪɫɤɚ 2021
ɏɪɜɚɬɫɤɚ 2021
ɉɨʂɫɤɚ 2021
Ɋɭɦɭɧɢʁɚ 2022
ɂɡɜɨɪ: Ȼɥɭɦɛɟɪɝ.

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ IV.1.10. Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɬɟɤɭʄɟɝ ɛɢɥɚɧɫɚ
ɢ ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
(ɭ ɦɥɪɞ EUR)
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Kɚɩɢɬɚɥɧɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɱɭɧ (ɥ.ɫ.)*
ɉɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬ ɬɟɤɭʄɟɝ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɋȾɂ, ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ (ɞ.ɫ.)
ɂɡɜɨɪ: ɇȻɋ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ Ɍ4 2018.
* ɂɫɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɞɟɜɢɡɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɢ ɇȻɋ.

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ IV.1.11. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɛɢɥɚɧɫɚ
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Ʉɪɟɞɢɬ ɆɆɎ-ɚ ɢ ɚɥɨɤɚɰɢʁɚ SDR
Ɉɫɬɚɥɨ
ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ í ɧɟɬɨ
Ⱦɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ í ɧɟɬɨ
ɂɡɜɨɪ: ɇȻɋ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ Ɍ4 2018.
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Раст премије ризика земаља у успону из Т4 2018.
добрим делом је неутралисан у јануару 2019, при
чему је EMBI Global био нижи за 57 б.п. него на крају
2018. Међу земљама региона, највише је смањена
премија ризика Србије, за 44 б.п., на 115 б.п., услед
пада приноса на еврообвезнице Србије. После
Пољске, премија ризика Србије је била најнижа у
региону.

Прилив капитала из иностранства

80
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-0,8

супротном смеру, на премију ризика Србије делују
домаћи фактори, пре свега знатно смањена
унутрашња и спољна неравнотежа, која је смањила
потребу за задуживањем, као и повољни изгледи за
привредни раст у наредном периоду. Тиме је
истовремено повећана отпорност Србије на
евентуалне потресе из међународног окружења. То је
потврдила и рејтинг агенција Standard and Poor’s,
која је у децембру поправила изгледе за повећање
кредитног рејтинга Србије за дугорочно задуживање
у домаћој и страној валути са „стабилних” на
„позитивне” и потврдила кредитни рејтинг Србије на
нивоу BB.

2016.
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-80

На финансијском рачуну платног биланса и у Т4
остварен је нето прилив капитала. Прилив је
остварен, пре свега, по основу СДИ, а у мањој мери и
по основу раста кредитног задужења резидената. С
друге стране, по основу портфолио инвестиција
забележен је одлив, који се претежно односио на
исплату доспеле еврообвезнице емитоване крајем
2013. у износу од 1,0 млрд долара, чиме је
истовремено додатно смањено учешће јавног дуга у
БДП-у.
Према прелиминарним подацима, нето прилив СДИ
у Т4 износио је 1.184,2 млн евра, чиме се у
потпуности покрио дефицит текућег рачуна. Тиме је
нето прилив СДИ у 2018. премашио наша очекивања
и достигао 3,2 млрд евра. Улагања је и у 2018.
карактерисала висока пројектна и географска
распрострањеност, а највећи део био је усмерен ка
извозно оријентисаним секторима. Према нашим
проценама, улагања у прерађивачку индустрију
износила су 28%, затим следе улагања у саобраћај,
финансијски сектор, грађевинарство, рударство и
трговину. Највећи део прилива, око 61%, чинила су
улагања из земаља ЕУ, док се на улагања из азијских
земаља односило око 26% СДИ.
По основу портфолио инвестиција у Т4 забележен
је нето одлив од 1.027,8 млн евра, док је на нивоу
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године он био мањи и износио је 913,0 млн евра.
Највећи део одлива у Т4 односио се на исплату
доспеле еврообвезнице емитоване на међународном
тржишту. Поред тога, држава током Т4 није
организовала аукције продаје ХоВ, већ је извршила
реоткуп трогодишњих државних ХоВ које доспевају
у фебруару ове године у износу од 20,0 млрд динара,
при чему је део тих ХоВ откупљен од нерезидената.
Обавезе резидената по основу финансијских
кредита повећане су током Т4 и по том основу
забележен је нето прилив од 771,9 млн евра. Највећи
део прилива односио се на раст нето задужења банака
(328,2 млн евра), док су обавезе предузећа повећане
за 303,0 млн евра, а обавезе државе за 140,7 млн евра.
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ IV.1.12. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋȾɂ ɩɨ ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ
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ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ 2018.
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Осврт 2: Платнобилансна кретања у 2018. години
Текући дефицит платног биланса је у 2018. години, у складу с пројекцијом Народне банке Србије, износио 2,2
млрд евра, чиме је његово учешће у БДП-у (5,2%) задржано на нивоу из 2017. године. Пројекција је остварена
упркос расту светске цене нафте и повећању неопходних увозних набавки опреме и сировина за потребе
инвестиција и индустрије, које су утицале на повећање дефицита робне размене. С друге стране, извоз
прерађивачке индустрије наставио је динамичан раст и у 2018. Поред тога, четврту годину заредом, текући
дефицит био је више него у целости покривен нето приливом СДИ, које су износиле 3,2 млрд евра, захваљујући
којима је нето прилив капитала на финансијском рачуну у 2018. достигао 2,8 млрд евра (наспрам 1,9 млрд евра у
2017). Таква кретања имала су за резултат повећање девизних резерви, наглашавајући повећану отпорност наше
привреде на екстерне шокове.
Повољнија кретања у 2018. у односу на 2017. годину забележена су у размени услуга и на рачуну секундарног
дохотка, где су повећани суфицити, док је смањење дефицита остварено на рачуну примарног дохотка. Тиме је у
великој мери компензован виши робни дефицит, који је био резултат већег увоза по основу раста инвестиција и
виших цена нафте на светском тржишту.
Према платнобилансној методологији, робни извоз је у 2018. повећан за 8,3% и износио је 15,2 млрд евра, а
као и раније, тај раст је био вођен растом извоза прерађивачке индустрије (9,1%). Због слабљења екстерне тражње,
пре свега из зоне евра, која је наш највећи спољнотрговински партнер, раст извоза прерађивачке индустрије у 2018.
био је нешто спорији него у претходним годинама, али је и даље динамичан и широко производно распрострањен,
на шта указује податак да је раст извоза остварен у 21 од 23 гране. Поред тога, на значају све више добија и извоз
на друга тржишта, што умањује ефекте успоравања зоне евра на наш извоз. Након слабијих перформанси током П1
2018, под утицајем ниских извозних залиха због суше у 2017, с доласком нове сезоне извоз пољопривредних
производа од јула 2018. бележи повољнија кретања. Расту у П2 2018. допринео је, пре свега, повећан извоз
житарица, који би вероватно био и виши да га није отежавао низак водостај Дунава. На нивоу године, извоз
пољопривредних производа био је сличан као у 2017. (нижи за 0,6%), а с обзиром на то да је, захваљујући одличној
пољопривредној сезони у 2018, створена добра извозна база, наставак позитивних кретања из П2 2018. очекује се
и у П1 2019.
Према платнобилансној методологији, робни увоз је у 2018. повећан за 13,4%, на 20,5 млрд евра. Раст увоза
био је доминантно вођен растом производње и инвестиција, што потврђује и чињеница да се око 70% тог раста
односило на раст увоза опреме и репроматеријала, који је
повећан за 1,7 млрд евра или 12,2% мг.1 Ако се има у виду
 O.2.1.   
   
висок раст инвестиција у 2018, оваква кретања увоза су
    
(   EUR)
( USD   )
очекивана, а с обзиром на то да ће увезена опрема
1
0
повећати извозне капацитете српске привреде, у средњем
0
року доприносиће смањењу текућег дефицита. Расту
20
-1
увоза, мада у знатно мањој мери, допринео је и опоравак
-2
40
приватне потрошње, што потврђује и раст увоза
-3
60
потрошне робе за 0,42 млрд евра или 11,5% мг. По
-4
групама производа (СМТК), највећи прираст бележи се
-5
80
код енергената, сировина2, индустријских и погонских
-6
100
машина, електричних и телекомуникационих апарата,
-7
хемијских производа и разних готових производа.
-8
120
Раст трговинског дефицита у 2018. пре свега је
последица дефицита трговинског биланса енергената,
који је у односу на претходну годину био већи за 413 млн
евра. Таква кретања последица су нето увоза нафте и
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2
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Према BEC класификацији.
СМТК 6 – производи од разних материјала: гвожђа, челика, обојених метала, грађевинског материјала, папира, дрвета, коже, каучука и сл.
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деривата већег за 309 млн евра, затим већег нето увоза гаса и угља (за 86 млн евра и 25 млн евра, респективно),
док је нето извоз струје повећан за 7 млн евра. Притом, око 89% раста вредности увоза нафте, нафтних деривата и
гаса (449 млн евра) последица је раста њихове цене на светском тржишту, док је остатак резултат веће увезене
количине због већих потреба привреде.
Суфицит у размени услуга са иностранством додатно је повећан у 2018. за 13%, на 1,1 млрд евра, чиме је
наставио да делује у смеру смањења дефицита текућег рачуна. Повећању суфицита највише су допринеле
информационо-комуникацијске и пословне услуге, чији се нето извоз повећава из године у годину.
 O.2.2.    
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Дефицит на рачуну примарног дохотка у 2018. је смањен, првенствено као резултат мањих расхода по основу
СДИ, пошто су исплате дивиденди билe мањe, док је износ реинвестиране добити био сличан прошлогодишњем,
што указује на опредељеност већ присутних страних инвеститора да повећају улагања у нашу привреду. Мањи
расходи забележени су и по основу портфолио инвестиција, између осталог, због повољније фискалне позиције и
мање потребе државе за задуживањем, као и доспећа раније емитованих ХоВ по вишим извршним стопама и
повољнијих услова новог задуживања. Мањем дефициту допринели су и нижи трошкови камата на кредите.
Суфицит на рачуну секундарног дохотка додатно је повећан, пре свега као резултат виших прилива по основу
дознака (за 18,7%).
Прилив на финансијском рачуну платног биланса у 2018. (2,8 млрд евра) био је за 0,9 млрд евра виши него у
2017, пре свега захваљујући високом приливу СДИ. Наставак побољшања макроекономских показатеља и даље
унапређење пословног окружења резултирали су нето приливом СДИ у 2018. од 3,2 млрд евра. Тиме је, четврту
годину заредом, обезбеђена пуна покривеност дефицита текућег рачуна СДИ (143,4%). Улагања нерезидената је
карактерисала висока пројектна и географска распрострањеност, а највећи део је, као и раније, био усмерен у
извозно оријентисане секторе, што би требало да допринесе да извоз настави да расте по високим стопама и у
наредном периоду. Према нашим проценама, највише улагања (око 28%) било је усмерено у прерађивачку
индустрију, а затим у саобраћај, финансијски сектор, грађевинарство, рударство и трговину. Уобичајено, највећи
део прилива чинила су улагања из земаља ЕУ (око 61%), док учешће улагања из азијских земаља наставља да расте,
и у 2018. износило је око 26%.
По основу портфолио инвестиција у 2018. регистрован је одлив од 913 млн евра, на шта је, пре свега, утицало
доспеће еврообвезнице у децембру, на основу којих је нерезидентима исплаћено 788 млн евра. Одлив је
регистрован и по основу отплате (највећим делом превремене) 141 млн евра дуга према Лондонском клубу у
априлу, чиме су у потпуности измирене обавезе Републике Србије према овој групи поверилаца. Нерезиденти су
током седам месеци 2018. повећавали улагања у државне ХоВ на примарном тржишту, и то претежно у динарске
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ХоВ најдужих рочности, док су у остатку године били нето продавци. Таква кретања могу се довести у везу с
мањом потребом државе за финансирањем, која у Т4 није организовала аукције продаје, већ је вршила превремени
откуп ХоВ, као и наставком нормализације монетарне политике ФЕД-а и очекиваним завршетком програма
квантитативног попуштања ЕЦБ-а.
Током 2018. знатно је повећано задужење резидената према иностраним кредиторима и по основу
финансијских кредита забележен је нето прилив од 1,3 млрд евра. Притом, другу годину заредом, повећано је
задуживање банака (за 603 млн евра), што потврђује да је процес смањења изложености матица према
супсидијарима у Србији окончан. На задуживање предузећа односило се 510 млн евра, а обавезе Владе према
иностраним кредиторима повећане су за 198 млн евра. Извозници су одобрили више трговинских кредита него што
су их користили наши увозници, тако да је по основу трговинских кредита остварен нето одлив у вредности од
347 млн евра. По основу готовог новца и депозита забележен је нето одлив од 404 млн евра, пошто су банке
повећале своје депозите у иностранству за 547 млн евра, а нерезиденти код њих за 143 млн евра.
Поменути токови на текућем и финансијском рачуну утицали су на то да девизне резерве Србије, према
платнобилансној методологији3, буду повећане за 1,1 млрд евра. Оне су на крају године износиле 11,3 млрд евра,
чиме се обезбеђује покривеност преко пет месеци увоза и покривеност краткорочног спољног дуга од 260,9%4, што
потврђује екстерну одрживост, за коју очекујемо да ће бити очувана и у наредном периоду.

3
4
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Без валутних промена, промена тржишних вредности ХоВ и цене злата.
Према стању спољног дуга по преосталој рочности у септембру 2018.
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Кретања на девизном тржишту
и курс динара
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ IV.1.13. Ʉɪɟɬɚʃɟ ɤɭɪɫɚ ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɟɜɪɚ ɩɪɟɦɚ ɞɨɥɚɪɭ
(USD/RSD)
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Посматрано крајем периода, динар је у 2018. ојачао
према евру за 0,2%. Апрецијацијски притисци који
су преовладавали током већег дела године
одражавали
су
наставак
побољшања
макроекономских показатеља и повољне изгледе за
наредни период, што је потврђено и даљим растом
дугорочних улагања страних инвеститора и
побољшаним изгледима за повећање кредитног
рејтинга земље.
Од септембра понуда и тражња за девизама биле су
готово уравнотежене, што је утицало на слабљење
апрецијацијских притисака и повремену појаву
блажих депрецијацијских притисака. Посматрано
крајем периода, динар је у Т4 ојачао према евру за
0,2%. С друге стране, због јачања долара према евру,
динар је према долару у Т4 ослабио за 1,6%.
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ IV.1.14. Ʉɪɟɬɚʃɟ ɤɭɪɫɚ ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
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Посматрано по факторима домаћег девизног тржишта,
у Т4 забележена је сезонски уобичајено већа продаја
девиза предузећима, пре свега увозницима енергената.
Поред тога, у Т4 је забележена и нешто већа продаја
девиза нерезидентима. Иако већа него у Т3, тражња је
била у потпуности покривена понудом девиза – по
основу релативно високог откупа ефективног страног
новца, раста валутно индексираног кредитирања
привреде6 и плаћања платним картицама страних
држављана у Србији.
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Како би ублажила прекомерне дневне осцилације
курса динара према евру, Народна банка Србије је у
Т4 интервенисала на МДТ-у нето продајом 15,0 млн
евра. Притом, у октобру је интервенисала на страни
продаје, у новембру на страни куповине, а у
децембру и продајом и куповином. На нивоу године,
Народна банка Србије била је нето купац девиза на
МДТ-у у износу од 1.580,0 млн евра и по том основу
су увећане девизне резерве.

* + ɩɪɨɞɚʁa; - ɤɭɩɨɜɢɧa.
** 1 EUR ɭ RSD.
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Током јануара преовладавали су умерени
депрецијацијски притисци, пре свега у условима
повећане тражње увозника енергената за девизама,
тако да је Народна банка Србије интервенисала на
МДТ-у продајом 130,0 млн евра.
Промет на МДТ-у7 повећан је у Т4 и у просеку је
дневно износио 27,8 млн евра, што је за 5,8 млн евра
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6
У настојању да уравнотеже своју отворену дугу девизну позицију и тако
смање изложеност девизном ризику, банке продају девизе, што за резултат
има јачање динара.
7

Без Народне банке Србије.
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више него у Т3, при чему је највећи износ промета
забележен у децембру (32,1 млн евра просечно
дневно). Осцилације курса динара према евру,
мерене методама EWMA8 и EGARCH9, након благог
повећања у октобру, у наредна два месеца су
смањене.
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Током Т4 повећан је и обим активности на девизном
своп тржишту. На двонедељним аукцијама које
организује Народна банка Србије, од банака је своп
купљено и банкама је своп продато по 82,0 млн евра,
а на тромесечним по 55,0 млн евра, што је више него
у Т3, када је и на двонедељним и на тромесечним
аукцијама своп продато и купљено по 27,0 млн евра. У
Т4 2018. забележена је и трговина девизним
своповима међу банкама, у укупном износу од 33,0
млн евра. Крајем јануара, поред редовних,
организована је додатна девизна своп аукција
куповине девиза ради регулисања динарске
ликвидности банкарског сектора. Тиме је омогућeнo
банкама да, у амбијенту смањених вишкова динарске
ликвидности, прибаве ликвидност у динарима у
износу од 22,5 млрд динара на рок од две недеље, а
истовремено
је
спречен
неоправдан
раст
краткорочних каматних стопа на међубанкарском
тржишту новца.
Остале валуте земаља у региону са сличним
режимом девизног курса показале су различита
кретања током Т4. Посматрано крајем периода,
према евру највише је ојачала турска лира (18,0%),
док је мађарска форинта ојачала за 0,7%. Вредности
чешке круне и румунског леја биле су непромењене,
док је пољски злот ослабио за 0,7%.

2. Новац и кредити
Монетарни агрегати су током Т4 убрзали мг. раст,
вођени растом економске и кредитне активности.
Домаћи кредити су у децембру такође убрзали мг.
раст на 9,9%, са 7,7% у септембру, при чему је раст
остварен у условима наставка активности банака
на решавању питања NPL.

8

EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) – метод пондерисаних
покретних просека код кога се процентуалним дневним променама девизног
курса додељују различити пондери за различите временске тренутке, при
чему ти пондери експоненцијално опадају удаљавањем од садашњег момента.

9

EGARCH (Еxponential General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
– метод оцене условне варијансе који приказује асиметричан ефекат
позитивних и негативних шокова на оцену условне варијансе.

26

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

Монетарни агрегати
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Монетарни агрегати М1, М2 и М3 у децембру 2018.
забележили су мг. раст од 18,3%, 16,7% и 14,5%,
респективно, захваљујући пре свега расту економске и
кредитне активности. У супротном смеру деловало је
повећање депозита државе у банкарском систему,
захваљујући оствареном фискалном суфициту и
успешним
аукцијама
петогодишњих
и
десетогодишњих ХоВ у претходном периоду,
првенствено током П1.
Посматрано на нивоу године, позитиван допринос
расту монетарног агрегата М3 у 2018. давала је и
динарска и девизна компонента. Остварена
макроекономска стабилност, која се огледа у ниској и
стабилној инфлацији, усидрености инфлационих
очекивања и релативној стабилности девизног курса,
допринела је да учешће динарских депозита привреде
и становништва у укупним депозитима током године
буде повећано за 1,4 п.п., на 32,2% у децембру.
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Депозити по виђењу су у 2018. године повећани за
104,0 млрд динара, највише по основу раста
трансакционих депозита привреде. Убрзани раст
економске активности допринео је да депозити
привреде током 2018. буду повећани за 62,0 млрд
динара, при чему су највише повећани трансакциони
депозити предузећа прерађивачке индустрије, трговине
и грађевинарства. Поред тога, становништво је
повећало своје депозите за 41,3 млрд динара, а раст је
регистрован и код осталих сектора.
Орочени динарски депозити су у 2018. години
повећани за 22,6 млрд динара, највише због раста
динарске штедње становништва,10 која је порасла за
11,0 млрд динара, што је највећи раст од 2013. У
децембру 2018. године она је достигла нови максимум
од 60,5 млрд динара, што је за 22,2% више него на
крају 2017. Најновија Анализа исплативости динарске
и девизне штедње у периоду август 2012 – децембар
2018, као и све досадашње анализе, указује на већу
исплативост штедње у домаћој валути како у дугом,
тако и у кратком року.11 Поред тога, орочени депозити
привреде су повећани за 8,9 млрд динара, на шта је
највише утицало повећање депозита предузећа из
области трговине и грађевинарства.
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10
Новчана маса М3 обухвата само средства резидената. Уколико се укључе и
средства нерезидената, динарска штедња је на крају децембра износила
61,1 млрд динара, а девизна 10,0 млрд евра.
11

Опширније у Анализи која је објављена на сајту Народне банке Србије
1. фебруара 2019.
http://nbs.rs/internet/latinica/15/mediji/vesti/20190201_analiza.pdf.
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 IV.2.3. K a 

Захваљујући приливу девиза по основу извоза, СДИ и
задуживања предузећа у иностранству, девизни
депозити привреде су у 2018. години повећани за 904,8
млн евра. Истовремено, девизна штедња становништва
је повећана за 574,0 млн евра, на максималних 9,6 млрд
евра у децембру 2018.
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По искључењу ефекта промене девизног курса,12
укупни домаћи кредити су у децембру 2018. године
убрзали мг. раст на 9,9%, при чему су кредити
привреди већи за 8,1% мг., а кредити становништву
за 12,5% мг. Убрзању раста кредитне активности
допринела је висока реализација кредита привреди у
децембру, при чему је раст остварен и у условима
наставка активности банака на решавању питања
NPL. Банке су у 2018. години отписале 36,0 млрд
динара, а лицима ван банкарског сектора директно из
биланса продале 34,8 млрд динара NPL. Ако се
искључи ефекат отписа и продаје NPL,13 мг. раст
домаћих кредита у децембру 2018. износио је 12,2%,
уз раст кредита становништву од 13,6% мг., а
привреди од 11,6% мг.

200

Кредити привреди су у Т4 2018, по искључењу
ефекта промене девизног курса, порасли за 58,7 млрд
динара, при чему се преко 60% раста дугује повећању
кредита привредним друштвима. Посматрано по
делатностима, раст кредита привреди у Т4 2018.
забележен је у готово свим делатностима, а вођен је,
пре свега, кредитирањем предузећа из области
саобраћаја и комуникација, прерађивачке индустрије
и пословања некретнинама. Посматрано по
наменама, кредити за ликвидност и обртна средства
и даље чине највећи део кредита привреди (48,8%), а
за њима следе инвестициони кредити, са учешћем
од 32,7%.
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Обим новоодобрених кредита привреди у Т4 (311,6
млрд динара) већи је за 35,5% него у Т3, односно за
27,7% него у истом периоду прошле године, што је
пре свега резултат високе реализације кредита у
децембру. Кредити за финансирање обртних

350
300
250
200
150
100
50

12

0
II
2017.

 
 
 
 :  .

28

III

IV

I
2018.

II

III

IV

Обрачунато по курсу динара према евру, швајцарском франку и долару на
дан 30. септембра 2014. (тзв. програмски курс), ако се узме у обзир валутна
структура потраживања по основу кредита.

13

Искључен је ефекат отписа и продаје NPL од почетка 2016. године.
Закључно с децембром 2018, банке су отписале 182,3 млрд динара NPL (од
чега 135,6 млрд динара од привреде, а 41,8 млрд динара од становништва),
а продале 88,8 млрд динара NPL, који су се у том тренутку налазили у
њиховим билансима.
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средстава били су најзаступљенија категорија
кредита привреди и током Т4 (51,9% нових кредита
привреди), при чему је сегменту тржишта које чине
микропредузећа, мала и средња предузећа одобрено
преко 50% ових кредита. Износ инвестиционих
кредита у Т4 2018. (89,1 млрд динара) већи је за
38,4% него у истом периоду претходне године, а
готово је двоструко већи него у Т3. Њихов удео у
укупним новоодобреним кредитима привреди у Т4
износио је 28,6%, а највише су их користила
микропредузећа и мала предузећа. Посматрано на
нивоу године, реализовано је 242,7 млрд динара
инвестиционих кредита, за 14,0% више него 2017.
године, што потврђује да су кредити, као и у
претходне три године, били значајан извор
финансирања инвестиција.
Резултати јануарске анкете Народне банке Србије
о кредитној активности банака14 показују да је
оцена банака да су стандарди по којима су
одобравани кредити привреди у Т4 2018, друго
тромесечје заредом, остали непромењени – уз оцену
да већина фактора није утицала на кредитне
стандарде. Банке очекују да се у Т1 2019, под
дејством конкуренције и позитивних очекивања у
погледу опште економске ситуације, благо ублаже
стандарди за готово све врсте кредита привреди.
Резултати анкете показују да банке сматрају да су
током Т4 2018. наставиле да смањују цену кредита
привреди, повећавају максималну рочност и износ
кредита, док су за девизне кредите смањиле и захтеве
у погледу колатерала. Оцена банака је да је током Т4
2018. порасла тражња привреде за кредитима,
највише услед тражње малих и средњих предузећа, с
тим да је раст тражње био усмерен ка кредитима за
финансирање обртних средстава и капиталних
инвестиција. Банке очекују наставак сличних
тенденција и за Т1 2019.

Народна банка Србије

 IV.2.6.    
    
              
   

*

 
 
 **

& 
  "

%
**

' (
 "$
!   **

 %

 % 
a**

 !"% &
 #  **

15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1
18.
19. 18.
19. 18.
19. 18.
19. 18.
19. 18.
19.
O 
O& 
 :  .
*         ,    !" #    $
       $  %&.
**              a,  
!" #    $    .

 IV.2.7.     
 





(   RSD)

140
120
100
80
60

Кредити становништву су у Т4 2018, без ефекта
промене курса, повећани за 21,3 млрд динара.
Највећи део кредита односио се на готовинске
кредите и стамбене кредите, који су у Т4 повећани за
¬12,0 млрд динара и 6,3 млрд динара, респективно.
Посматрано на нивоу 2018. године, стамбени кредити
су повећани за 27,0 млрд динара, што је већи раст
него у претходне две године заједно посматрано.
Убрзању раста БДП-а доприноси и инвестициона
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активност предузетника, финансирана кредитима
банака, чији је прираст у 2018. износио 8,9 млрд
динара.
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Обим новоодобрених кредита становништву у Т4
(116,7 млрд динара) био је за 1,4% мањи него у Т3,
али за 2,7% виши него у истом периоду претходне
године. Становништво је и у Т4 највише користило
готовинске кредите и кредите за рефинансирање, који
су чинили скоро 60% новоодобрених кредита
становништву, при чему је преко 99% тих кредита у
динарима. Обим новоодобрених стамбених кредита
(20,4 млрд динара) већи је за 4,7% него у Т3, а
посматрано на нивоу целе 2018. одобрено је 78,3
млрд динара стамбених кредита, што указује на то да
се опоравак стамбеног кредитирања наставља другу
годину заредом.
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Резултати јануарске анкете о кредитној
активности показују да су, према оцени банака,
конкуренција међу банкама, нижи трошкови извора
за кредите и већа спремност на преузимање ризика
главни фактори који су допринели да у Т4 2018.
кредитни стандарди становништву буду ублажени за
динарске готовинске кредите и кредите за
рефинансирање, као и за девизне стамбене кредите.
Ценовни услови по којима су одобравани динарски
кредити становништву ублажени су током Т4 2018, а
смањени су и захтеви у погледу колатерала. За Т1
2019. банке очекују пооштравање кредитних
стандарда становништву под утицајем „других
фактора”, док ће конкуренција и трошкови извора за
кредите и током Т1 2019. деловати у смеру
ублажавања стандарда. Према њиховој оцени,
каматна маржа, провизије и накнаде, као и захтеви у
погледу колатерала, биће смањени, али се очекује да
ће се пооштрити захтеви у погледу рочности кредита
и за динарске, и за девизне кредите. То се може
довести у везу с новим прописима Народне банке
Србије из децембра 2018, када је усвојено више
регулаторних мера које за циљ имају да допринесу
спречавању настанка NPL у банкарском систему и
предупреде негативне последице по финансијску
стабилност и грађане. Те мере су усмерене ка
готовинским, потрошачким и осталим кредитима
становништву (а не стамбеним кредитима и минусу
по текућем рачуну) с роковима отплате од осам и
више година. Оцена банака је да је током Т4 2018.
тражња становништва за динарским потрошачким и
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девизним стамбеним кредитима порасла, што је
додатно подржано позитивном ситуацијом на
тржишту некретнина, а што би требало да допринесе
и расту тражње током Т1 2019.
Учешће динарских пласмана у укупним
пласманима привреди и становништву крајем
децембра износило је 33,0% (раст од 0,2 п.п. у
односу на крај Т3). Притом, динаризација пласмана
становништву у децембру достигла је максималних
53,6%, док је динаризација пласмана привреди
повећана за 0,8 п.п., на 15,4%.
Стратегија за решавање питања NPL наставља да даје
одличне резултате, чему позитивно доприноси и
убрзање економске активности. За скоро три и по
године откако је Стратегија усвојена, износ NPL
смањен је за скоро 70%, а учешће NPL у укупним
кредитима снижено је за 16,7 п.п. Посматрано од
почетка године, учешће NPL у укупним кредитима
смањено је за 4,1 п.п., на 5,7% у децембру, од чега је
учешће NPL у сектору привреде смањено за 5,3 п.п.,
на 5,1%,15 а становништва за 1,3 п.п., на 4,4%.16
Покривеност NPL и даље је на високом нивоу –
исправка вредности укупних кредита у децембру
износила је 78,7% NPL, а регулаторна резервисања за
билансну изложеност и даље у потпуности покривају
износ бруто NPL, и у децембру су износила 162,2%.
Такође, након увођења стандарда Базел III,17
показатељ адекватности капитала додатно је повећан
и крајем Т3 2018. износио је 22,8%, што указује на
високу капитализованост домаћег банкарског сектора.

Народна банка Србије

 IV.2.10.  NPL  
 



,   

(   RSD)
500

( %)
25

400

20

300

15

200

10

100

5

0

0
2008.

2010.

2012.

2014.

2016.

2018.

 
  
   
  NPL  !   (..)
 :  .

 IV.2.11.

   

     

180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

    .   . ./NPL
     !    ("#)/NPL
 :  .

 IV.3.1.   
       

     DOMex 

(, 1 2008 = 100)



( , .)

120

5.000
4.500

110

4.000
3.500

100

Просечна цена некретнина у Србији, мерена
индексом DOMex18, повећана је у Т4 за 1,6%. Цене
некретнина порасле су у свим регионима, изузев у
региону јужне и источне Србије, где су смањене за
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3. Тржиште непокретности
Током Т4 цене некретнина наставиле су раст, који
је на нивоу године износио 1,2%. Раст је остварен
трећу годину заредом, што потврђује да се ово
тржиште опоравља.
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Обухвата привредна друштва и јавна предузећа. Ако посматрамо само
привредна друштва, учешће NPL у укупним кредитима у децембру износило
је 5,2% и за 5,6 п.п. ниже је него у децембру 2017.

 : .

16
Ако се укључе предузетници и приватна домаћинства, то учешће је
смањено за 1,5 п.п., на 4,4%.
17

Регулаторни оквир стандарда Базел III примењујe се oд 30. jуна 2017.

18

Овај индекс објављује Национална корпорација за осигурање стамбених
кредита, а односи се само на непокретности чија је куповина финансирана
осигураним кредитима.
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0,8%. Раст је био најизраженији у београдском
региону (2,2%). Посматрано на нивоу године, цене
некретнина у Србији у 2018. повећане су за 1,2%.
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Промет некретнина19 на нивоу године повећан је
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Просечна цена некретнина у Србији у Т4 износила је
910,2 евра по квадратном метру. Најскупље су
некретнине у београдском региону, чија је цена у
просеку у Т4 достигла 1.219,4 евра, што представља
највишу вредност у протеклих пет година.
И у наредном периоду могу се очекивати слична
кретања на тржишту непокретности. Са стране
понуде, број грађевинских дозвола у станоградњи
наставио је да расте и у једанаест месеци 2018. већи
је за 17,7% мг. Даљем расту тражње доприноси
задржавање повољних услова задуживања грађана по
основу стамбеног кредитирања, као и раст
запослености и зарада, што потврђују резултати
Анкете о кредитној активности банака.

   .

4. Агрегатна тражња
Повољан макроекономски амбијент и убрзање
реализације инфраструктурних пројеката условили су
раст инвестиција у основне фондове. Поред тога,
позитивна кретања на тржишту рада и повољни
услови задуживања допринели су расту потрошње
домаћинстава, тако да је домаћа тражња била главни
покретач раста БДП-а у Т4 (3,5% мг.). Допринос нето
извоза остао је негативан услед бржег раста увоза, пре
свега опреме и репроматеријала за потребе текућег
инвестиционог циклуса.
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Потрошња домаћинстава на мг. нивоу убрзала је раст
у Т4 (3,6%, наспрам 3,3% у Т3) и позитивно је
допринела расту БДП-а са 2,5 п.п. То потврђују и
позитивна кретања показатеља активности у
услужним секторима (трговина и услуге смештаја и
исхране). Тако је промет у трговини на мало повећан
за 4,8% мг., а број долазака и ноћења домаћих туриста
за 5,8% мг. и 6,7% мг., респективно. На раст
потрошње домаћинстава указује и раст увоза
потрошне робе (16,5% мг.). Посматрано на нивоу

19

Број прометованих непокретности и цена стана по квадратном метру
односе се само на некретнине чија је куповина финансирана осигураним
кредитима.
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тромесечја, раст потрошње домаћинстава је, према
нашој процени, износио 1,0% дсз., уз допринос расту
БДП-а од 0,7 п.п., на шта се позитивно одразио
наставак раста расположивог дохотка по основу
виших зарада и запослености у приватном сектору,
као и повољних финансијских услова.
Кретање показатеља извора потрошње домаћинстава
такође указује на њен раст у Т4. Тако је маса зарада у
периоду октобар–новембар остварила мг. раст од
11,4% услед раста запослености у приватном сектору
и повећања просечних зарада. Током Т4 настављен је
раст новоодобрених готовинских кредита, док је
прилив дознака из иностранства био већи за 6,4% мг.
Позитиван допринос кретању БДП-а у Т4 потиче и од
финалне потрошње државе (0,7 п.п.), која је, исто
као и у Т3, повећана за 4,0% мг. Иако је смањен број
запослених у јавном сектору, током T4 су повећане
просечне зараде, што је, уз раст издатака за куповину
робе и услуга, резултирало повећањем потрошње
државе. Према нашој процени, финална потрошња
државе је у Т4 порасла за 0,7% дсз., што је допринело
расту БДП-а са 0,1 п.п.
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Слично као и претходних тромесечја, унапређење
пословног
амбијента,
убрзана
реализација
инфраструктурних пројеката и повољни услови
финансирања подстакли су инвестициону активност.
Тако су у Т4 порасле инвестиције у основне фондове
за 5,0% мг. Притом, инвестиције државе су у Т4 биле
више за 27,1% мг. (допринос БДП-у 0,9 п.п.), што је
резултат убрзане реализације капиталних расхода
буџета, који су у октобру и новембру, у односу на исти
период претходне године, били већи за 43,2%. На раст
приватних инвестиција од 1,0% мг. (допринос БДП-у
0,2 п.п.) указује и раст физичког обима производње
машина и опреме од 8,7% мг., за колико је повећан и
увоз опреме. Позитивна кретања регистрована су и у
производњи грађевинског материјала, која је повећана
за 5,5% мг. На тромесечном нивоу, инвестиције у
основне фондове такође су позитивно доприносиле
расту БДП-а (0,5 п.п.), и то пре свега услед виших
приватних инвестиција (2,8% дсз.), док су
инвестиције државе нешто спорије расле (0,6% дсз.).
Када је реч о изворима финансирања инвестиција,
побољшан макроекономски амбијент наставио је
позитивно да делује на нето прилив СДИ, који је у Т4
износио 1,2 млрд евра и био је виши за 85,9% него у
истом периоду претходне године. Поред тога,
инвестиције су и током Т4 у великој мери
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финансиране кредитима банака, што потврђује раст
инвестиционих кредита од 38,4% мг. у Т4.
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Висок позитиван допринос мг. расту БДП-а у Т4
потекао је и од повећања залиха (1,7 п.п.). На то
указује раст залиха готових производа индустрије,
који је првенствено био вођен повећањем залиха, пре
свега у прехрамбеној индустрији, производњи
моторних возила, папира, као и производа од гуме
и пластике.

Нето екстерна тражња
Извоз робе и услуга је у Т4 убрзао реални раст (9,6%
мг.), вођен даљим растом извоза прерађивачке
индустрије и услуга, уз растући позитиван допринос
извоза пољопривреде. Ипак, реални раст увоза робе и
услуга био је бржи (12,0% мг.), пре свега због већег
увоза опреме и репроматеријала, а у мањој мери и
због опоравка приватне потрошње, тако да је
допринос нето извоза кретању БДП-а и у Т4 био
негативан (2,4 п.п.).
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Извоз пољопривредних производа у условима
изнадпросечне пољопривредне сезоне наставио је да
се опоравља и, након што је у Т3 повећан за 19,6% мг.,
у Т4 је убрзао раст на 86,0% мг. Томе је допринео пре
свега извоз житарица, који је током Т4 повећан на
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Упркос успоравању екстерне тражње из зоне евра,
извоз робе изражен у еврима, према подацима
спољнотрговинске размене, убрзао је раст у Т4 на
9,4% мг., вођен извозом прерађивачке индустрије
(7,2% мг.). Раст извоза прерађивачке индустрије остао
је широко распрострањен (у 18 од 23 области), а
највише му је допринео извоз основних метала, који
је у Т4 повећан за 12,4% мг., при чему је, захваљујући
снажном расту извоза у 2018. (за 39,6%, на 749,5 млн
евра), железара у Смедереву20 постала највећи
појединачни извозник у Србији. Као и раније, висок
допринос дао је и извоз хемијских производа, машина
и опреме, производа од гуме и пластике и електричне
опреме. С друге стране, извоз моторних возила био је
мањи у Т4 (за 45,5 млн евра или 9,2% мг.), пошто је
компанија „Фијат аутомобили Србија” привремено
прекинула производњу у децембру, а негативан утицај
потицао је и од слабије екстерне тражње. Нижи је био
и извоз фармацеутских производа и текстила и одеће.
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Од априла 2017. послује под називом HBIS GROUP Serbia Iron & Steel.
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166,2 млн евра, а био би вероватно и већи да га низак
водостај Дунава није отежавао. С обзиром на то да је
захваљујући изузетној пољопривредној сезони у 2018.
створена добра извозна база, наставак повољних
тенденција очекује се и у П1 2019.

Народна банка Србије
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Повољне тенденције настављене су и у извозу услуга,
који је у Т4 повећан за 12,9% мг. Као и раније, том
расту је највише доприносио извоз информационо-комуникацијских услуга, који је у 2018. премашио 1,1
млрд евра. Поред тога, висок допринос потекао је и од
извоза пословних услуга, а у нешто мањој мери и од
извоза туристичких и транспортних услуга.
Наставак инвестиционог циклуса и повећане потребе
индустрије и грађевинарства за увозним сировинама
и репроматеријалом подстакли су даљи раст робног
увоза. Према подацима спољне трговине, робни увоз
изражен у еврима у Т4 повећан је за 14,1% мг., при
чему је раст увоза опреме износио 8,7% мг., а
репроматеријала 10,4% мг. Поред тога, на раст увоза
израженог у еврима утицала је виша цена нафте.
Расту увоза доприноси и опоравак домаће потрошње,
која је утицала на то да увоз потрошне робе буде
повећан за 16,5% мг. Слична кретања потврђује и
структура увоза посматрано по намени ЕУ, према
којој је највећи допринос увозу потекао од енергената
и интермедијарних производа, а у мањој мери од
нетрајних потрошних и капиталних добара.
Покривеност робног увоза извозом у 2018. износила
је 74,6%, а по укључењу услуга 83,8%. Извоз робе је у
децембру био за 111,7% виши од свог преткризног
нивоа21, док је робни увоз надмашио свој преткризни
ниво за 30,6%.
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5. Економска активност
Раст активности у услужном сектору и успешна
пољопривредна сезона допринели су наставку раста
БДП-а у Т4, који је, према нашој процени, износио
0,3% дсз., односно 3,5% мг.
Према прелиминарним подацима Републичког
завода за статистику, у 2018. години остварен је
реални раст БДП-а од 4,4%22, што представља
највиши раст у последњих десет година. Највећи
допринос расту БДП-а у 2018, који је био већи од

21
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Очекујемо да ће подаци за период Т1–Т3 2018. бити кориговани навише
28. фебруара.
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наше пројекције изнете у претходном извештају,
потекао је од натпросечних резултата у
пољопривреди и грађевинарству, као и од раста
активности у већини услужних сектора.
Током Т4 настављен је раст БДП-а и, према
прелиминарној процени Републичког завода за
статистику, износио је 3,5% мг. Слично као у
претходном тромесечју, највећи допринос расту
потиче од услужних сектора (2,1 п.п., заједно
посматрано) услед наставка повољних кретања на
тржишту рада, као и од пољопривреде (1,0 п.п.),
захваљујући одличној пољопривредној сезони. Током
Т4 благо је повећана и активност у грађевинарству, уз
допринос расту БДП-а од 0,1 п.п. С друге стране,
допринос индустрије био је негативан (–0,3 п.п.), што
је последица успоравања екстерне тражње и ниже
производње у рударству и енергетици.
Посматрано на тромесечном нивоу, раст БДП-а је,
према нашој процени, у Т4 износио 0,3% дсз., што
је седамнаесто узастопно тромесечје у коме
економска активност расте. У односу на преткризни
период,23 економска активност је у Т3 мерено БДП-ом
била виша за 13,0%, а мерено НДВ-ом за 15,9%.
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Физички обим индустријске производње у Т4 је
смањен за 1,3% мг., пре свега услед смањења
производње у рударству и енергетици (–5,5% и –5,3%,
респективно), док је физички обим производње
прерађивачке индустрије био непромењен у односу на
исто тромесечје претходне године.

  .

2016.

2017.

& (..)

2018.

У оквиру прерађивачке индустрије, производња је
повећана у 13 од 24 области, при чему се истиче раст
физичког обима производње основних метала (12,9%
мг.). Поред тога, наставак раста инвестиција
позитивно је утицао на већу производњу машина и
опреме (8,7% мг.) и грађевинског материјала (5,5%
мг.). Повећана је и производња фармацеутских
производа (12,1% мг.) и нафтних деривата (7,7% мг.).
Највећи негативан допринос кретању прерађивачке
индустрије (–1,3 п.п.) потиче од смањења физичког
обима производње прехрамбене индустрије од 7,8%
мг. Поред тога, настављено је смањење производње
аутомобила (–21,8% мг., уз допринос од –0,5 п.п.) због
привременог прекида производње у фабрици „Фијат
аутомобили Србија”.
Посматрано на тромесечном нивоу, физички обим
индустријске производње смањен је у Т4 (–1,8%

23
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Ниво из П1 2008.
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дсз.) и последица је пада производње прерађивачке
индустрије (–2,0% дсз.), који се може довести у везу
са успоравањем екстерне тражње. Настављено је и
смањење производње у сектору снабдевања
електричном енергијом, гасом и паром, мада
споријим темпом (–5,4% дсз.). Опоравак производње
је забележен у сектору рударства (4,0 дсз.), на који
указује и већа експлоатација угља, услед постепеног
враћања у рад термоелектрана након капиталних
ремонта током Т3.
На пад прерађивачке индустрије утицала је мања
производња прехрамбене индустрије од 6,5% дсз.,
што је пре свега последица увођења такси прво од
10%, а затим од 100% на производе који се испоручују
на Косово и Метохију.
Вођен у највећој мери опоравком приватне потрошње,
наставак раста у Т4 забележен је и у већини услужних
сектора, који су збирно остварили раст од 4,1% мг. То
потврђује и наставак позитивних кретања показатеља
у области трговине и услуга смештаја и исхране.
Наиме, повећана потрошња домаћинстава одразила се
на реални раст промета у трговини на мало од 4,8%
мг. Такође, број ноћења туриста био је већи за 6,7%
мг., док је реални промет у угоститељству повећан за
9,0% мг. у октобру. На тромесечном нивоу, услужни
сектори су у Т4 остварили приближно исти раст као и
у претходна два тромесечја (1,0% дсз.), уз допринос
расту БДП-а од 0,5 п.п.

Народна банка Србије
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Након двоцифреног раста у П1 услед убрзане
реализације инфраструктурних пројеката и опоравка
тржишта непокретности, активност у сектору
грађевинарства у Т4 успорена је на 3,0% мг., што је
делом последица високе базе из Т4 2017. Иако је број
издатих
грађевинских
дозвола
у
периоду
октобар–новембар био мањи за 0,7% мг., на раст
активности у грађевинарству у Т4 указује наставак
раста производње грађевинског материјала, као и
регистрована запосленост у грађевинарству, која је
достигла највиши ниво од 2012.
Посматрано на годишњем нивоу, раст пољопривреде
у 2018, према прелиминарним подацима, износио је
16,3%, уз допринос расту БДП-а од 1,0 п.п. Снажном
расту су у највећој мери допринели повољни
метеоролошки услови, тако да је пољопривредна
производња у 2018. била изнад вишегодишњег
просека. На то указују објављени прелиминарни
подаци о оствареним приносима, пре свега житарица,
при чему је већина пољопривредних култура
остварила двоцифрену стопу раста у односу на
десетогодишњи просек.
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6. Кретања на тржишту рада
Убрзан привредни раст у 2018. години допринео је
наставку повољних кретања на тржишту рада,
која се огледају, пре свега, у даљем расту формалне
запослености и смањењу незапослености на
најниже нивое, као и у вишим просечним зарадама
у свим привредним делатностима. Поред тога,
продуктивност укупне привреде је расла током
целе године услед бржег раста БДП-а од раста
запослености.

Зараде и продуктивност рада
Снажан привредни раст и виша минимална цена рада
у 2018. утицали су на повећање номиналне нето
зараде, које је у октобру и новембру износило 7,5%
мг. Раст просечне зараде у посматраном периоду
резултат је виших зарада у приватном сектору (7,4%
мг.) и раста зарада у јавном сектору (8,4% мг.), што је
омогућено одличним резултатима фискалне политике
током претходне четири године.
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Раст формалне запослености и више просечне зараде
у приватном и јавном сектору допринели су расту
номиналне нето масе зарада од 11,4% мг. у октобру и
новембру.
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Мг. раст номиналне нето зараде за октобар и
новембар забележен је у свим привредним
делатностима, што указује на то да је опоравак
тржишта рада, као и привредни раст, секторски
распрострањен. С тим у вези, зараде су највише
порасле
у
делатностима
информисања
и
комуникација, рударства и енергетике, а потом и у
областима здравствене и социјалне заштите, државне
управе и образовања. Раст зарада бележе и
делатности трговине, прерађивачке индустрије,
грађевинарства и саобраћаја, као и друге услужне
делатности, у којима је повећан и број запослених.
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Посматрано на мг. нивоу, продуктивност укупне
привреде, према прелиминарној процени, наставила
је да расте и у Т4 (0,1%), у условима бржег раста
БДП-а од повећања броја запослених, док је раст
продуктивности на нивоу 2018. износио око 1,0%.

Запосленост
У условима снажног привредног раста у 2018. години,
укупна формална запосленост је наставила да
расте и у Т4 је у просеку била виша за 3,4% мг. Према
подацима Републичког завода за статистику,
добијеним из базе Централног регистра обавезног
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социјалног осигурања, раст формалне запослености,
који је на нивоу просека године износио 3,3% мг.,
вођен је растом запослености код правних лица и
повећањем броја предузетника и лица запослених код
њих. С друге стране, број индивидуалних
пољопривредника у Т4 наставио је да се смањује.
Као и током целе године, повећање формалне
запослености у Т4 било је опредељено растом
запослености у приватном сектору. У запошљавању
предњаче привредне делатности, које су и највише
допринеле привредном расту, а то су прерађивачка
индустрија, грађевинарство, трговина и услужне
делатности. Насупрот томе, у Т4, у поређењу са истим
периодом претходне године, смањен је број
запослених у секторима снабдевања електричном
енергијом, пољопривреде и рударства, као и у
делатностима државне управе услед даљег процеса
рационализације броја запослених у јавном сектору.
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Наставак повољних кретања на тржишту рада огледа
се и у даљем смањењу броја незапослених, чему
доприноси побољшање укупног пословног и
инвестиционог амбијента, као и спровођење активних
мера и програма запошљавања на тржишту рада.24
Према
подацима
Националне
службе
за
запошљавање, незапосленост је у Т4 пала на нови
најнижи ниво у последњих четврт века, тако да је
на крају 2018. регистровано 552.513 незапослених,
што је за 66.314 незапослених мање него у истом
периоду претходне године. Мг. посматрано,
незапосленост је смањена у свим групама занимања,
првенствено у онима која су повезана с
прерађивачком
индустријом,
трговином,
угоститељством и туризмом. Такође, мањи број
незапослених бележе и области грађевинарства и
саобраћаја, што одговара расту формалне
запослености у наведеним областима, као и
пољопривреда и производња хране.
Позитивне трендове на тржишту рада потврђују и
подаци из Анкете о радној снази, која, поред
формалног, прати и кретања на неформалном
сегменту тржишта рада. Према резултатима ове
анкете, стопа партиципације становништва радног
узраста (15–64 године) у Т3 износила је 69,0% и била
је за 0,6 п.п. виша него у истом периоду претходне
године. У Т3 је повећана и стопа укупне
запослености, и то за 1,0 п.п., на 49,2%, при чему је
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Активне мере и програми запошљавања укључују: услуге посредовања у
запошљавању, каријерно вођење и саветовање, субвенције за запошљавање,
подршку самозапошљавању, додатно образовање и обуке, посебне програме
за младе у процесу транзиције из система образовања на тржиште рада и др.
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остварено повећање у целини резултат раста
формалне запослености, на шта указује и смањење
стопе неформалне запослености (за 1,4 п.п., на
20,4%). На даљи опоравак тржишта рада упућује и
стопа укупне незапослености, која је у Т3 пала на
историјски минимум од 11,3%, и стопа дугорочне
незапослености од 6,8%, што је нови најнижи ниво
откад постоје упоредиви подаци. Поред тога,
незапосленост је наставила да се смањује и међу
младом популацијом (15–24 године), и то за 3,5 п.п.,
на 25,3%.
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7. Међународно окружење
Светска привреда је успорила раст у П2 2018, тако
да су пројекције раста за наредне две године у
периоду од претходног извештаја поново благо
ревидиране наниже. Слабија екстерна тражња и
специфични фактори на страни понуде у
појединим чланицама утицали су на спорији
темпо раста БДП-а зоне евра, нашег
најзначајнијег спољнотрговинског партнера. С
друге стране, региони централне и југоисточне
Европе задржали су позитивну динамику раста
током 2018. Такође, релативно снажан раст
наставља да бележи и привреда САД, подржан
повећањем личне потрошње и инвестиција.

 : .

Успоравање инфлације у међународном окружењу у
Т4 највише је резултат ниже цене нафте на
светском тржишту. У складу са очекивањима,
настављена је нормализација монетарних
политика водећих централних банака, али с
назнакама да ће у наредном периоду бити спорија од
претходно очекиване. Бржи привредни раст, већи
каматни диференцијал између САД и других
развијених земаља, као и повећање улагања у
обвезнице Трезора, допринели су наставку јачања
долара према водећим светским валутама током Т4.
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У периоду од претходног извештаја, светска
привреда наставила је да расте, али нешто споријим
темпом. Упркос слабијим перформансама привреде
појединих земаља у Т3, ММФ у јануару није мењао
процену светског раста за 2018. у односу на
октобарску пројекцију (3,7%). Међутим, ММФ је, пре
свега услед успоравања светске економске
активности у П2 2018, поново благо кориговао
наниже пројекције раста за 2019. и 2020. Притом,
оценио је да су ризици ове пројекције асиметрични
наниже по основу могућег заоштравања трговинских

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

тензија на глобалном плану, пооштравања
финансијских услова, успоравања привредног раста
Кине и неизвесности преговора око Брегзитa. Уз то,
Светска банка истиче и могућ заокрет у токовима
капитала према земљама у успону.
Након што је два узастопна тромесечја растао по
стопи од 0,4% дсз., БДП зоне евра је у Т3 успорио
раст на 0,2% дсз. Као и у претходном тромесечју,
остварени раст у Т3 био је доминантно вођен
инвестицијама у основна средства, а позитиван
допринос потекао је и од потрошње домаћинстава и
државе. Спорији привредни раст зоне евра последица
је, пре свега, слабије екстерне тражње, под утицајем
успоравања
глобалног
раста
и
уведених
протекционистичких мера, али и фактора на страни
понуде, тј. ниже производње у аутомобилској
индустрији због нових прописа о емисији штетних
гасова. Најважнији спољнотрговински партнери
Србије забележили су пад економске активности у
Т3, који је у случају Немачке износио –0,2% дсз., а у
случају Италије –0,1% дсз.
Према прелиминарној процени Eurostat-a, привредни
раст у зони евра у Т4 износио је 0,2% дсз. На то да
привреда зоне евра неће убрзати раст у Т4, указивали
су и водећи показатељи економске активности. Тако
је композитни индекс економске активности (PMI
Composite) за зону евра у Т4 у просеку износио 52,3
поена25, а индекс економских услова (Economic
Sentiment Indicator) 108,9 поена26, што је нешто испод
нивоа из Т3, али и даље у зони привредне експанзије.
Притом, стопа незапослености у новембру пала је на
најнижи ниво у протеклих десет година (7,9%) и
остала је на истом нивоу и у децембру.
ЕЦБ је у јануару изнела оцену да ће се ефекти
фактора који су деловали на успоравање раста у 2018.
постепено исцрпљивати у наредном периоду, али да
ће у кратком року привредни раст највероватније
бити спорији од претходно очекиваног. У средњем
року очекује се да ће раст зоне евра бити подржан и
даље повољним финансијским условима, растом
запослености и зарада, нижим ценама енергената и,
премда споријим, растом светске привреде.
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Према прелиминарним подацима Destatis-a, раст
немачке привреде у 2018. износио је 1,5%, што
упућује на то да је, за разлику од претходног

25
Вредност индекса изнад 50 поена указује на експанзију, а испод 50 поена
на смањење економске активности.
26

Индекс је конструисан тако да дугорочни просек износи 100 поена.
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Иако нешто спорије у односу на Т2, привреда САД је
наставила снажно да расте и у Т3 (0,8% дсз., односно
3,4% на годишњем нивоу). Највећи допринос
оствареном расту наставила је да пружа лична
потрошња (2,4 п.п.), а позитиван допринос је потекао
и од инвестиција у основна средства. У супротном
смеру деловао је пад извоза робе, због чега је у Т3
допринос нето извоза био негативан (–2,0 п.п.).
Према последњој прелиминарној процени Банке
федералних резерви Атланте, у Т4 економска
активност је успорила на 2,7% на годишњем нивоу. И
поред тога, у Т4 настављена су и позитивна кретања
на тржишту рада, пре свега по основу даљег раста
стопе партиципације (63,1%) и стопе запослености
(60,6%), као и повећања броја нових радних места
ван пољопривреде на највиши ниво у протекле две
године (око 250.000 у просеку). Иако је у Т4 благо
порасла, на 3,9%, стопа незапослености је остала
близу најнижег нивоа у последњих готово пола века.
Регион централне Европе је у Т3 наставио да расте,
тако да је Consensus Forecast у јануару ревидирао
навише раст у 2018. на 4,5%, у поређењу са 4,2% из
октобра. Остварени раст вођен је домаћом тражњом,
пре свега већом приватном потрошњом и јавним
инвестицијама, који су надмашили ефекте
успоравања екстерне тражње, пре свега из зоне евра.
У Т4 2018, као и у наредном периоду, очекује се
успоравање привредног раста региона, али би он у
већини земаља требало да буде изнад потенцијалног
нивоа, услед повољних кретања на тржишту рада и
ниских трошкова задуживања.

 : Bureau of Labor Statistics.
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тромесечја, економска активност у Т4 порасла.
Остварени раст се у највећој мери дугује позитивним
кретањима на тржишту рада, који су стимулисали
домаћу тражњу и тиме надмашили ефекте слабијег
извоза. Према прелиминарној процени Istat-а, БДП
Италије je, друго узастопно тромесечје, забележио
пад, који је у Т4 износио 0,2% дсз., чиме је привреда
Италије „технички” ушла у рецесију. Забележени пад
је последица слабијих резултата у пољопривреди и
индустрији, док је активност у услужним секторима
стагнирала.

2018.

Већина земаља у региону југоисточне Европе
бележи позитивну динамику раста у Т3, која се, иако
нешто споријим темпом, прогнозира и за Т4, пре свега
по основу повољних кретања на тржишту рада. Раст
виши од потенцијалног у 2018, поред Србије,
остварен је и у Румунији. Consensus Forecast је у
јануару ревидирао навише процену привредног раста
овог региона за 2018. у односу на октобар, за 0,3 п.п.,
на 3,8%.
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БДП Русије је у Т3 успорио раст на 1,5% мг. (са 1,9%
мг. у Т2), што је последица слабијих резултата у
пољопривреди и променљивих кретања у
прерађивачкој
индустрији,
под
утицајем
протекционизма и геополитичких тензија. У
супротном смеру деловали су појачана активност у
рударству и раст извоза робе и услуга (уз допринос
расту БДП-а од око 1,2 п.п.). Очекује се да ће умерени
раст потрошње домаћинстава и државе, као и већа
производња нафте, допринети наставку раста у Т4.
ММФ у јануару није мењао процену раста руске
привреде за 2018. (1,7%), али је ревидирао наниже
прогнозе раста за 2019. и 2020. годину, услед
очекивања ниже цене нафте него у октобарској
пројекцији.
Према прелиминарној процени, привредни раст Кине
у Т4 додатно је успорио за 0,1 п.п., на 6,4% мг., пре
свега као последица строже регулативе у
финансијском сектору и продужетка трговинског
спора са САД. На успоравање раста у 2018. влада је
реаговала повећањем јавних инвестиција, док су
монетарне власти обезбедиле додатну ликвидност у
банкарском сектору ублажавањем регулаторних
захтева. Ради подстицања економске активности,
очекује се да ће кинеске власти и у наредном периоду
наставити с предузимањем мера фискалног и
монетарног ублажавања. Узимајући у обзир факторе
досадашњег успоравања привредног раста, с једне
стране, и стимулативне мере кинеских власти, с
друге стране, ММФ није мењао прогнозу раста за
2018. (6,6%), као ни пројекције раста за 2019. и
2020. годину.

Кретање инфлације
Ниже цене енергије определиле су успоравање
просечне мг. инфлације у зони евра, са 2,1% у Т3 на
1,9% у Т4 2018. Базна инфлација је и даље релативно
ниска, и у Т4 је у просеку, као и у Т3, износила 1% мг.
Међутим, домаћи трошковни притисци наставили су
да јачају у условима високе искоришћености
капацитета и повољних кретања на тржишту рада.
Стопа запослености у зони евра порасла је на
рекордно висок ниво (67,5% у Т3). И зараде
настављају да расту, чему је допринело и постизање
споразума о платама у појединим земљама у
претходном периоду. Притом, раст зарада је приметан
у све више сектора и земаља, што јача поверење у
његову одрживост. Очекује се да ће се таква кретања
наставити и у наредном периоду, што би, уз ефекте и
даље изузетно експанзивне монетарне политике
ЕЦБ-а и наставак привредног раста, требало да
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допринесе постизању инфлационог циља од испод,
али близу 2% у средњем року. Када је реч о главним
спољнотрговинским партнерима Србије, просечна мг.
инфлација, мерена хармонизованим индексом
потрошачких цена, у Немачкој је у Т4, као и у Т3,
износила 2,1%, док је у Италији снижена са 1,7% у Т3
на 1,5% у Т4.
Током Т4, инфлација у земљама региона централне
и југоисточне Европе такође је успорена. Она је
била најнижа у Македонији и Хрватској (1,2% мг.), а
највиша у Румунији (3,7% мг. у просеку у Т4).
Депрецијација рубље и најављено повећање ПДВ-а
допринели су расту инфлације у Русији, са 3,0% мг. у
Т3, на 3,9% мг. у просеку у Т4. Након што је достигла
нови рекордни ниво у претходних 15 година (25,2%
мг.) у октобру, инфлација у Турској је у наредна два
месеца успорена, на 20,3% у децембру 2018. Томе су
допринели опоравак вредности турске лире, пад
светске цене нафте, слабија економска активност, као
и до сада предузете рестриктивне мере монетарне
политике.

 IV.7.8.  

(  ,  %)





Мерено индексом издатака за личну потрошњу, и
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На састанцима током Т4, као и у јануару 2019, EЦБ
је потврдила своју одлуку да каматне стопе задржи на
рекордно ниским нивоима најмање до краја лета ове
године, а у сваком случају, колико год је неопходно да
се обезбеди одрживо кретање инфлације ка циљу од
испод, али близу 2% у средњем року. Као што је
претходно најављено, ЕЦБ је у децембру окончала
програм куповине активе, након скоро четири године

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

Народна банка Србије

његовог спровођења. Саопштено је да ће ЕЦБ
наставити да реинвестира главницу доспелих хартија
у дужем периоду након подизања референтне стопе, а
у сваком случају, колико год је неопходно да се
очувају
повољни
услови
ликвидности
и
задовољавајући степен монетарног прилагођавања.
Челници ЕЦБ-а наглашавају да на располагању имају
све инструменте, које могу прилагодити уколико се за
тим укаже потреба, како би обезбедили одрживо
кретање инфлације ка циљу.
На састанку ФЕД-а у децембру оцењено је да су
настављена повољна кретања с тржишта рада, као и
снажан раст економске активности. Оцењујући да ће
постепено даље повећање распона референтне стопе
бити у складу са одрживим привредним растом,
снажним тржиштем рада и инфлационим циљем,
ФЕД је у децембру, једногласном одлуком чланова
FOMC-а, подигао циљани распон референтне стопе
за 25 б.п., на 2,25–2,50%, што је четврто повећање у
2018. У децембру је саопштено да ће ФЕД наставити
да смањује свој биланс стања, смањивањем
реинвестирања доспеле главнице за 50 млрд долара
месечно. На састанку у јануару ФЕД је задржао
референтну стопу на постојећем нивоу. За разлику од
претходних саопштења, овај пут није наведено да се
очекују даља повећања референтне стопе, при чему
се истиче да ће ФЕД бити флексибилан у погледу
даљег смањења биланса стања, што додатно упућује
на то да би нормализација монетарне политике
ФЕД-а могла да буде спорија него што је претходно
очекивано.
Пад светске цене нафте допринео је и успоравању
инфлације и у већини земаља централне и
југоисточне Европе и смањио притисак на
пооштравање монетарне политике њихових
централних банака. С друге стране, домаћи ценовни
притисци су углавном јачали, вођени ниском
незапосленошћу и растом зарада.
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Централна банка Чешке је у новембру подигла
референтну каматну стопу за 25 б.п., на 1,75%. У
току 2018. референтна стопа је повећана пет пута, за
укупно 125 б.п. На одлуку о повећању референтне
стопе утицало је јачање инфлаторних притисака
услед слабљења круне према евру, које је било веће
него што се очекивало, као и добро стање на тржишту
рада – стопа незапослености је најнижа у ЕУ, што се
одразило на раст зарада и потрошње домаћинстава.
На седници у децембру референтна каматна стопа
није мењана.
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Како је раније најављено, стопа на обавезну резерву
постала је нова референтна каматна стопа у
Мађарској и она је задржана на 0,9% током Т4 и у
јануару. Под утицајем волатилних цена нафте на
светском тржишту, и укупна инфлација је била
волатилна (с нивоа од 3,8% мг. у октобру снижена је
на 2,7% у децембру), док се раст домаће тражње
одразио на раст базне инфлације. Монетарни одбор је
истакао да ће у наредном периоду, више него што је
то до сада био случај, пратити остварење базне
инфлације у односу на инфлациони циљ и поновио
спремност за постепену и опрезну нормализацију
монетарне политике, при чему није прецизиран
временски оквир за почетак тог процеса.
Након што је у П1 повећала референтну стопу три
пута, централна банка Румуније је није мењала у П2
2018. године због успоравања привредног раста и
очекиване стабилизације инфлације. Инфлација се у
новембру вратила у циљане оквире (3,4% мг.) и
требало би у дугом року да настави да се креће у
горњој половини инфлационог коридора (између
2,5% и 3,5%).
Централна банка Турске није мењала референтну
стопу у Т4, након што је у Т3 она повећана за 625 б.п.,
на 24,0%. Иако је крајем 2018. инфлација благо
успорена (на 20,3% мг. у децембру), она је и даље
знатно изнад инфлационог циља од 5 ± 2,0%.
Међу посматраним земљама, централна банка
Пољске најдуже није мењала референту стопу, која је
на нивоу од 1,5% од марта 2015. године.
Узимајући у обзир изгледе инфлације у наредном
периоду, централна банка Русије је у Т4, други пут у
2018, повећала референтну стопу за 25 б.п., на 7,75%,
након циклуса њеног спуштања, који је трајао од
2015. Мг. инфлација је у децембру (4,3%) премашила
инфлациони циљ централне банке од 4%, при чему се
очекује њен даљи раст током П1, а потом успоравање
на око 5,0–5,5% до краја 2019. и враћање на циљ у П1
2020. са ишчезавањем ефеката слабљења рубље и
раста ПДВ-а. Након одлуке из септембра о обустави
куповине девиза, централна банка Русије је у
децембру оценила да је стабилизација финансијских
услова омогућила наставак куповине девиза од
јануара 2019.
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Финансијска и робна тржишта
Вредности акција на америчким берзама знатно су
смањене током Т4 услед забринутости око растућег
протекционизма, изгледа за глобални раст и
одрживости раста прихода америчких компанија, пре
свега оних из технолошког сектора и сектора
трговине. Повећана неизвесност у погледу динамике
нормализације монетарне политике ФЕД-а додатно је
допринела расту волатилности на финансијским
тржиштима. Имплицитна мера волатилности
финансијских тржишта (VIX) у Т4 је порасла за 13
п.п., на 25%, при чему је током децембра достигла
највиши ниво од фебруара 2018. (36%). Волатилност
је смањена током јануара 2019, након објаве
записника с децембарског састанка и изјава
званичника ФЕД-а да ће нормализација монетарне
политике у 2019. бити спорија него што је претходно
најављено и крајем месеца је износила 16,6%.
Волатилност валута земаља у успону је, мерено
ЕМ-VXY, смањена током Т4 за 0,6 п.п., на 9,8%, чему
су допринела нешто повољнија економска кретања у
Мексику и Бразилу. Током јануара 2019, ЕМ-VXY
додатно је смањен, на 8,9% до краја месеца, што је
најнижи ниво од маја 2018.

Народна банка Србије
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Пад вредности берзанских индекса у САД и повећана
аверзија инвеститора према ризику одразили су се и
на смањење приноса на америчке државне ХоВ.
Приноси на десетогодишње државне ХоВ САД у Т4
су смањени за 0,4 п.п., при чему су се у децембру
први пут од септембра спустили на ниво испод 3% и
до краја месеца пали на најнижи ниво од јануара
2018. (2,7%). Приноси на упоредиве немачке
обвезнице такође су смањени за 0,3 п.п., на 0,2%,
услед забринутости инвеститора у вези с будућим
привредним растом зоне евра, веће волатилности на
тржиштима акција и тензија између Италије и ЕУ.
Иако су током тромесечја приноси на десетогодишње
државне обвезнице Италије расли, крајем децембра и
они су смањени – за 0,1 п.п. у односу на крај Т3 и
износили су 2,7%, услед постизања договора Владе
Италије са Европском комисијом у вези с буџетом.
Приноси на десетогодишње обвезнице свих
посматраних земаља додатно су смањени током
јануара.
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Иако је пад приноса на обвезнице САД вршио
притисак на слабљење долара, погоршање изгледа
глобалног раста повећало је аверзију инвеститора
према ризику и допринело да долар у Т4 додатно
ојача према већини водећих светских валута.
Слабљење евра према долару (за 1,1% у Т4) последица
је и слабијег привредног раста зоне евра, као и тензија
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у вези с Брегзитом, италијанским буџетом и
политичком неизвесношћу у Француској. Према
долару у Т4 једино је ојачао јапански јен (за 2,4%),
који се такође сматра сигурном валутом. Током јануара
долар је слабио према већини водећих светских
валута. Цена злата је током Т4 порасла за 7,7%, као
последица повећане нестабилности на тржиштима
акција и бриге око успоравања светске привреде, а у
јануару за још 3,5%, на највиши ниво од маја 2018.
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Цена нафте на светском тржишту знатно је
смањена, са 83 долара по барелу крајем Т3 на 53
долара по барелу крајем 2018. На почетку Т4, цена
нафте је достигла четворогодишњи максимум (86,1
долар по барелу), услед забринутости тржишта око
увођења санкција Ирану, али су знатан раст понуде у
САД, Русији и Саудијској Арабији, као и слабији
изгледи за глобални раст, довели до њеног пада у
наставку тромесечја. Током јануара 2019. цена нафте
поново је почела да расте и крајем месеца је износила
61 долар по барелу. Томе су допринеле назнаке
смањења трговинских тензија између САД и Кине,
смањење понуде земаља OPEC-а, као и увођење
санкција државној нафтној компанији из Венецуеле
од стране САД.
Према индексу цена примарних производа Светске
банке, цене метала и минерала наставиле су да се
смањују, мада нешто споријим темпом, за 1,8% у Т4.
Пад је био вођен нижим ценама алуминијума и никла,
док се цене већине осталих компоненти нису битније
промениле, услед раста оптимизма након преговора
између САД и Кине о трговини. С друге стране, цена
руде гвожђа била је волатилна током Т4 – након што
је у октобру достигла шестомесечни максимум, у
новембру је забележила знатан пад, да би крајем
децембра била за 4,2% виша него крајем Т3.
Светске цене хране су, мерено ФАО индексом,
наставиле да се смањују, за 1,7% у Т4, пре свега услед
пада цена млечних производа и уља. Цене уља су у Т4
пале за 6,8% и крајем 2018. достигле су најнижи ниво
у претходних десет година, услед слабе глобалне
тражње и високих залиха у земљама које су главни
произвођачи, док су цене млечних производа биле
ниже за 11% услед веће понуде с Новог Зеланда. Цене
житарица су порасле за 1,9% услед очекивано
слабијих приноса пшенице у Аргентини и смањења
њених залиха у Русији, као и услед високе тражње за
кукурузом. Након што су у августу пале на најнижи
ниво од децембра 2008, цене шећера су се у Т4
опоравиле (за 11,3%), услед очекивано ниже понуде
из Бразила, највећег светског произвођача шећера.
Цене меса се нису битније промениле (–0,2%).
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Осврт 3: Нормализација монетарних политика водећих централних банака и
потенцијални ефекти на Србију
Светска финансијска криза навела је водеће централне банке да, након дoстизања нултог нивоа референтне
каматне стопе (zero lower bound), започну с применом неконвенционалних мера монетарне политике – као што су
директно кредитирање банака, квантитативно попуштање, усмеравање очекивања (forward guidance) и негативне
каматне стопе. Неконвенционалне мере у водећим привредама света донете су у време ниског привредног раста и
смањене ликвидности, као и високе незапослености. Притом, њима се приступило тек када су исцрпљени ефекти
традиционалних мера, које истовремено нису биле довољне да обезбеде одрживо убрзање привредног раста. Тек
са успостављањем одрживог привредног раста било је могуће започети нормализацију монетарних политика
водећих централних банака, тј. њихово враћање у конвенционалне оквире.1 С обзиром на то да се спровођењем
програма квантитативног попуштања континуирано повећава биланс стања централне банке, оцењује се да је
нормализација монетарне политике неопходна ради спречавања настанка финансијских неравнотежа, као и
обезбеђивања простора за будуће ублажавање, када се за тим укаже потреба.
Након периода изузетно експанзивне монетарне политике, водеће централне банке су започеле процес њене
нормализације, при чему је битно нагласити да се она спроводи веома споро и опрезно. У нормализацији
монетарне политике предњачи ФЕД, који је 2014. завршио програм квантитативног попуштања, у децембру 2015.
започео циклус подизања каматних стопа, а у 2017. покренуо процес смањивања свог биланса стања. По свему
судећи, програм квантитативног попуштања дао је жељене ефекте и привредни раст и инфлација у САД налазе се
на одрживим нивоима, па је оваква нормализација монетарне политике ФЕД-а могла да уследи. Иако је постојала
забринутост да ће започињање смањивања биланса стања ФЕД-а узроковати знатнији раст приноса на дугорочне
ХоВ, они нису битније промењени током 2017, када је ова мера најављивана и уведена (Графикон О.3.2). Распон
референтне каматне стопе ФЕД-а је са 0–0,25%, колико је износио од децембра 2008, у децембру 2015. подигнут
за 25 б.п., и још једном за исто толико у децембру 2016, на 0,50–0,75%. Референтна стопа је подигнута још три пута
у 2017, на 1,25–1,50%, а нормализација се наставила и у 2018, када је она подигнута још четири пута, на
2,25–2,50% крајем 2018. Међутим, услед слабијих перспектива глобалног привредног раста, чланови FOMC-a су у
децембру смањили пројекције раста референтне каматне стопе у 2019. с три повећања на два, а у 2020. очекује се
још једно повећање. Притом, челници ФЕД-а истичу да с приближавањем нивоа референтне каматне стопе
неутралном постоји потреба за већом опрезношћу монетарне политике, као и да њен даљи правац зависи од
будућих кретања у реалном сектору и на тржишту рада. На састанку у јануару ФЕД је истакао да ће бити
флексибилнији у погледу мера монетарне политике у наредном периоду и није, као до сада, нагласио смер
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Поједини економисти су мишљења да је начин на који привреде функционишу и концепт „нормалног” измењен након финансијске кризе, као и
да сада подразумева ниже неутралне каматне стопе услед успоравања потенцијалног аутпута, које је резултат старења популације у развијеним
земљама, слабијег раста продуктивности итд., као и нижу инфлацију услед глобализације, технолошких иновација и дерегулације тржишта рада,
што је све допринело паду инфлационих притисака генерисаних на страни понуде. Према овом становишту, неконвенционалне мере монетарне
политике постаће стандардни део арсенала инструмената монетарне политике.
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очекиваног кретања референтне стопе. То се одразило на очекивања тржишних учесника, према којима неће
бити даљег повећања референтне стопе током 2019, а за 2020. се чак очекује њено смањење.
У априлу 2017. ЕЦБ је започела процес постепеног смањења куповине активе, са 80 млрд евра, колико је
износила у периоду април 2016 – март 2017, на 60 млрд евра месечно до децембра 2017, а потом на 30 млрд евра
месечно од јануара 2018. У јуну 2018. дата је прва назнака нормализације монетарне политике, када је саопштено
да ће, након додатног смањења на 15 млрд евра месечно од октобра, програм куповине активе бити окончан
крајем 2018, након скоро четири године његовог спровођења. Од самог почетка, овај програм је био условљен
успехом постизања одрживе инфлације на нивоу од испод, али близу 2%, па је у одлуци о окончању програма
куповине активе била пресудна оцена ЕЦБ-а да је раст економске активности и инфлације утемељен на
одрживим основама. Ипак, ЕЦБ је оценила да је и даље потребан знатан монетарни подстицај, кроз
реинвестирање доспелих хартија и ниске каматне стопе, како би се подржали инфлаторни притисци у средњем
року, с обзиром на неизвесност која потиче од протекционизма, слабих економских перформанси појединих
тржишта у успону и нестабилности на међународним финансијским тржиштима. Како би додатно усмерила
очекивања, ЕЦБ је у јунском саопштењу навела да ће каматне стопе остати на рекордно ниским нивоима најмање
до краја лета 2019, док тржишни учесници очекују да се каматне стопе ЕЦБ-а највероватније неће повећати ни
до краја 2019. Након објаве података о раним показатељима економске активности за Т4, који су били додатно
снижени у односу на Т3, јавила су се очекивања да би ЕЦБ могла да повећа референтну каматну стопу најраније
средином 2020. Терминска структура каматних стопа на тржишту новца указује на то да ће и када дође до раста
каматних стопа, он бити постепен, што је у складу с континуираним постепеним растом инфлације ка циљу. У
децембарском саопштењу ЕЦБ-а дата је и прецизнија смерница у погледу реинвестирања главнице ХоВ
купљених током програма квантитативног попуштања, везивањем периода реинвестирања с повећањем
референте стопе: наводи се да ће оно бити настављено и у дужем временском периоду након што ЕЦБ почне да
подиже каматне стопе.
Иако је ЕЦБ предузела први корак ка нормализацији монетарне политике, треба имати у виду да ће, у
условима вишка ликвидности услед одржавања високог нивоа активе купљене у оквиру програма, каматне стопе
и приноси на обвезнице земаља зоне евра још неко време остати на релативно ниским нивоима. Чини се да ни
најава, а ни само окончање процеса куповине активе нису имали значајнији ефекат на дугорочне каматне стопе,
с обзиром на то да су и безризичне каматне стопе и очекиване стопе инфлације у зони евра у јануару 2019. на
приближно истом нивоу на ком су биле када је програм куповине активе уведен.
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Централна банка Енглеске је започела процес подизања каматних стопа у новембру 2017, с рекордно ниских
0,25% на 0,5%, при чему је у 2018. референтна стопа повећана за још 0,25 п.п. У јуну 2018. измењене су смернице
по питању почетка смањења биланса стања централне банке, када је речено да ће се то десити када референтна
стопа достигне око 1,5%, наспрам претходних 2,0%. Истакнуто је да ће овај процес бити постепен и предвидив, и
да ће трајати неколико година. Централна банка Шведске је у децембру 2018. подигла каматну стопу за 0,25 п.п.,
на –0,25%, и наставила с реинвестирањем главнице ХоВ купљених у оквиру програма куповине активе.
Централна банка Норвешке је подигла референтну стопу у септембру 2018, први пут након седам година, за 0,25
п.п., на 0,75%, при чему се наредно повећање очекује у марту 2019. За разлику од других водећих централних
банака, централна банка Јапана још није започела процес нормализације монетарне политике и наставиће и у
наредном периоду да спроводи контролу криве приноса и куповину активе. Уз то, обавезала се да ће увећавати
монетарну базу док инфлација, која тренутно износи око 1%, не пређе 2% и буде стабилна на том нивоу, као и да
ће наставити с политиком веома ниских каматних стопа у дужем временском периоду како би подржала економску
активност и достизање инфлационог циља.
Једно од свакако најзначајнијих питања за монетарну политику централних банака земаља у успону, па и
Народне банке Србије, јесте какви су и колики потенцијални ефекти нормализације монетарне политике водећих
централних банака на њихове привреде. Потенцијални ефекти могу се остварити пре свега преко следећих канала:
1. канала очекивања – нормализација монетарних политика водећих централних банака може довести до
очекивања инвеститора да ће расти приноси у развијеним земљама, што би за последицу могло да има већи
очекивани принос у земљама у успону и/или одлив капитала из земаља у успону;
2. билансног канала – програм куповине активе од стране централних банака утицао је на раст ликвидности,
што је резултирало и растом портфолио улагања у земље у успону. С друге стране, смањење биланса стања
централних банака могло би да доведе до супротних токова капитала;
3. канала каматних стопа – раст референтних каматних стопа на тржишту новца у зони евра водио би расту
цене новог задуживања привреде и становништва у еврима, као и расту трошкова отплате постојећих евро и
евроиндексираних кредита;
4. трговинског канала – раст економске активности развијених земаља, који је предуслов за нормализацију
монетарне политике, позитивно делује на извоз земаља у успону.
Јачина потенцијалних ефеката кроз наведене канале зависиће, пре свега, од брзине нормализације монетарних
политика водећих централних банака, као и од тога у којој мери је она у складу са очекивањима тржишта. Притом,
с обзиром на успоравање глобалног привредног раста, по свему судећи, она ће бити спорија од претходно
очекиване и у случају ФЕД-а, и у случају ЕЦБ-а. Поред тога, ефекти нормализације монетарне политике водећих
банака на тржишта у успону у великој мери зависе од специфичности домаће привреде. У случају Србије,
негативан утицај глобалних фактора добрим делом је неутралисан знатним побољшањем макроекономских
показатеља и повећаном отпорношћу домаће привреде на потенцијалне потресе из међународног окружења. Расту
отпорности домаће привреде доприносе, пре свега, смањена унутрашња и спољна неравнотежа, усидрена
инфлациона очекивања око граница циља, стабилан и отпоран финансијски сектор, као и адекватан ниво
девизних резерви. Захваљујући успешној фискалној консолидацији и обезбеђењу одрживих јавних финансија,
знатно је смањена потреба државе за екстерним финансирањем. Поред тога, диверсификацијом извоза по
производима и тржиштима Србија је у последњих неколико година смањила и своју изложеност поремећајима
појединачних сегмената екстерне тражње. Усидрена инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде у
границама циља указују на кредибилитет монетарне политике. То је од посебне важности ако се има у виду
анализа ММФ-а2 која сугерише да усидрена инфлациона очекивања ограничавају преносни ефекат потенцијалне
депрецијације националне валуте на домаће цене, дајући већи маневарски простор монетарној политици земаља
у успону за ублажавање евентуалних негативних ефеката нормализације монетарних политика развијених земаља.

2

World Economic Outlook, October 2018; Chapter 3.
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Смањењем NPL на рекордно низак ниво (5,7% у децембру), с показатељима адекватности капитала на високом
нивоу, упркос смањењу регулаторног минимума увођењем стандарда Базел III, и уз већу доступност домаћих
извора средстава финансирања банака по нижој цени у условима одрживог привредног раста, знатно је повећана и
отпорност домаћег банкарског сектора на евентуалне потресе из међународног окружења. Да је домаћи
банкарски сектор отпоран на потресе из домаћег и међународног окружења, и поред бројних изазова којима је био
изложен током кризе и након ње, потврђују и макропруденцијални стрес-тестови, које Народна банка Србије
редовно спроводи.
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Народна банка Србије ће и у наредном периоду пажљиво пратити и анализирати одлуке централних банака
развијених земаља и оцењивати њихове потенцијалне ефекте на Србију, истовремено настављајући да својом
монетарном, макропруденциjалном и микропруденцијалном политиком доприноси јачању отпорности
финансијског сектора и привреде на екстерне неизвесности.
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V. Пројекцијa инфлације

Према фебруарској централној пројекцији, која је нешто нижа у односу на новембарску пројекцију, очекујемо да ће
мг. инфлација наставити да се креће у границама циља до краја периода пројекције – највероватније у доњем
делу циљаног распона.
Као и у претходној пројекцији, очекујемо да ће главни фактор инфлације током целог периода пројекције бити раст
агрегатне тражње. Поред тога, дезинфлаторни притисци по основу апрецијације динара у претходном периоду
требало би постепено да слабе, а раст регулисаних цена да буде нешто бржи него претходних година. С друге
стране, главни дезинфлаторни утицај у наредном периоду доћи ће од високе базе код цена воћа и поврћа и
нафтних деривата. Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације односи се пре свега на кретања на
међународном робном и финансијском тржишту, а у одређеној мери и на раст регулисаних цена, који би могао бити
мањи од претпостављеног, због чега су ризици остварења пројекције инфлације благо асиметрични наниже.
Прогнозу раста БДП-а за 2019. задржали смо непромењену (3,5%). Очекујемо да ће раст БДП-а бити у потпуности
вођен домаћом тражњом. За разлику од претходне пројекције, када смо очекивали неутрални допринос нето
извоза, сада очекујемо благ негативан допринос, имајући у виду неповољнија кретања у међународном окружењу
у односу на претходну пројекцију, пре свега спорији раст у зони евра од очекиваног. Посматрано с производне
стране, очекујемо наставак раста у услужним секторима, индустрији и грађевинарству, док ће пољопривреда
највероватније имати негативан допринос због деловања базног ефекта. У средњем року очекујемо да раст
БДП-а убрза на око 4% и да буде вођен инвестицијама, извозом, као и растом потрошње домаћинстава на
одрживим основама. Ризике пројекције БДП-а у средњем року оцењујемо као симетричне, при чему у кратком
року, тј. током 2019, ризике који потичу из међународног окружења оцењујемо као асиметричне наниже, а ризике
који потичу из домаћег окружења као асиметричне навише.
Средњорочна пројекција инфлације приказује пројектовано кретање инфлације (ИПЦ) у наредном периоду,
основне факторе који ће одређивати то кретање, као и ризике њеног остварења. Пројекција инфлације
приказује се у виду распона и централне пројекције. Претпоставка пројекције је да монетарна политика
својим мерама активно делује тако да инфлација у средњем року буде у границама дозвољеног одступања од
циља, што је у садашњем оквиру монетарне политике њена основна улога.

Почетни услови
У складу с нашим очекивањима, инфлација је током
Т4 наставила да се креће у границама циља и у
децембру је износила 2,0% мг., што је и њена
просечна вредност за 2018. годину. Као и у већини
земаља у региону, највећи допринос инфлацији у
2018. потицао је од хране и нафтних деривата, што
указује на то да су инфлаторни притисци у основи и
даље ниски. Поред тога, због знатног пада светске
цене нафте крајем године, инфлација у Т4 била је
нижа од наших очекивања изнетих у новембру. Базна
инфлација (по искључењу цена хране, енергије,
алкохола и цигарета) била је стабилна током године и
кретала се око нивоа од 1% мг., колико је износила и у
децембру. На ниске инфлаторне притиске указују и
инфлациона очекивања финансијског сектора и
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 V.0.2.   

привреде, која су и за годину и за две године унапред
усидрена у границама циља већ дуже време, а крајем
године су снижена испод централне вредности циља
од 3,0%.
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Од септембра, понуда и тражња за девизама на МДТ-у
биле су готово уравнотежене, што је утицало на
слабљење апрецијацијских притисака и повремену
појаву
блажих
депрецијацијских
притисака.
Посматрано крајем периода, динар је у Т4 ојачао
према евру за 0,2%, док је због јачања долара према
евру, динар према долару ослабио за 1,6%.
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упућивала су дешавања у међународном окружењу,
пре свега даља нормализација монетарних политика
ФЕД-а и ЕЦБ-а, као и волатилна светска цена нафте.
Поред тога, неизвесност на међународном
финансијском тржишту и даље је повећана због
протекционистичких и геополитичких тензија.
Позитивно је то што је отпорност наше привреде на
евентуалне негативне утицаје из међународног
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креће изнад неутралног нивоа. Притом, његово
одступање од неутралног нивоа благо је смањено у
односу на Т3, због споријег раста наших цена од цена
у зони евра, уз минималну депрецијацију динара на
нивоу просека тромесечја. С друге стране, реална
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Насупрот успоравању раста екстерне тражње током
П2 2018, пре свега из зоне евра, што се првенствено
одразило на производњу прерађивачке индустрије,
домаћи фактори су снажно погурали раст. Према
прелиминарној процени Републичког завода за
статистику, раст БДП-а је у Т4 износио 3,5% мг. (0,3%
дсз.), вођен услужним секторима, пољопривредом и
грађевинарством, док је негативан допринос потекао
од индустрије (у великој мери по основу успоравања
екстерне тражње). Посматрано с расходне стране,
процењујемо да је раст у Т4 био вођен потрошњом
домаћинстава и фиксним инвестицијама, а у мањој
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мери и државном финалном потрошњом. С друге
стране, нето извоз је и у Т4 негативно допринео
кретању БДП-а.
Раст економске активности и позитивни трендови на
тржишту рада доприносе наставку повољних
фискалних кретања, док знатан раст капиталних
издатака државе и раст плата у јавном сектору и
пензија повратно утичу на раст инвестиција и
потрошње, али не у мери у којој би то генерисало веће
инфлаторне притиске. Буџет на консолидованом
нивоу забележио је суфицит у једанаест месеци 2018.
(73,6 млрд динара), при чему су приходи и расходи
били реално већи за 4,1% и 5,8% мг. Уз расходе за
камате од 102,6 млрд динара, примарни суфицит је
износио 176,2 млрд динара. На републичком нивоу, у
целој 2018. остварен је суфицит од 0,6% БДП-а (с
примарним суфицитом од 2,7% БДП-а), док је
Законом о буџету за 2018. био планиран дефицит. На
крају децембра 2018, јавни дуг централне државе
износио је 23,0 млрд евра, а његов удео у
пројектованом БДП-у 53,6% (наспрам 57,9% крајем
2017). Смањењу јавног дуга током 2018, као и
валутног ризика, у највећој мери је допринела
децембарска исплата доспеле еврообвезнице, која је
издата на међународном тржишту 2013. у износу од
1,0 млрд долара.

(  V.0.1.  


Екстерне претпоставке
Изгледи за глобални привредни раст су поново
смањени, тако да већина релевантних институција не
очекује више приближно исти, већ спорији раст
глобалне економије у овој него у претходној години.
Према јануарској пројекцији ММФ-а,27 светска
економија ће, с прошлогодишњих 3,8%, у овој години
расти по стопи од 3,5%, а у наредној години по стопи
од 3,6%, што је за 0,2 п.п. и 0,1 п.п. ниже од
октобарске пројекције. Главни разлози корекције за
ову годину јесу carry over ефекат нижег раста у П2
2018, али и очекивано слабљење спремности
инвеститора за улагања, као и смањење економске
активности у Турској, за које се процењује да ће бити
веће од првобитно предвиђеног. Притом, ММФ
очекује успоравање раста развијених земаља на 2,0%
ове године (са 2,3% у 2018), а земаља у успону на
4,5% (са 4,6% у 2018).
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Упркос ублажавању трговинских тензија између САД
и Кине током Т4, ризик од њиховог заоштравања није
смањен, због чега је ММФ-ова пројекција глобалног
раста асиметрична надоле. Поред тога, као
потенцијалне окидаче даљег слабљења спремности
инвеститора за улагања, ММФ наводи и могућност
повлачења Велике Британије из ЕУ без постигнутог
споразума и веће успоравање раста Кине од
очекиваног.
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Када је у питању привредни раст зоне евра, нашег
најважнијег трговинског партнера, он је у текућој
пројекцији коригован наниже за ову и наредну
годину, према Consensus Forecast-у за по 0,3 п.п. у
односу на претходну пројекцију, на 1,5% и 1,4%.
Процене раста зоне евра смањио је и ММФ за 0,3 п.п.
у 2019, на 1,6%, док за 2020. предвиђа нешто виши
раст од Consensus Forecast-а (1,7%). Светска банка је
такође смањила своје пројекције раста зоне евра за
0,1 п.п., на 1,6% у 2019, док пројекцију за 2020. није
мењала (1,5%). ЕЦБ ће своје нове пројекције
објавити у марту, али је у јануару истакла да ће раст
зоне евра бити спорији него што се очекивало, пре
свега због успоравања раста екстерне тражње и
фактора специфичних за поједине секторе у неким
земљама. ЕЦБ истиче да ће утицај ових фактора
постепено слабити и да ће раст зоне евра наставити
да буде подржан повољним финансијским условима,
даљим растом запослености и зарада, нижим ценама
енергената и, иако нешто споријим, растом глобалне
економске активности. ЕЦБ сматра да су ризици за
привредни раст зоне евра сада израженији надоле,
због неизвесности у погледу геополитичких фактора
и протекционизма, рањивости земаља у успону и
волатилности финансијских тржишта.
Када су у питању наши најзначајнији трговински
партнери у зони евра, Consensus Forecast је, у
односу на прогнозу од пре три месеца, смањио
очекивани раст Немачке за ову годину за 0,3 п.п., на
1,4%, док је за 2020. није мењао (1,6%). Стопе раста
за Немачку смањене су због ипак слабије приватне
потрошње од очекиване, слабије индустријске
производње након увођења нових стандарда за
емисију издувних гасова и успоравања екстерне
тражње. Consensus Forecast је смањио и пројекцију
раста Италије у 2019. на 0,5%, са 1,0% од пре три
месеца, а за 2020. на 0,7%, са 0,9%. Процењује се да
је слабији очекивани раст Италије последица слабе
домаће тражње и релативно виших трошкова
задуживања, с обзиром на високе приносе на
државни дуг.

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

Што се тиче перспектива раста земаља нашег
региона, које су такође наши важни трговински
партнери, очекује се наставак снажног привредног
раста у већини земаља, али ризик представља могући
пад активности у извозно оријентисаним гранама,
као и промене у токовима капитала у условима
очекивања да ЕЦБ смањи експанзивност монетарне
политике. Пројекције раста већине земаља нашег
региона углавном су само благо смањене,
захваљујући доприносу домаће тражње (посебно
потрошње домаћинстава и инвестиција у основне
фондове), за који се очекује да надмаши негативан
допринос нето извоза по основу слабије тражње пре
свега из зоне евра. Према јануарском Consensus
Forecast-у, раст региона југоисточне Европе у 2019.
благо је ревидиран наниже у односу на октобар, за 0,1
п.п., на 3,2% (пре свега због успоравања екстерне
тражње), док се за 2020. процењује на 3,0%. Због
великог очекиваног смањења економске активности у
Турској у 2019. и спорог опоравка у 2020, пројекције
раста европских земаља у успону ММФ је
ревидирао на свега 0,7% у 2019. години (након 3,8%
у 2018), упркос генерално задовољавајућем расту у
централној и источној Европи, а у 2020. на 2,4%, што
је за 1,3 п.п. и 0,4 п.п. мање него у претходној
пројекцији.
Иако је инфлација у зони евра била нешто виша
последњих месеци, углавном због претходног раста
цена енергената, ниска базна инфлација је указивала
на ниске инфлаторне притиске. Са очекиваним
успоравањем глобалне економске активности и
падом цене нафте на светском тржишту, смањена су и
очекивања у погледу њеног кретања у наредном
периоду. Према анкети ЕЦБ-а,28 стручни прогнозери
су смањили своја очекивања у односу на октобар за
0,2 п.п., на 1,5% у 2019, и за 0,1 п.п., на 1,6% у 2020.
Ревизија очекиване инфлације наниже одражава
смањење очекиване цене нафте у наредном периоду
(која је за 17% нижа у П1 2019. него у претходној,
октобарској анкети), као и смањење очекиване базне
инфлације. Слично анкети ЕЦБ-а, очекивана
инфлација за 2019. и 2020. смањена је и према
Consensus Forecast-у, на 1,5%, што је претпоставка и
наше пројекције. Толико износе и дугорочна
тржишна очекивања, која су такође смањена током
протекла три месеца.29

28

ECB Survey of Professional Forecasters (SPF).

29

The five-year, five-year breakeven forward.
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Знатнији инфлаторни притисци не очекују се ни у
земљама региона. Након повећања у октобру на
3,0%, Consensus Forecast је у јануару смањио
прогнозу инфлације за земље југоисточне Европе, на
2,7% у 2019, пре свега због пада цена енергената.
Исту стопу инфлације за ове земље прогнозира и у
2020. години.
Услови на међународном финансијском тржишту
и даље су релативно повољни. ЕЦБ од почетка ове
године више не спроводи програм квантитативних
олакшица, али у потпуности реинвестира доспелу
главницу купљених хартија и на тај начин задржава
свој биланс на релативно високом нивоу. ЕЦБ је у
децембру најавила да ће с таквом праксом наставити
у дужем временском периоду након што почне да
повећава референтну каматну стопу, тј. све док буде
потребно да одржава повољне финансијске услове и
висок степен монетарне експанзивности. Притом,
ЕЦБ је поновила да и даље очекује да ће референтна
каматна стопа остати непромењена најмање до краја
лета ове године. Да ће она остати непромењена и
дуже, до краја ове године, сматрају стручни
прогнозери, који, према јануарској анкети, очекују
спорију нормализацију монетарне политике него пре
три месеца. Просечна референтна каматна стопа коју
сада очекују у 2020. и 2021. износи 0,35% и 0,74%,
респективно. На спорију нормализацију монетарне
политике ЕЦБ-а указују и фјучерси с краја јануара,
према којима би тромесечни EURIBOR требало да
остане негативан све до краја, а не до средине 2020,
као што се очекивало крајем октобра.
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Спорија нормализација монетарне политике очекује
се и од ФЕД-а, с обзиром на спорији привредни раст
и инфлацију у овој години од очекиваних. ФЕД је у
децембру, по четврти пут у 2018, повећао циљани
распон референтне каматне стопе на 2,25–2,50%, али
је својим пројекцијама сигнализирао спорији темпо
повећања у 2019. Медијана референтне каматне стопе
износи 2,9% у 2019. години (уместо 3,1%, колико је
износила у септембру) и 3,1% у 2020. (уместо 3,4%).
Тиме ФЕД очекује два повећања у овој години, а не
три, као што је очекивао у септембру, док у 2020. и
даље очекује једно повећање. С повећањем изгледа да
би привредни раст могао бити спорији од очекиваног,
ФЕД је у јануару истакао да ће бити флексибилнији у
погледу мера монетарне политике у наредном
периоду. Када су у питању тржишни учесници, они,
према фјучерсима, не очекују повећање референтне
каматне стопе ФЕД-а у овој години.

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

Неизвесност у погледу будућих кретања у
међународном окружењу односи се и на кретање
светских цена примарних производа. Неизвесно је
пре свега кретање светске цене нафте, која се од
почетка ове године креће око 60 долара по барелу,
иако тржиште очекује да ће око тог нивоа остати и у
наредне две године, током хоризонта наше
пројекције. Таква очекивања одражавају процену да
смањење производње земаља OPEC-а неће бити
довољно да подстакне знатнији раст цене нафте на
светском тржишту, с обзиром на очекивано слабљење
тражње за нафтом због споријег глобалног раста (пре
свега раста Кине), као и очекивани раст производње
нафте у САД. У складу с нафтним фјучерсима с
почетка фебруара (узимајући просек у последње две
недеље), у новој пројекцији смо претпоставили нижи
ниво светске цене нафте – 61 долар по барелу до
краја периода пројекције. Када су у питању други
примарни производи на светском тржишту,
очекивања у погледу кретања њихових цена углавном
су ревидирана наниже, пре свега због очекиваног
успоравања глобалног раста и трговинских тензија.
Очекује се пад цена метала на светском тржишту у
овој години, који ће, према јануарској пројекцији
ММФ-а, бити већи од очекиваног у октобру (7,4% у
односу на 5,3%). Након тога, у 2020. години, требало
би да цене метала буду стабилне. ММФ је ревидирао
наниже и цене већине примарних пољопривредних
производа. У нашој пројекцији смо претпоставили,
према подацима берзи Euronext Paris и Chicago Board
of Trade, њихов раст од 1,6% у 2019, а затим благи пад
у 2020. години од 0,9%.
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 V.0.10.    
       
)

(USD/
140
120
100
80
60
40
20
2010.

2012.

2014.

2016.

2018.

2020.

   !
   !
"    !
 :  .

 V.0.11.    
    


 

(4 2013 = 100)
130
120
110
100
90
80
70
60
2010.

2012.

2014.

2016.

2018.

2020.

   
 !   
"!    
 : CBOT, Euronext   

  .

Интерне претпоставке
Цене примарних пољопривредних производа на
домаћем тржишту30 повећане су протеклих месеци,
тако да су трошкови у производњи хране поново
изнад неутралног нивоа. Међутим, имајући у виду
кретање фјучерса на париској и чикашкој берзи,
очекујемо да домаће цене пољопривредних производа
у П2 ове године забележе умерен пад у односу на
текући ниво. Тиме би се трошкови производње
вратили на неутрални ниво. И у наредном периоду
очекујемо да ће цене на домаћем тржишту следити
динамику са светског тржишта, с обзиром на њихову
повезаност, тако да би у наредној години требало да
се благо смање.
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Претпоставка пројекције је даљи раст агрегатне
тражње. Иако је тенденција смањења негативног

30

Мерено композитним индексом цена пшенице, кукуруза и соје.
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производног јаза, која траје од 2014. године, успорена
у претходна три тромесечја, очекујемо да ће се она
наставити у наредном периоду. Прелазак производног
јаза у позитивну зону очекујемо у наредној години,
пре свега због раста домаће тражње. Домаћа тражња
ће бити подржана даљим растом зарада и
запослености у приватном сектору, повећањем плата у
јавном сектору и пензија, као и досадашњим
ублажавањем монетарне политике Народне банке
Србије и још увек релативно ниским каматним
стопама у зони евра. Успоравање глобалног раста, а
пре
свега
зоне
евра,
нашег
главног
спољнотрговинског партнера, довешће до тога да
допринос екстерне тражње буде мањи него у
претходним пројекцијама.
Када су у питању регулисане цене, изостале су
очекиване корекције цена електричне енергије и
природног гаса у току претходне године, тако да се
раст ове групе цена зауставио на 2,4% у 2018. За ову
годину смо претпоставили раст регулисаних цена од
4,4%, пре свега по основу корекције цене цигарета
услед раста акциза, раста цена природног гаса и
електричне енергије. Претпоставке о расту
регулисаних цена у 2020. нисмо мењали у односу на
прошлу пројекцију – око 4,0% годишње.
Као и у претходним пројекцијама, очекујемо да ће
инфлациона очекивања остати усидрена око
централне вредности циља до краја периода
пројекције.
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Наставак позитивних фискалних трендова
очекујемо и у наредном периоду. За ову годину
планиран је дефицит од 0,5% БДП-а, с обзиром на
наставак раста капиталних расхода и раст издатака за
плате и пензије. Фискалном стратегијом за 2019.
годину, с пројекцијама за 2020. и 2021. годину,
предвиђено је постепено смањење учешћа прихода и
текућих расхода у БДП-у, уз повећање капиталних
расхода. Средњорочно циљани ниво дефицита од
0,5% БДП-а обезбедиће наставак силазне путање
јавног дуга и у наредним годинама – на 50,7% крајем
2019. и 48,1% крајем 2020. године, што ће додатно
допринети већој отпорности Србије на ризике из
међународног окружења. Ризици пројекције јавног
дуга односе се на кретања у међународном окружењу,
пре свега однос евра и долара, као и динамику
нормализације монетарне политике ФЕД-а и ЕЦБ-а.
Достигнуте стопе привредног раста, уравнотежене
јавне финансије и успостављена силазна путања
јавног дуга, уз ниску и стабилну инфлацију,
представљају основу за даља побољшања
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макроекономских показатеља. Наставак силазне
путање јавног дуга у наредном периоду требало би
позитивно да се одрази на премију ризика земље и
кредитни рејтинг. Уз наставак прилива СДИ, који
више него у пуној мери покрива дефицит текућег
рачуна платног биланса и доприноси његовом
смањењу у средњем року, то ће доприносити даљој
релативној стабилности на девизном тржишту.
Очекујемо да ће извоз и у 2019. години имати високу
стопу раста, вођен инвестицијама из претходног
периода и, иако споријим, растом екстерне тражње, а
због наставка инвестиционог циклуса, очекујемо и
раст увоза опреме и репроматеријала. Процењујемо
да ће текући дефицит платног биланса у овој години
бити смањен на 5,0% БДП-а, са 5,2% БДП-а, колико је
износио у 2018. Смањење текућег дефицита
очекујемо пре свега по основу поправљања салда
услуга и повољнијих кретања на рачуну примарног
дохотка, који би требало да компензују ефекте нешто
споријег раста зоне евра на салдо робне размене. У
средњем року очекујемо даље смањење текућег
дефицита, с обзиром на очекивани већи утицај
текућег инвестиционог циклуса на раст извоза у
наредним годинама. Притом, процењујемо да ће
прилив СДИ у наредним годинама бити стабилан, на
нивоу од око 5% БДП-а, што ће, као и до сада, бити
више него довољно за покриће дефицита текућег
рачуна и релативно стабилна кретања на девизном
тржишту и у наредном периоду.
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Пројекција
Пројекција инфлације
Према нашој текућој пројекцији инфлације, која је
нешто нижа у односу на новембарску пројекцију,
очекујемо да ће мг. инфлација и у наредне две године
бити ниска и стабилна. Она ће наставити да се креће у
границама циља до краја периода пројекције –
највероватније у доњем делу циљаног распона.
Краткорочна пројекција инфлације
У складу с нашим претходним најавама, очекујемо да
ће се мг. инфлација током Т1 2019. привремено
приближити централној вредности циља, као
последица ефеката ниске базе из истог периода 2018.
Ишчезавање ефекта апрецијације динара из
претходног периода требало би да услови да се и мг.
базна инфлација у овом периоду нађе на вишем нивоу
него крајем 2018. године, док ће, према нашим
проценама, њен тромесечни раст бити незнатан.
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Посматрано на тромесечном нивоу, очекујемо да ће
потрошачке цене сезонски уобичајено више порасти
него у осталим тромесечјима године, на шта би у
највећој мери требало да утиче раст цена воћа и
поврћа, редовно годишње усклађивање акциза на
цигарете и поскупљење комуналних услуга. У
супротном смеру деловаће сезонски очекиван пад
цена туристичких пакет-аранжмана и свежег меса, а
негативан допринос очекује се и од нафтних деривата
по основу знатног пада светске цене нафте
крајем 2018.
Ризици краткорочне пројекције инфлације односе се
пре свега на кретање цена непрерађене хране,
највише воћа и поврћа, као и на кретања на светским
робним и финансијским тржиштима и њихове ефекте
у кратком року на цене у Србији.

 :  .

Средњорочна пројекција инфлације
 V.0.15.  
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Полазећи од претпоставки пројекције, очекујемо да ће
се мг. инфлација и у наредне две године кретати у
границама циља – највероватније у доњем делу
циљаног распона. Притом, њено кретање у наредној
години дана у великој мери ће одредити базни ефекат,
пре свега код цена воћа и поврћа. Зато очекујемо да ће
мг. инфлација најпре расти до априла, потом падати ка
доњој граници циља у наредним месецима, а да ће се
крајем текуће и почетком наредне године вратити на
садашњи ниво (око 2%).
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Кретање пројектоване инфлације до краја периода
пројекције, тј. у наредне две године, резултат је
утицаја различитих фактора на инфлацију. Као и у
претходној пројекцији, очекујемо да ће главни фактор
инфлације током целог периода пројекције бити раст
агрегатне тражње. Поред тога, дезинфлаторни
притисци по основу апрецијације динара у
претходном периоду требало би постепено да слабе, а
раст регулисаних цена да буде нешто бржи него
претходних година. С друге стране, главни
дезинфлаторни утицај у наредном периоду доћи ће од
високе базе код цена воћа и поврћа и нафтних
деривата.
Очекујемо да ће се наставити раст агрегатне
тражње, који готово непрекидно траје од краја 2014.
године, тј. да ће дезинфлаторни притисци по основу
негативног производног јаза слабити. Према нашој
процени, требало би да ти притисци ишчезну у
наредној години, с преласком производног јаза у
позитивну зону. Такво кретање производног јаза биће
подржано позитивним трендовима на тржишту рада,
као и растом плата у јавном сектору и пензија, преко
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позитивног утицаја на расположив доходак
становништва. На расположив доходак повољно
делује и нижи ниво каматних стопа, а тиме и нижи
трошкови отплате кредита, који су постигнути
досадашњим ублажавањем монетарне политике
Народне банке Србије. На раст економске активности
у Србији утицаће раст привреде зоне евра, мада је он
спорији него у претходним пројекцијама, затим
монетарна политика ЕЦБ-а, која је још увек изразито
експанзивна, као и даље ниске каматне стопе на
евроиндексиране кредите.
Јачање динара у претходном периоду деловало је
дезинфлаторно путем нижих увозних цена изражених
у динарима. По том основу, још неко време очекујемо
дезинфлаторне притиске, али ће се они постепено
исцрпљивати. Ипак, с обзиром на то да се очекује
релативна стабилност курса динара, као и раст цена
у зони евра, нашем најважнијем трговинском
партнеру, од око 1,5%, раст увозних цена изражених у
динарима требало би да остане релативно низак до
краја периода пројекције.
Процењујемо да су трошкови сировина у
производњи хране поново изнад неутралног нивоа.
Наиме, од претходне средњорочне пројекције,
повећане су цене примарних пољопривредних
производа на домаћем тржишту, што је условило
повећање трошкова у производњи хране. У П2 ове
године
очекујемо
да
цене
примарних
пољопривредних производа умерено падну, што би
трошкове производње хране требало да врати на
неутралан ниво. Након тога, очекујемо да ће се ови
трошкови кретати око неутралног нивоа, у складу с
претпостављеним кретањем цена примарних
пољопривредних производа на светском тржишту
(благи пад у 2020), јер светске цене у највећој мери
утичу на кретање домаћих цена примарних
пољопривредних производа.
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Када су у питању регулисане цене, очекујемо да ће
њихов раст у овој години износити 4,4%, пре свега по
основу корекције цене цигарета, као и очекиваног
раста цена природног гаса и електричне енергије, који
је изостао прошле године. Тиме би допринос раста
регулисаних цена инфлацији био већи за 0,3 п.п. него
прошле године. Као и у претходној пројекцији,
очекујемо раст регулисаних цена у 2020. од око 4,0%.
Као што смо очекивали и у претходној пројекцији,
главни дезинфлаторни утицај у наредном периоду
потећи ће од високе базе код цена воћа и поврћа и
нафтних деривата. Цене воћа и поврћа су у
последњих осам месеци прошле године порасле више
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него што се очекивало (доприносећи мг. инфлацији са
0,65 п.п. у 2018), што их је довело у зону изнад
неутралног нивоа. Зато очекујемо да ће од маја ове
године њихов допринос инфлацији снажно опасти, уз
могућност да он пређе и у негативну зону.
 V.0.17.  
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Тренд раста светске цене нафте је прошле године
преокренут у октобру, њеним падом са 86 долара по
барелу на око 60 долара по барелу почетком ове
године. Таква кретања већ су резултирала
појефтињењем деривата и падом њиховог доприноса
мг. инфлацији са 0,7 п.п. у октобру на 0,3 п.п. у
децембру 2018. Штавише, под претпоставком
стабилизације цене нафте око садашњег нивоа,
силазна тенденција доприноса нафтних деривата
требало би да се настави, уз његов улазак у негативну
зону током Т2 ове године и по основу већ исказаног
пада светских цена нафте, и по основу изласка
прошлогодишњих поскупљења из мг. обрачуна
инфлације.
Када су у питању остале компонентe инфлације, на
релативно ниском нивоу је непрехрамбена
инфлација (0,9% у 2018), у великој мери због утицаја
јачања динара из претходног периода. У наредном
периоду очекујемо, као и у претходној пројекцији,
њен умерен раст због постепеног ишчезавања ефеката
јачања динара у претходном периоду и раста
агрегатне тражње, али би она до краја периода
пројекције требало да се креће испод 3%. Поменути
фактори ће, уз раст трошкова производње хране у
кратком року, деловати и у смеру умереног раста
прехрамбене инфлације, која ће имати сличан
профил кретања као и непрехрамбена инфлација.
Неизвесност у погледу остварења пројекције
инфлације односи се пре свега на кретања на
међународном робном и финансијском тржишту, а у
одређеној мери и на раст регулисаних цена.
Када је у питању међународно робно тржиште, цене
примарних производа у наредном периоду могле би
бити и ниже и више од претпостављених, и због
фактора на страни тражње, и због фактора на страни
понуде. Када су у питању фактори на страни тражње,
постоје ризици да би успоравање раста глобалне
економије могло да буде веће од процењеног, а тиме и
пад тражње за примарним производима. Неизвесна
трговинска политика водећих земаља света и
забринутост за пооштравање трговинских тензија
могле би да наруше пословни оптимизам и негативно
се одразе на инвестиције, продуктивност и привредни
раст, што би утицало на пад тражње за примарним
производима, пре свега нафтом. На пад тражње за

64

Извештај о инфлацији — фебруар 2019.

примарним производима посебно би се одразило веће
успоравање раста Кине од очекиваног, будући да је
привреда Кине постала главни покретач раста
тражње за примарним производима на светском
тржишту. Иако је Кина реаговала на успоравање
раста
ограничавањем
даљег
пооштравања
финансијске регулативе, убризгавањем ликвидности,
смањењем обавезне резерве банака и фискалним
стимулансима, тј. повећањем јавних инвестиција,
економска активност би ипак могла бити испод
очекиване, посебно ако се не смире трговинске
тензије. С друге стране, постоји могућност да ће се
трговинске тензије смирити и да ће негативни ефекти
на глобални раст и тражњу за примарним
производима по том основу изостати.
Када су у питању фактори на страни понуде, они су
специфични за сваки примарни производ. На
светском тржишту нафте неизвесност и даље постоји
због геополитичких тензија, пре свега у погледу
санкција САД на извоз нафте из Ирана, као и могућих
додатних негативних шокова на страни понуде због
дешавања у Венецуели, Либији и Нигерији. Такође,
неизвесно је колико ће трајати текуће ограничавање
производње нафте земаља OPEC-а, као и у којој мери
ће га се земље чланице придржавати. Поред тога, иако
се очекује да ће увођење нових стандарда
Међународне поморске организације 2020. године
бити ограничено, остаје непознаница како ће на њих
реаговати индустрија прераде и транспорта нафте и
какав ће бити ефекат на светску цену нафте. С друге
стране, производња нафте у САД је динамична и њен
раст, као и евентуално већи раст производње земаља
OPEC-а, могао би водити даљем паду светске цене
нафте. Кретање цене нафте на светском тржишту
одразиће се и на цене примарних пољопривредних
производа, пре свега житарица, не само преко
трошкова горива у пољопривредној производњи и
цена ђубрива, већ и преко утицаја на производњу
биогорива. С друге стране, заоштравање трговинских
тензија могло би да води паду цена примарних
пољопривредних производа. Такође, чињеница је да
су у претходних неколико година цене примарних
пољопривредних производа на светском тржишту
расле мало, или су се чак смањивале, иако су фјучерси
предвиђали раст. Имајући у виду неизвесност у
погледу кретања светских цена нафте и примарних
пољопривредних производа, процењујемо да су
ризици наше пројекције по основу светских цена
примарних производа симетрични.
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Ризици пројекције односе се и на кретања на
међународном финансијском тржишту, пре свега у
погледу карактера монетарних политика ЕЦБ-а и
ФЕД-а, а последично и услова на међународном
финансијском тржишту и односа између евра и
долара. Због успоравања глобалног раста и
инфлације, ЕЦБ и ФЕД су већ сигнализирали да ће
нормализација њихових монетарних политика бити
спорија него што се очекивало. То значи да ће
глобални финансијски услови бити повољни дуже
него што се очекивало. Међутим, неизвесно је у којој
мери ће нормализација бити спорија, што би могло
утицати на нестабилност глобалних токова капитала.
Даље ширење протекционизма у међународној
трговини могло би додатно повећати нестабилност на
међународном финансијском тржишту, а тиме и
неизвесност у вези с кретањем капитала. У супротном
правцу би деловало смиривање трговинских тензија.
Имајући наведено у виду, ценимо да су ризици
пројекције по овом основу симетрични.
У пројекцији смо користили претпоставку да ће раст
регулисаних цена ове године убрзати на 4,4%, након
релативно скромног прошлогодишњег раста од 2,4%.
За 2020. годину претпоставили смо раст регулисаних
цена од око 4%. Међутим, с обзиром на то да су
регулисане цене у претходне три године расле мање од
пројектованог нивоа, сматрамо да су ризици
пројекције по овом основу благо асиметрични наниже.
Ако узмемо све наведено у обзир, оцењујемо да су
ризици у погледу остварења пројекције инфлације
благо асиметрични наниже.
Одлуке о монетарној политици и у наредном периоду
зависиће од процене утицаја домаћих фактора и
фактора из међународног окружења на кретање
инфлације у Србији. Имајући у виду да кључни
ризици пројекције долазе из међународног окружења,
Народна банка Србије ће наставити пажљиво да прати
и анализира кретања на међународном робном и
финансијском тржишту и да оцењује њихов утицај на
економска кретања у Србији. Као и до сада,
монетарна политика ће бити предвидива и доследна у
остваривању ниске и стабилне инфлације у средњем
року, што ће, уз очување финансијске стабилности,
доприносити одрживом привредном расту и јачању
отпорности на екстерне неизвесности.
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Пројекција БДП-а
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У текућој пројекцији, процену раста БДП-а за 2019.
задржали смо на 3,5%. Међутим, с обзиром на нешто
израженије ризике из међународног окружења, пре
свега спорији раст у зони евра од очекиваног,
измењена је структура раста за 2019, тако да за
разлику од претходне пројекције, када смо очекивали
готово неутралан, сада очекујемо негативан допринос
нето извоза расту БДП-а. Ипак, у поређењу са 2018,
негативан допринос нето извоза биће знатно мањи.
При томе, извоз би требало да задржи релативно
снажну динамику раста од око 8%, а сличан раст
очекујемо и код увоза, уз задржавање повољне
структуре. С друге стране, процењујемо да ће домаћа
тражња у већој мери позитивно допринети расту
БДП-а, пре свега по основу бржег раста фиксних
инвестиција, захваљујући наставку високог прилива
СДИ и интензивној реализацији инфраструктурних
пројеката. Виши допринос од претходно очекиваног
требало би да потекне и од веће потрошње
домаћинстава, захваљујући расту плата у јавном
сектору и пензија, као и наставку раста запослености
и зарада у приватном сектору.
Раст потрошње домаћинстава требало би да се
позитивно одрази и на убрзање раста активности у
услужним секторима, који ће и током 2019. пружати
највећи позитиван допринос расту БДП-а,
посматрано с производне стране. Поред тога,
очекујемо да ће грађевинарство наставити да расте
просечном динамиком у претходних пет година (око
8%), на шта указују предвиђени раст капиталних
издатака државе и повољна кретања на тржишту
некретнина. Позитиван допринос расту требало би да
потекне и од индустрије, чему ће, поред наставка
раста прерађивачке индустрије, допринети и
опоравак у рударству. С друге стране, негативан
допринос кретању БДП-а у 2019. очекује се по основу
пада пољопривредне производње услед деловања
базног ефекта.
Посматрано у средњем року, очекујемо да ће реални
раст БДП-а износити око 4%. Повољан пословни
амбијент, наставак процеса евроинтеграција и
интензивно улагање у инфраструктуру требало би да
допринесу даљем расту фиксних инвестиција.
Активирање инвестиција, претежно усмерених у
извозно оријентисане секторе, допринеће и одржању
релативно снажне динамике раста извоза, што би, уз
постепено успоравање раста увоза, требало да има за
резултат позитиван допринос нето извоза расту БДП-а.
Позитиван допринос требало би да пружи и потрошња
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домаћинстава, за коју и у наредном периоду очекујемо
да ће расти спорије од раста БДП-а.
Постепеном убрзању раста БДП-а у средњем року,
посматрано с производне стране, требало би да
допринесе већи раст у прерађивачкој индустрији, који
би требало да буде резултат активирања инвестиција у
нове извозне капацитете, с једне стране, и очекиваног
опоравка екстерне тражње, с друге стране. Очекујемо
и убрзање раста активности у услужним секторима по
основу даљег опоравка на тржишту рада и раста
домаће тражње. Када је реч о кретањима у
грађевинарству, очекујемо наставак раста, мада нешто
споријом динамиком него у 2018, док смо код
пољопривреде претпоставили да ће приноси бити на
нивоу вишегодишњег просека.
Када је реч о ризицима текуће пројекције раста БДП-а,
они се пре свега односе на темпо привредног раста у
зони евра, кретања на међународном финансијском и
робном тржишту, као и на кретања у домаћој
пољопривредној производњи и грађевинарству. Према
нашој процени, ризици пројекције су симетрични, при
чему у кратком року, тј. током 2019, ризике који потичу
из међународног окружења оцењујемо као
асиметричне наниже, а ризике који потичу из домаћег
окружења као асиметричне навише. Након тога, тј. у
средњем року, све ризике пројекције БДП-а оцењујемо
као симетричне.
Захваљујући диверсификацији извоза, Србија је у
последњих неколико година смањила своју
изложеност поремећајима појединачних сегмената
екстерне тражње. Ипак, зона евра је и даље наш
најзначајнији трговински партнер, па би успоравање
темпа раста у зони евра могло утицати на спорији раст
извоза Србије и последично спорији раст производње
у прерађивачкој индустрији. С обзиром на то да су
европски званичници то успоравање оценили као
привремено, процењујемо да би евентуални
негативни ефекти на привредни раст Србије могли
бити присутни пре свега у кратком року, тј. током
2019. Поред тога, евентуални даљи раст
протекционизма у међународној трговини, упркос
договору који је постигнут између САД и Кине крајем
2018, преко утицаја на спорији глобални привредни
раст такође би за последицу могао имати нижи раст
БДП-а Србије. У одређеној мери, неизвесност се
односи и на негативан ефекат уведених такси од 100%
на производе који се испоручују на Косово и
Метохију, што би, уколико се оне задрже, могло да се
одрази на мању производњу у прерађивачкој
индустрији, пре свега прехрамбених производа.

Народна банка Србије

Поред трговинског канала, Србија је као мала и
отворена привреда под утицајем и токова капитала и
односа
главних
валута
на
међународном
финансијском тржишту. У условима наставка
нормализације монетарних политика водећих
централних банака, као и мање спремности
инвеститора за улагањима, могли би да порасту
трошкови екстерног финансирања, при чему ће то пре
свега зависити од темпа нормализације, као и у којој
мери је то у складу с тржишним очекивањима. Ипак,
захваљујући очуваној макроекономској стабилности,
смањеној унутрашњој и спољној неравнотежи,
повећању домаће штедње и последично мањим
потребама за екстерним задуживањем, Србија је
смањила своју изложеност евентуалним екстерним
шоковима по том основу. Поред тога, слабији изгледи
глобалног раста могли би да утичу и на спорији темпо
нормализације монетарне политике ФЕД-а од
очекиваног, као и на одлагање почетка нормализације
монетарне политике ЕЦБ-а.
Ризици пројекције односе се и на кретање цена
примарних производа, пре свега нафте, основних
метала и житарица. Када је реч о цени нафте, њен
евентуални раст на светском тржишту прелио би се
на Србију као нето увозницу преко нижег
расположивог дохотка и виших трошкова пословања,
док би у супротном смеру деловао њен евентуални
пад. С друге стране, на Србију као нето извозника
житарица и основних метала позитивно би деловао
евентуални раст цена ове робе на светском тржишту.
Како је кретање тих цена на светском тржишту
могуће у оба смера, ризике по том основу оцењујемо
као симетричне.
Када је реч о домаћим факторима раста БДП-а,
оцењујемо да би њихов ефекат у кратком року могао
бити асиметричан навише. То се односи пре свега на
позитивне ефекте по основу снажнијег раста
инвестиција од претпостављеног, с обзиром на
релативно висок и пројектно распрострањен прилив
СДИ у 2018. Бржи раст инвестиција од очекиваног
могао би да се прелије на повољнија кретања у
грађевинарству од првобитно претпостављених,
којима, поред наставка интензивног улагања у
инфраструктуру, погодују и повољна кретања на
тржишту некретнина.
Претпоставка пројекције је и да ће пољопривредна
производња у 2019. бити на нивоу вишегодишњих
просека, тако да ће због високе базе из 2018.
највероватније забележити пад. Континуирано
улагање у овој области, које укључује и приступ
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средствима из фондова ЕУ, могло би да утиче на раст
продуктивности и умањи евентуална негативна
кретања. Ипак, треба имати у виду и да је
пољопривреда у великој мери подложна утицају
временских услова, чије кретање је неизвесно, па је
могуће да дође до одступања од претпоставке о
просечној сезони у оба смера.

Поређење и остварење пројекција
инфлације
Нова средњорочна пројекција инфлације је на
нешто нижем нивоу од пројекције коју смо
објавили у новембарском Извештају о инфлацији.
Главни разлози ниже пројектоване инфлације у 2019.
јесу снажан пад светске цене нафте крајем 2018.
године и, по свему судећи, спорије ишчезавање
ефекта јачања динара из претходног периода него што
смо претпоставили у новембарској пројекцији.
Због снажног пада цене нафте на светском тржишту
крајем прошле године, претпостављено је да ће она
током 2019. бити на нижем нивоу од оног што смо
претпоставили у новембарској пројекцији. То ће
утицати на ниже цене нафтних деривата, а тиме и на
нижу инфлацију у односу на новембарску пројекцију
до краја 2019. године.
На нижу пројектовану инфлацију делује и спорије
ишчезавање ефеката јачања динара из претходног
периода. Оно је највидљивије у нижем расту цена
непрехрамбених производа и услуга у Т4 2018, због
којег смо мг. стопу раста тих цена до краја 2019.
године пројектовали на нижем нивоу него у
новембарској пројекцији. Поред тога, нижем расту
цена непрехрамбених производа и услуга допринеће и
нижа очекивана инфлација у зони евра, која је наш
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најзначајнији трговински партнер. У истом смеру
делује и спорије затварање негативног производног
јаза него што смо претпоставили у претходној
пројекцији, пре свега због слабије екстерне тражње.
Инфлација се у протеклој години дана кретала у
границама распона пројекције из фебруара 2018.
године. Притом, инфлација је осцилирала око
централне вредности пројекције – најпре испод, а
потом изнад, да би се на крају 2018. године нашла
тачно на пројектованом нивоу централне вредности
пројекције из фебруара 2018.
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С друге стране, виши раст од очекиваног имале су
цене воћа и поврћа и нафтних деривата. Волатилне
цене воћа и поврћа су најпре почетком године, због
повољних временских прилика, мање порасле него
што се очекивало и тиме допринеле да инфлација буде
нижа од пројектоване централне вредности. У остатку
године, те цене су, а пре свега цене поврћа, порасле
више него што се очекивало, па је инфлација по том
основу била виша од пројектоване централне
вредности. Цене нафтних деривата су забележиле
виши раст од оног који је пројектован у фебруару
2018, што је последица пре свега раста цене нафте на
светском тржишту током највећег дела године.
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У периоду од претходног Извештаја о инфлацији
већина релевантних међународних институција није
објавила нове пројекције кључних макроекономских
показатеља за Србију. Оне које су их објавиле – ММФ,
Consensus Forecast и Блумберг – задржале су
позитивна очекивања за 2019. и 2020. годину.
Све три наведене институције повећале су процену
раста БДП-а Србије у 2018, ММФ и Блумберг са 4,0%
на 4,2%, а Consensus Forecast са 4,1% на 4,4%. За
2019. годину њихове процене раста БДП-а Србије
крећу се око 3,5%, а за 2020. у распону од 3,3%
(Блумберг) до 4,0% (ММФ).
Када је у питању инфлација, све три институције
очекују да ће она и даље бити у границама циља
Народне банке Србије и генерално нешто нижа од
претходних процена. Consensus Forecast и Блумберг
смањили су своје процене инфлације за ову годину са
2,9% на 2,3% и 2,6%, респективно. Блумберг је и за
наредну годину смањио процену инфлације са 3,0%
на 2,9%, а Consensus Forecast је у јануару први пут
објавио своју процену инфлације од 2,7%. ММФ је
благо повећао процену инфлације за ову годину
(2,4%), а за наредну годину задржао ју је на
централној вредности циља Народне банке Србије
(3,0%).
Промена нема када је у питању фискални резултат.
Mеђународнe институцијe су сагласне да ће он бити
на циљаном дефициту од 0,5%, с тим да Блумберг
сматра да ће дефицит у овој години бити мањи и од
тога (–0,3% БДП-а). To ће обезбедити даље смањење
учешћа јавног дуга, а тиме и већу отпорност Србије
на изазове из међународног окружења.
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Осврт 4: Пројекције инфлације и БДП-а у 2018. години
Jедан од кључних аспеката стратегије циљања инфлације јесу пројекције инфлације и БДП-а, које се користе
не само као аналитичка подршка процесу доношења одлука о монетарној политици већ доприносе и ефикасној
комуникацији с јавношћу и усмеравању очекивања тржишних субјеката. Спроводећи стратегију циљања
инфлације, Народна банка Србије израђује пројекције инфлације и економске активности за две године унапред
и објављује их у извештајима о инфлацији четири пута годишње.
Важан елемент пројекција, од којег зависи и степен њиховог остварења, јесу претпоставке о кретању кључних
фактора инфлације, односно БДП-а, од којих су екстерне претпоставке преузете од централних банака и
релевантних међународних институција (попут ЕЦБ-а, ММФ-а, Светске банке, Европске комисије и др.) или
одређене кретањем фјучерса, а интерне претпоставке базиране на експертској процени Народне банке Србије.
Овом приликом осврнућемо се на главне претпоставке и резултате пројекција инфлације и БДП-а које смо
објављивали у извештајима о инфлацији током 2018, заједно с њиховим остварењем.
Прошла година је била посебно изазовна за дефинисање претпоставки и израду пројекција, пре свега због
променљивих дешавања у међународном окружењу. Изгледи за глобални привредни раст најпре су побољшани,
а потом погоршани, цена нафте је варирала од 50 долара по барелу до 86 долара по барелу (што је био њен
највиши ниво од 2014. године), а монетарне политике водећих централних банака и даље су се разилазиле, уз
неизвесност у погледу кретања односа долара и евра и токова капитала према земљама у успону. С друге стране,
кретања на домаћем тржишту била су стабилна и у највећој мери у складу с нашим очекивањима. Одступања у
кретању инфлације била су присутна по основу кретања регулисаних цена и цена воћа и поврћа, док су на
привредни раст утицали повољни метеоролошки услови за раст пољопривредне производње и инвестиције веће
од очекиваних. Имајући у виду неизвесност која је долазила из међународног окружења, Народна банка Србије је
током 2018. године задржала опрезност приликом доношења одлука о монетарној политици.
Све пројекције инфлације које су израђене у 2018. години предвиђале су да ће инфлација и даље бити ниска
и стабилна и да ће се кретати у границама циља Народне банке Србије, с централном пројекцијом у распону од
1,5% до 2,5% (Графикон О.4.1), док су пројекције БДП-а кориговане навише два пута током године, са 3,5%
почетком године на 4% у августу, а затим на 4,2% у новембру.
Почетком године, према фебруарској пројекцији, очекивало се да ће се инфлација током 2018. кретати ближе
доњој граници дозвољеног одступања од циља, због ниских инфлаторних притисака по основу већине фактора из
домаћег и међународног окружења и ефекта високе базе код цена енергената, воћа и поврћа. С друге стране,
требало је да постепени опоравак домаће тражње у средњем року утиче на умерен раст инфлације и наставак
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њеног кретања у границама циља. Фебруарска пројекција инфлације била је нижа од претходне пројекције (из
новембра 2017), а главни разлози за то били су мањи раст потрошачких цена током Т4 2017. од очекиваног и
претпоставка о нижим увозним ценама примарних пољопривредних производа израженим у динарима.
Након фебруарске пројекције инфлације, референтна каматна стопа је смањена у марту и априлу за укупно 50
б.п., на 3,0%, што је њен најнижи ниво у режиму циљања инфлације. Доносећи одлуке о даљем ублажавању
монетарне политике, Извршни одбор је имао у виду да су инфлаторни притисци након фебруарске пројекције
додатно ослабили. О томе је сведочила базна инфлација, која се у марту спустила на 0,8% мг., што је њен
минимум откад се инфлација мери променом ИПЦ-а. Такође, и краткорочна и средњорочна инфлациона
очекивања била су усидрена око централне вредности циља за инфлацију (3,0%).
Извршни одбор Народне банке Србије очекивао је у фебруару да ће раст БДП-а у 2018. износити 3,5%.
Предвиђало се да ће даље унапређење пословног амбијента, висок и пројектно распрострањен прилив СДИ, као
и реализација инфраструктурних пројеката, наставити позитивно да делују на инвестиције, које ће у 2018. бити
један од носилаца привредног раста. Растући позитиван допринос очекивао се и од потрошње домаћинстава због
даљег опоравка на тржишту рада, као и од извоза по основу инвестиција из претходног периода и раста екстерне
тражње услед тадашњих процена ЕЦБ-а и водећих међународних институција да су изгледи за раст зоне евра и
глобални привредни раст повољнији. Поред тога, позитиван утицај на кредитну, а тиме и на економску активност
очекивао се од ублажавања монетарне политике Народне банке Србије, веће конкуренције међу банкама, ниже
премије ризика земље, решавања проблема NPL и ниских каматних стопа на тржишту новца у зони евра.
Због нижих инфлаторних притисака од оних који су се очекивали у фебруарској пројекцији, мајска
пројекција инфлације била је нижа. Главни разлози за нижу пројекцију били су ефекти апрецијације динара из
претходног периода, ниска инфлација у међународном окружењу и задржавање ниских трошкова у производњи
хране. С друге стране, у поређењу с фебруарском пројекцијом, очекивало се нешто брже затварање негативног
производног јаза и по основу екстерне и домаће тражње. Такође, претпостављале су се веће цене нафте на
светском тржишту (71 долар по барелу крајем године) него у претходној пројекцији (66 долара по барелу) и због
фактора на страни тражње, пре свега очекиваног убрзања глобалног раста, и због фактора понуде, а пре свега
ограничавања производње водећих извозника и геополитичких тензија. Такође, претпостављао се и нешто виши
ниво цена примарних пољопривредних производа због њиховог раста у периоду од претходне пројекције.
Када је реч о пројекцији БДП-а, због повољнијих кретања макроекономских показатеља од почетка године
од очекиваних, пре свега у области грађевинарства, посматрано с производне стране, односно инвестиција,
посматрано с расходне стране, Извршни одбор је проценио да су ризици пројекције раста БДП-а од 3,5% за 2018.
асиметрични навише, тј. да је вероватније да ће тај раст бити већи од процењеног.
Због већег раста потрошачких цена у периоду од мајске пројекције, пре свега енергената и поврћа, који ће
остати у мг. стопи инфлације наредну годину дана, августовска пројекција инфлације била је на вишем нивоу
него у претходним двема пројекцијама. На нешто бржи раст светске цене нафте указивали су фјучерси, док је
цена поврћа, супротно сезонски уобичајеном паду, повећана током Т2, тако да се очекивало да ће њен раст и на
нивоу године бити већи од раста претпостављеног у претходним пројекцијама. Раст регулисаних цена у
дотадашњем делу године био је стабилизован на релативно ниском нивоу из 2017. године (2,9%). Међутим, због
претпоставке да ће се до краја године повећати цена природног гаса и струје, очекивало се, као и у претходним
двема пројекцијама, да ће регулисане цене у 2018. години расти по стопи од око 4%, чиме би се до краја године
повећао њихов допринос мг. инфлацији за 0,2 п.п. С друге стране, због пада цена примарних пољопривредних
производа у периоду од претходне пројекције, очекивали су се нижи трошкови у производњи хране и, отуда, ниже
цене хране. У правцу ниже пројектоване инфлације деловала је и остварена апрецијација динара у претходном
периоду, пре свега преко ниже инфлације непрехрамбених производа од претходне пројекције. Изгледи за
глобални привредни раст и даље су били повољни, мада су, у поређењу с претходним пројекцијама, сада били
присутнији ризици да би он могао бити спорији од очекиваног, пре свега због трговинских и геополитичких
тензија између водећих светских економија. Иако дотадашње протекционистичке мере нису имале знатније
негативне ефекте, могућност заоштравања трговинских тензија постала је један од главних ризика
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макроекономских пројекција готово свих централних банака. С обзиром на чињеницу да је тешко проценити
правац и величину будућих мера, као и ефекте проширења обухвата трговинских тарифа, процењено је да су
инфлациони ризици по овом основу симетрични.
Када је реч о привредној активности, Народна банка Србије је у августу повећала пројекцију раста БДП-а
за 2018. годину на 4,0%, што је за 0,5 п.п. више него у мајској пројекцији. На ревизију навише утицали су раст
грађевинарства и пољопривреде бржи од очекиваног, посматрано с производне стране, односно раст инвестиција,
посматрано с расходне стране, што је као позитивне ризике Народна банка Србије истицала и у мајској
пројекцији.
И у условима снажног привредног раста, новембарска пројекција инфлације за крај 2018. била је готово
непромењена у односу на августовску пројекцију (2,4%). Разлике су постојале само у погледу доприноса
појединих компоненти инфлације, које су се међусобно неутралисале, тако да се очекивало да ће кретање укупне
инфлације бити непромењено. Према новембарској пројекцији, требало је да цене хране (без воћа и поврћа) мање
допринесу инфлацији него што се раније претпостављало, јер су у периоду од претходне средњорочне пројекције
смањене цене примарних пољопривредних производа, што је условило већи пад трошкова у производњи хране и,
тиме, ниже цене хране него у претходној пројекцији. Поред тога, Извршни одбор је имао у виду да ће
највероватније изостати корекција цена електричне енергије и природног гаса до краја 2018. године, па је
претпостављен мањи раст регулисаних цена него у претходној пројекцији (2,6%). С друге стране, услед наставка
раста светске цене нафте (која се у октобру нашла на четворогодишњем максимуму од преко 80 долара по барелу),
цене нафтних деривата биле су у Т3 на вишем нивоу од оног који је очекиван у претходној пројекцији, а фјучерси
су указивали на то да ће се и крајем године наћи на вишем нивоу него што је то претпостављено у августовској
пројекцији. Ризици краткорочне пројекције инфлације односили су се, пре свега, на кретање цена непрерађене
хране, највише воћа и поврћа, као и на кретања цена на светским робним и финансијским тржиштима и њихове
ефекте у кратком року на цене у Србији.
С обзиром на то да су се до израде новембарске пројекције материјализовали позитивни ризици по основу
раста домаће тражње, који су се као позитивни ризици истицали и у августовској пројекцији, Народна банка
Србије је поново повећала пројекцију раста БДП-а за 2018. годину на 4,2%. Пројекције раста Србије повећавале
су током 2018. године и све релевантне међународне финансијске институције – ММФ, Европска комисија,
поједине рејтинг агенције и др.
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Година је завршена са инфлацијом од 2,0% мг. у децембру и истом толиком просечном инфлацијом на
нивоу целе године, док је раст БДП-а превазишао и наша очекивања из новембра и, према првој процени
Републичког завода за статистику, износио је 4,4%. Остварена инфлација на крају године била је ближа
пројектованој у фебруару и мају, а нешто нижа од пројектоване у августу и новембру. Главни разлог остварене
ниже инфлације јесте цена нафте на светском тржишту, која је, након раста у највећем делу године, од октобра
забележила оштар пад (у појединим данима децембра и на испод 50 долара по барелу, што је најнижи ниво од јула
2017), тако да је годину завршила на нивоу нижем за 20,4% него на почетку године.
Имајући у виду да су кључни ризици по макроекономске пројекције и у наредном периоду екстерни, Народна
банка Србије ће наставити пажљиво да прати и анализира кретања у међународном окружењу, као и да оцењује
њихов утицај на економска кретања у Србији. То се, пре свега, односи на изгледе за привредни раст на светском
нивоу, а посебно наших главних трговинских партнера, као и на кретања на међународном финансијском
тржишту и тржишту примарних производа, посебно сирове нафте и примарних пољопривредних производа.
Извршни одбор ће и даље примењивати пажљиво одмерен и комбинован скуп мера монетарне политике усмерен
на одржавање ниске и стабилне инфлације, уз очување стабилности финансијског система и подршку расту
економској активности.
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Саопштења са седница Извршног одбора
Народне банке Србије

Саопштење са седнице Извршног одбора, 6. 12. 2018.
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи
на нивоу од 3,0%.
Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених
фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.
Извршни одбор је констатовао да су инфлаторни притисци остали ниски и у условима снажног привредног
раста. Инфлација је наставила да се креће у границама циља и у октобру је износила 2,2% међугодишње. И у
наредном периоду очекује се њено стабилно кретање у границама циља (3,0 ± 1,5%), које ће пре свега бити
опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности очекују и
финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за
годину, и за две године унапред.
Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања
у међународном окружењу. До краја године се очекује даље повећање референтне каматне стопе Система
федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске централне банке, што би
могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, протекционизам у међународној
трговини остао је један од извора неизвесности на међународном финансијском тржишту, што би могло да се
одрази на мању спремност инвеститора за улагања. Иако недавно смањена, цена нафте на светском тржишту и
даље је фактор инфлације који захтева опрезност, због неизвесног кретања и у наредном периоду. Ипак,
Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног
окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.
Извршни одбор је оценио да ефекти претходног ублажавања монетарне политике доприносе расту привредне
активности по највишој стопи у последњих десет година – од 4,5% међугодишње у прва три тромесечја ове
године. Висок допринос привредном расту потиче од двоцифреног раста инвестиција, које ће и у наредном
периоду омогућити наставак раста извозa прерађивачке индустрије. Раст инвестиција подржан је и повољним
условима финансирања, растом кредитне активности и повећаним капиталним улагањима државе, пре свега у
инфраструктуру. Такође, нето прилив страних директних инвестиција и даље више него у пуној мери покрива
дефицит текућег рачуна платног биланса, а у средњем року утиче на раст извоза и смањење спољне
неравнотеже.
На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио Меморандум о циљаним стопама инфлације до 2021. године,
којим се циљана стопа инфлације до 2021. утврђује на нивоу од 3,0 ± 1,5%.
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се
10. јануара.
Саопштење са седнице Извршног одбора, 10. 1. 2019.
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на
нивоу од 3,0%.
Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених
фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.
Инфлаторни притисци су остали ниски и у условима снажног привредног раста. Инфлација је пет година
заредом ниска и стабилна – у новембру је износила 1,9% међугодишње, а, према процени Републичког завода
за статистику, у целој 2018. години у просеку је износила 2,0%. И у наредном периоду се очекује њено стабилно
кретање у границама циља (3,0 ± 1,5%), које ће пре свега бити опредељено постепеним растом агрегатне
тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у средњем року очекују и финансијски сектор и привреда,
о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.
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Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања
у међународном окружењу. Током ове године очекује се наставак нормализације монетарних политика водећих
централних банака, Система федералних резерви САД и Европске централне банке, што би могло да се одрази
на токове капитала према земљама у успону. Цена нафте и даље представља фактор инфлације који захтева
опрезност, иако је она последњих месеци 2018. године знатно смањена. Поред тога, извори неизвесности на
међународном финансијском тржишту и даље су протекционизам у међународној трговини и геополитички
ризици, који би могли да се одразе на мању спремност инвеститора за улагања. Ипак, Извршни одбор истиче да
је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући
повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.
Снажан раст привреде Србије се наставља, захваљујући очуваној макроекономској, фискалној и финансијској
стабилности, као и унапређењу укупног пословног и инвестиционог амбијента. Раст у прошлој години остварен
је по највишој стопи у последњих десет година и, према прелиминарној процени Републичког завода за
статистику, стопа раста БДП-а износила је 4,4% међугодишње, уз позитиван допринос свих производних и
услужних сектора. Повољна кретања у реалном сектору наставила су да се позитивно одражавају и на тржиште
рада, на којем се бележи даљи раст запослености и зарада. Такође, нето прилив страних директних инвестиција
достигао је 3 милијарде евра и више него у пуној мери покрио је дефицит текућег рачуна платног биланса, а у
средњем року позитивно утиче на раст извоза и смањење спољне неравнотеже.
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се
7. фебруара.
Саопштење са седнице Извршног одбора, 7. 2. 2019.
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи
на нивоу од 3,0%.
Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора
у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.
Инфлација је пет година заредом ниска и стабилна – у децембру је износила 2,0% међугодишње, што је њена
просечна вредност и на нивоу 2018. године. Притом, базна инфлација, која се у 2018. кретала на нивоу од око
1,0%, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која су нешто испод централне вредности
циља од 3,0%, потврђују да су инфлаторни притисци и даље ниски. Извршни одбор и у наредном периоду очекује
стабилно кретање инфлације у границама циља (3,0 ± 1,5%).
Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања
у међународном окружењу. Изгледи за глобални привредни раст су неповољнији, а водеће централне банке,
Систем федералних резерви САД и Европска централна банка, недавно су наговестиле могућност да
нормализација њихових монетарних политика буде спорија од очекиване. Међутим, неизвесно је у којој мери ће
нормализација бити спорија и различита од очекивања тржишта, што би могло утицати на нестабилност
глобалних токова капитала. Такође, могућа ескалација тензија у међународној трговини могла би додатно
повећати нестабилност на међународном финансијском тржишту, а тиме и неизвесност у вези с кретањем
капитала. Поред тога, иако је цена нафте на светском тржишту крајем претходне године смањена, фактори и на
страни понуде и на страни тражње чине неизвесним њено кретање и у наредном периоду.
Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног
окружења повећана, захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.
Јавне финансије су другу годину заредом завршиле у суфициту, а учешће дефицита текућег рачуна платног
биланса у бруто домаћем производу у 2018. задржано је на нивоу из 2017, упркос повећаном увозу за потребе
инвестирања, вишим ценама нафте и мањој екстерној тражњи. Извршни одбор процењује да ће домаћа тражња
бити главни фактор раста бруто домаћег производа у овој години. Притом, инвестиције расту услед унапређења
пословног амбијента, реализације инфраструктурних пројеката и повољних услова финансирања, чему је
допринело и претходно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије, а потрошња домаћинстава расте
услед повољних трендова на тржишту рада.
На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио фебруарски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити
представљен 13. фебруара. Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и
макроекономска кретања која их опредељују.
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се
7. марта.
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