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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.

Августовски Извештај о инфлацији размотрен је и усвојен на седници Извршног одбора 8. августа

2019. године.

Сви досадашњи извештаји о инфлацији доступни су јавности на сајту Народне банке Србије

(http://www.nbs.rs).
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СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ

У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ

БДП – бруто домаћи производ

б.п. – базни поен

д.с. – десна скала

дсз. – десезонирано 

ЕИБ – Европска инвестициона банка

EMBI – индекс обвезница тржишта у успону

ЕУ – Европска унија

ЕЦБ – Европска централна банка

ИПЦ – индекс потрошачких цена

л.с. – лева скала

мг. – међугодишње

МДТ – међубанкарско девизно тржиште

млн – милион

млрд – милијарда

ММФ – Међународни монетарни фонд

НДВ – непољопривредна додата вредност

NPL – проблематични кредити

OPEC – Организација земаља извозница нафте

П – полугодиште

ПДВ – порез на додату вредност

п.п. – процентни поен

РЗС – Републички завод за статистику

РМТП – реални маргинални трошкови у производњи хране

СДИ – стране директне инвестиције

SDR – специјална права вучења

Т – тромесечје

ФАО – Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду

ФЕД – Систем федералних резерви САД

FOMC – Федерални комитет за операције на отвореном тржишту

ХоВ – хартије од вредности 
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Кретања у међународном окружењу у периоду од
претходног извештаја обележили су неповољнији
изгледи за глобални привредни раст због додатних
протекционистичких мера, ниски инфлаторни
притисци, као и све извеснија могућност новог
циклуса ублажавања монетарних политика водећих
централних банака.

Међугодишња инфлација је, у складу с очекивањима и
најавама Народне банке Србије, успорена од маја, у
највећој мери као резултат смањења доприноса цена
поврћа с доласком нове пољопривредне сезоне. И у
условима позитивних кретања на тржишту рада,
базна инфлација је остала ниска и стабилна – током
другог тромесечја кретала се у распону 1,4–1,5%. 

I. Резиме

Иако је привредни раст у појединим развијеним

земљама (Сједињене Америчке Државе, зона евра) у

првом тромесечју превазишао очекивања, због

слабије динамике међународне трговине и

инвестиција, све релевантне међународне

институције кориговале су наниже прогнозу

глобалног раста за ову годину, уз оцену да ће се он у

наредним годинама постепено убрзавати. Када је 

реч о зони евра, нашем најзначајнијем

спољнотрговинском партнеру, у наставку године

пројектује се спорија динамика раста, док ће у

средњем року преовладати позитиван утицај домаћих

макроекономских фундамената. Према проценама

релевантних међународних институција, привредни

раст у земљама региона средње и југоисточне Европе,

с којима такође остварујемо значајну трговинску

размену, остаће и даље релативно висок захваљујући

расту домаће тражње, подржане позитивним

кретањима на тржишту рада. У условима успоравања

глобалног привредног раста и нешто лошијих изгледа

за наредни период, као и изостанака већих

инфлаторних притисака, Европска централна банка је

најавила додатне монетарне подстицаје, док је Систем

федералних резерви, у складу са очекивањима, у јулу

снизио референтну каматну стопу за 25 базних поена,

што доприноси задржавању повољних глобалних

финансијских услова. Најаве додатних монетарних

подстицаја од стране водећих централних банака

резултирале су и нижом премијом ризика за већину

земаља у успону од маја, при чему је пад премије

ризика Србије био најизраженији у поређењу с

другим земљама у региону, што указује на то да су на

тај пад, поред глобалних фактора, деловали и домаћи

фактори. Током јула, премија ризика Србије нашла се

испод 60 базних поена, што је најнижи ниво откад

се прати.

Након достизања 3,1% у априлу, што је њен

овогодишњи максимум, међугодишња инфлација у

Србији је, у складу с нашим очекивањима, успорена –

на 1,5% у јуну. Такво кретање инфлације у највећој

мери је опредељено смањењем доприноса цена

свежег поврћа с доласком нове пољопривредне

сезоне, са 1,6 процентних поена, колико је износио у

марту и априлу, на 0,35 процентних поена у јуну.

Притом, успоравање инфлације је било израженије у

односу на наша очекивања изнета у мајском

Извештају о инфлацији, с обзиром на то да су цене

Извештај о инфлацији — август 2019.



Одлуку о смањењу референтне каматне стопе
определили су очекивано кретање инфлације у

границама циља и у наредном периоду,
највероватније у доњем делу циљаног распона у
остатку ове године и у 2020, затим одрживост

постигнутих резултата на смањењу фискалне и
екстерне неравнотеже и све јаснији сигнали, а потом

и мере ублажавања монетарних политика водећих
централних банака. 

Кредитна активност знатно доприноси стабилном и
одрживом привредном расту, не доводећи у питање

одржавање ценовне и финансијске стабилности. 
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поврћа током другог тромесечја смањене више него

што је то сезонски уобичајено, док су нафтни

деривати поскупели у мањој мери него што смо

очекивали. У основи ниске инфлације и даље су ниски

трошковни притисци, као и притисци на страни

тражње, на шта указује и базна инфлација, која се

током другог тромесечја кретала у распону 1,4–1,5%

међугодишње. Поред тога, инфлациона очекивања

финансијског сектора и привреде и за годину и за две

године унапред усидрена су око циља. Усидреност

инфлационих очекивања указује на кредибилитет

монетарне политике и већу отпорност на

потенцијалне негативне ефекте дешавања у

међународном окружењу. 

Референтна каматна стопа Народне банке Србије

смањена је у јулу и августу за по 25 базних поена, на

2,5%, што је нови најнижи ниво у режиму циљања

инфлације, чиме Народна банка Србије додатно

стимулише привредни раст. Такву одлуку Извршног

одбора определило је очекивано кретање инфлације у

границама циља у наредном периоду, највероватније

испод централне вредности циља у остатку ове

године и у 2020, затим одрживост постигнутих

резултата на смањењу фискалне и екстерне

неравнотеже, као и најаве, а потом и мере

ублажавања монетарних политика водећих

централних банака. Према оцени Извршног одбора,

ублажавање монетарних политика водећих

централних банака требало би позитивно да се

одрази на услове на међународном финансијском

тржишту и на токове капитала према земљама у

успону, а тиме и Србији. Поред тога, 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. 

Захваљујући претходном ублажавању монетарне

политике, још увек ниским каматним стопама на

међународном тржишту новца, сниженој премији

ризика земље и повећаној конкуренцији међу

банкама, услови финансирања приватног сектора

остали су повољни. Уз ефекте раста економске

активности, као и виших зарада и запослености, то је

допринело стабилном међугодишњем расту кредитне

активности, који је у јуну износио 9,4% по искључењу

ефекта девизног курса. Позитиван допринос том

расту у готово подједнакој мери дали су и привреда и

становништво. Задржана је и повољна структура

кредита, пре свега код привреде, где од маја

доминантно учешће имају инвестициони кредити,

који су у јуну били виши за 20% него пре годину дана.



Раст економске активности и профитабилности
привреде, као и позитивна кретања 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 изазвало веће
инфлаторне притиске и прекинуло тренд опадајуће
путање јавног дуга.

И у овој години на платнобилансна кретања утичу
инвестициони циклус у земљи и успоравање
екстерне тражње.

Поред настављених активности на решавању питања

проблематичних кредита, раст кредитне активности

доприноси даљем паду учешћа проблематичних

кредита у укупним кредитима, на 5,2% у јуну, што је

најнижи ниво икада измерен и за 17,2 процентна

поена ниже учешће од доношења Стратегије за

решавање питања проблематичних кредита.

Тренд добрих фискалних резултата настављен је и у

овој години, о чему сведочи фискални суфицит за

шест месеци од 17,3 милијарде динара и примарни

суфицит од 87,3 милијарде динара, и то у условима

знатно виших капиталних издатака државе и

повећаних издатака за плате и пензије. Позитивним

фискалним кретањима доприносе раст економске

активности, повећана профитабилност привреде и

позитивна кретања на тржишту рада. Посматрано у

дужем периоду, фискална дисциплина и

уравнотежене јавне финансије допринеле су свођењу

јавног дуга у одрживе оквире – учешће јавног дуга

централне државе у пројектованом бруто домаћем

производу на крају јуна износило је 51,4% (наспрам

70% крајем 2015. и 53,8% крајем 2018). Као резултат

претежног задуживања државе на домаћем тржишту

емисијом дугорочних динарских хартија од

вредности, доспећа и превремене отплате дела дуга

по основу еврообвезница емитованих у доларима, као

и постигнутих нижих каматних стопа на задуживање,

смањују се валутни ризик и ризик рефинансирања.

Наставак кретања учешћа јавног дуга у бруто

домаћем производу у одрживим оквирима и његову

силазну путању очекујемо и у наредном периоду.

Захваљујући расту производних и извозних

капацитета, што је резултат инвестиција из

претходног периода, као и пренетим залихама

пољопривредних производа из претходне сезоне,

робни извоз је у првој половини 2019. наставио да

бележи релативно високу стопу раста од 8,5%

међугодишње. Раст робног увоза (10,2%

међугодишње), као и у претходном периоду, биo je

опредељен вишим увозом репроматеријала и опреме

услед наставка одвијања инвестиционог циклуса, што

је у највећој мери и утицало на раст дефицита

трговинског биланса, али се у условима раста

потрошачке тражње бележи и већи увоз потрошне

робе. Међутим, с обзиром на то да ће увезена опрема

повећати извозне капацитете српске привреде, треба

очекивати смањење учешћа текућег дефицита у бруто

домаћем производу у средњем року. Оствареном

суфициту у трговини услуга, већ неколико година

уназад, доприносе високе стопе раста извоза услуга

(16,7% међугодишње у шест месеци ове године), које

Извештај о инфлацији — август 2019.
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су, компаративно посматрано, биле међу

најдинамичнијим у региону, захваљујући

макроекономској стабилизацији и унапређеним

условима за пословање и развој извозно

оријентисаних услужних предузећа. Позитиван

утицај на текући рачун потиче од нижих расхода по

основу страних директних инвестиција, и то у

условима знатног раста њиховог прилива у протеклих

неколико година, због чињенице да инвеститори све

већи део оствареног профита поново инвестирају у

привреду Србије. С друге стране, у супротном смеру

делују уведене таксе од 100% на производе који се

испоручују на Косово и Метохију. 

Дефицит текућег рачуна у овој, као и у претходне

четири године, у пуној мери је покривен нето

приливом страних директних инвестиција, који је у

шест месеци износио 1,8 милијарди евра. Прилив

страних директних инвестиција од 1,9 милијарди

евра (9,0% процењеног бруто домаћег производа)

пројектно је распрострањен и већ дуже време

усмерен претежно у разменљиве секторе, што, уз

опадајућу путању учешћа спољног дуга у бруто

домаћем производу, доприноси екстерној одрживости

земље и привредном расту на одрживим основама.

Повећано интересовање страних инвеститора за

улагања у државне хартије од вредности на домаћем

тржишту утицало је на то да по основу портфолио

инвестиција буде остварен нето прилив од 152,4

милиона евра. Растуће поверење страних

инвеститора у макроекономску перспективу Србије

потврђено је и на међународном тржишту у јуну, када

је емитована десетогодишња еврообвезница по

најповољнијим финансијским условима за Србију до

сада. Та стопа (1,619%) јесте и међу најнижим

стопама на десетогодишње еврообвезнице у еврима

које су земље региона емитовале, чак и оне које имају

већи кредитни рејтинг од Србије. Средства

прикупљена овом емисијом (1,0 милијарди евра) у

потпуности су искоришћена за превремен откуп дела

обвезница у доларима које доспевају 2020. и 2021.

године, а које су на међународном финансијском

тржишту емитоване по знатно вишим каматним

стопама. Поменута кретања у трговинским и

финансијским трансакцијама са иностранством

резултирала су растом девизних резерви од 884,3

милиона евра, на 12,1 милијарду евра на крају јуна,

што додатно повећава отпорност наше привреде на

екстерне шокове.

Према нашој процени, међугодишњи раст бруто

домаћег производа у другом тромесечју износио је

3,1%. Бржи раст него у првом тромесечју, према

нашој оцени, вођен је убрзањем активности у

4
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Дефицит текућег рачуна у овој, као и у претходне
четири године, у пуној мери је покривен нето

приливом страних директних инвестиција, што
очекујемо да ће се наставити и у наредном периоду.

Економска активност, деветнаесто узастопно
тромесечје, бележи позитивну стопу раста и у

поређењу с првим тромесечјем убрзана је.
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грађевинарству, као и наставком раста услужних

сектора. С друге стране, производња је смањена у

пољопривреди и индустрији. Индустријска

производња се, након пада крајем 2018. године,

опоравља нешто спорије од очекивања услед и даље

слабе екстерне тражње, ремонта у нафтној и хемијској

индустрији, као и због слабијих перформанси

прехрамбене индустрије, на коју се одражавају и

негативни ефекти такса на испоруку робе на Косово и

Метохију. Посматрано с расходне стране, раст бруто

домаћег производа и у другом тромесечју воде

инвестиције, захваљујући наставку реализације

инфраструктурних пројеката, унапређењу пословног

амбијента и повољним изворима финансирања

приватног сектора, као и потрошња домаћинстава,

услед раста зарада и запослености и нижих трошкова

по основу кредитног задужења. На тромесечном

нивоу, десезонирани раст бруто домаћег производа

убрзан је у другом тромесечју 2019. и, према нашој

процени, износио je 1,5%, што значи да деветнаесто

узастопно тромесечје економска активност расте.

Прогнозу раста бруто домаћег производа за 2019.

задржали смо на 3,5%. Као и у претходној пројекцији,

очекујемо да ће раст бруто домаћег производа бити у

потпуности вођен домаћом тражњом, чији је

позитиван допринос повећан као резултат

повољнијих кретања инвестиција и финалне

потрошње од почетка године. С друге стране, као

последица ниже екстерне тражње, допринос нето

извоза је негативан. Посматрано с производне стране,

очекујемо наставак раста у услужним секторима и

грађевинарству и опоравак индустријске производње

по основу престанка деловања једнократних фактора

и снажног прилива страних директних инвестиција,

док ће пољопривреда највероватније имати негативан

допринос због деловања базног ефекта. У средњем

року, очекујемо да се раст бруто домаћег производа

убрза на око 4% и да буде вођен инвестицијама,

извозом, као и растом потрошње домаћинстава на

одрживим основама. Ризике пројекције бруто домаћег

производа 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. 

И према августовској централној пројекцији,

очекујемо да ће међугодишња инфлација наставити да

се креће у границама циља до краја периода

пројекције, и то највероватније у доњем делу циљаног

распона. У основи ниске пројектоване инфлације и

даље су ниски трошковни притисци, као и раст

агрегатне тражње на одрживим основама. У поређењу

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

Међугодишња инфлација ће наставити да се креће
у границама циља до краја периода пројекције –
највероватније у доњем делу циљаног распона.

Извештај о инфлацији — август 2019.
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с пројекцијом коју смо објавили у мајском Извештају

о инфлацији, нова средњорочна пројекција инфлације

је на нижем нивоу до краја ове године, а затим на

нешто вишем нивоу до краја периода пројекције.

Главни разлог ниже пројектоване инфлације до краја

ове године јесте нижи раст цена поврћа у мају и јуну

од очекиваног, чији ће базни ефекат у наредној години

деловати у супротном смеру. 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, при чему ризике остварења пројекције

инфлације, заједно посматрано, оцењујемо као

симетричне.

Одлуке о монетарној политици и у наредном периоду

зависиће од процене ефеката досадашњег ублажавања

монетарне политике на кретање инфлације у

наредном периоду, као и утицаја осталих домаћих

фактора и фактора из међународног окружења. С

обзиром на то да кључни ризици пројекције и даље у

највећој мери потичу 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 биће предвидива и доследна у

остваривању ниске и стабилне инфлације у средњем

року, истовремено чувајући финансијску стабилност

и доприносећи одрживом привредном расту и

очувању макроекономске стабилности.

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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У периоду од мајског Извештаја о инфлацији,

Извршни одбор Народне банке Србије на састанку у

јуну није мењао висину референтне каматне стопе, да

би је на састанцима у јулу и августу смањио за по 25

б.п., на нови најнижи ниво у режиму циљања

инфлације, на 2,5%.

Основу за доношење одлука Извршног одбора у

периоду од маја до јула представљала је мајска

пројекција инфлације, која је предвиђала да ће мг.

инфлација наставити да се креће у границама циља

до краја периода пројекције, тј. у наредне две године

– највероватније у доњем делу циљаног распона.

Притом, очекивало се да ће након достизања

централне вредности циља у априлу, мг. инфлација

имати силазну тенденцију, да би се близу доње

границе циља нашла током П1 2020, а потом започела

постепен повратак ка централној вредности циља.

Као и у претходним пројекцијама, очекивало се 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 регулисане цене да расту нешто брже него

претходних година. С друге стране, главни

дезинфлаторни утицај у наредном периоду требало би

да врши висока база код цена поврћа. Неизвесност у

погледу остварења пројекције инфлације односила се,

пре свега, на кретања на међународном робном и

финансијском тржишту, а у одређеној мери и на раст

регулисаних цена.

Када је у питању економска активност, мајском

пројекцијом задржана је прогноза раста БДП-а за

II. Монетарна политика у периоду од претходног 

Извештаја о инфлацији

2019. на непромењеном нивоу (3,5%), уз незнатно

измењену структуру. Као и у претходним

пројекцијама, очекивало се да ће домаћа тражња у

потпуности водити привредни раст, али да ће њен

раст бити нешто већи због повољнијих кретања

инвестиција и финалне потрошње од почетка године.

С друге стране, због споријег раста зоне евра,

очекивао се нешто већи негативан допринос нето

извоза него у фебруарској пројекцији. У средњем

року и даље се очекивало убрзање раста БДП-а на око

4%, које ће бити вођено инвестицијама, извозом, као

и растом потрошње домаћинстава на одрживим

основама.

Доносећи одлуку о задржавању референтне

каматне стопе на непромењеном нивоу у јуну,

Извршни одбор је имао у виду да домаћи

макроекономски услови повољно делују на економску

активност и инфлацију, док дешавања у

међународном окружењу захтевају опрезност у

вођењу монетарне политике.

Опрезност је била потребна пре свега због

обновљених трговинских тензија и нових

протекционистичких мера између водећих светских

земаља, што је повећало неизвесност на

међународном робном и финансијском тржишту.

Тензије су биле посебно заоштрене у мају и почетком

јуна, првенствено због увођења нових царина од

стране САД на увоз из Кине и најава о увођењу нових

царина на увоз из Мексика. Нове протекционистичке

мере и трговинске тензије наставиле су да нарушавају

пословно поверење, што је повећало забринутост да

би се то могло негативно одразити на инвестиције и

привредни раст. Успоравање глобалног привредног

Референтна каматна стопа је у периоду од претходног Извештаја о инфлацији смањена на 2,5%, што је нови
најнижи ниво у режиму циљања инфлације, чиме Народна банка Србије додатно подржава кредитни и привредни
раст. Чврста контрола инфлације шесту годину заредом и одрживост постигнутих резултата на смањењу
фискалне и екстерне неравнотеже, уз све јасније сигнале, а потом и мере ублажавања монетарних политика
водећих централних банака, кључно су допринели одлуци Извршног одбора да смањи референтну каматну стопу. 



Општој макроекономској стабилности и развојним

перспективама земље допринела су и позитивна

фискална кретања. Као и у претходне две године,

буџет на консолидованом нивоу је у суфициту од

почетка године, а учешће јавног дуга у БДП-у

смањено је на 51,4% у јуну. Такође, Србија је део

скупог доларског дуга заменила емисијом

десетогодишњих обвезница у еврима на

међународном финансијском тржишту, по најнижој

каматној стопи, то јест најбољим финансијским

условима које је Република Србија до сада остварила

на међународном тржишту. Уз све виши прилив СДИ

и портфолио инвестиција, то указује да инвеститори

имају поверење у одрживост раста српске привреде. У

прилог томе говори и пад премије ризика Србије на

историјски минимум крајем јуна, а затим додатно на

нови минимум током јула.

Између јунског и јулског састанка Извршног одбора

ублажене су глобалне трговинске тензије, а вести из

међународног окружења биле су позитивне –

обновљени су разговори о трговинским односима

између САД и Кине и одустало се од увођења нових

царина на увоз из Мексика. Приливи портфолио

капитала у Србију били су знатно појачани, у великој

мери под утицајем све јаснијих сигнала ФЕД-а да ће

започети нови циклус ублажавања монетарне

политике услед бојазни да би слаб раст глобалне

привреде и неизвесност у погледу трговинске

политике могли нарушити пословно поверење и

спремност инвеститора за улагања. ФЕД од децембра

прошле године није повећавао распон референтне

каматне стопе, а тржишта су очекивала да ће она бити

смањена два до три пута до краја године. ЕЦБ је

такође јасно сигнализирала да је спремна да учини и

више ако буде потребно. Она је продужила период

током којег неће повећавати своје кључне каматне

стопе (бар до средине 2020. године), а врло је могуће

да ће у том периоду бити и додатно смањене. Такође,

ЕЦБ ће од септембра почети да спроводи нови, трећи

програм дугорочног финансирања (TLTRO III), који ће

бити на снази до марта 2021. године, како би кредитни

услови банака и даље остали повољни. Очекивани

нови циклус ублажавања монетарних политика

водећих централних банака требало би и даље да се

позитивно одражава на услове на међународном

финансијском тржишту и на токове капитала према

земљама у успону, па и Србији. Поред тога, смањена

је цена нафте на светском тржишту, а према

фјучерсима, очекује се да ће се око тог нивоа кретати

и крајем године.
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раста и инфлације утицало је на одлуке водећих

централних банака, ФЕД-а и ЕЦБ-а, да успоре процес

нормализације монетарних политика, али је и даље

било неизвесно у којој мери ће се он разликовати од

очекивања тржишта, што би могло утицати на то да

глобални токови капитала буду нестабилни. Такође,

одлуке Извршног одбора о монетарној политици

захтевале су опрезност и због цене нафте на светском

тржишту, која је била волатилна под утицајем бројних

фактора – и на страни понуде и на страни тражње. 

С друге стране, домаћи макроекономски услови

спровођења монетарне политике остали су повољни.

Они су, заједно са све извеснијим ублажавањем

монетарних политика водећих централних банака,

допринели одлуци Извршног одбора да у јулу смањи

референтну каматну стопу на 2,75%. Инфлација је

чврсто под контролом шесту годину заредом и, у

складу с најавама Извршног одбора, након достизања

централне вредности циља у априлу, креће се у доњем

делу циљаног распона. Њено кретање у границама

циља очекује се и у наредном периоду –

највероватније у доњем делу циљаног распона. На

ниске инфлаторне притиске указује и даље ниска и

стабилна базна инфлација, као и краткорочна и

средњорочна инфлациона очекивања финансијског

сектора и привреде усидрена око циља за инфлацију

Народне банке Србије.

Према оцени Извршног одбора, приближавању

инфлације централној вредности циља у средњем

року допринеће, пре свега, постепени раст домаће

тражње. Наиме, раст економске активности и

наставак позитивних кретања на тржишту рада, које

карактерише раст зарада и запослености и пад стопе

незапослености, одразиће се на даљи раст домаће

тражње. Расту домаће тражње доприноси и претходно

ублажавање монетарне политике Народне банке

Србије у виду нижих каматних стопа на нове

динарске кредите, као и нижих трошкова отплате

постојећих кредита, који су позитивно утицали на

расположив доходак становништва. Постигнута и

одржана стабилност финансијског система и

релативна стабилност домаће валуте, уз учешће NPL
у укупним кредитима на најнижем нивоу од када се

овај показатељ прати, отвара простор за наставак

кредитног и привредног раста. Такође, каматне стопе

на кредите у еврима и даље су ниске, подржане још

увек веома експанзивном политиком ЕЦБ-а, као и

већом конкуренцијом међу банкама и нижом

премијом ризика Србије.
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Полазећи од августовске пројекције инфлације,

Извршни одбор је на састанку у августу поново

снизио референтну каматну стопу за 25 б.п., на

2,5%. Извршни одбор је истакао да, и према

августовској пројекцији, очекује да ће се инфлација

највероватније кретати у доњем делу циљаног распона

у остатку ове године и у 2020. У основи пројектоване

ниске и стабилне инфлације налазе се ниски

трошковни притисци, као и одржив раст агрегатне

тражње. Поред повољних домаћих макроекономских

услова спровођења монетарне политике, на одлуку

Извршног одбора да додатно смањи референтну

каматну стопу утицала су кретања у међународном

окружењу, пре свега успоравање глобалне трговине и

привредног раста и мере ублажавања монетарних

политика водећих централних банака. 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 истицао 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. Уз очување финансијске стабилности, то ће

доприносити одрживом привредном расту и јачању

отпорности на екстерне неизвесности.

Извештај о инфлацији — август 2019.
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III. Кретање инфлације

У складу с нашим очекивањима и претходним најавама, мг. инфлација од маја има силазну путању и у јуну је
износила 1,5%. Такво кретање мг. инфлације доминантно је опредељено знатно нижим доприносом цена свежег
поврћа, с доласком нове пољопривредне сезоне. Ниске инфлаторне притиске потврђује и ниска и стабилна базна
инфлација (око 1,4% мг. у Т2), као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која су од јуна додатно
снижена и налазе се испод централне вредности циља. 

Снажан пад цена свежег поврћа у мају и јуну, у највећој мери је определио и тромесечну динамику потрошачких цена,
које су у Т2 забележиле нижи раст од очекиваног у мајском Извештају о инфлацији. Остварени тромесечни раст од
0,2% потекао је од сезонског поскупљења свежег воћа, меса, туристичких пакет-аранжмана и одеће и обуће, као и
повећања цена нафтних деривата.
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Кретање инфлације у Т2

У складу са очекивањима изнетим у мајском

Извештају о инфлацији, након што је у априлу

привремено достигла централну вредност циља, мг.

инфлација је успорила и у јуну је износила 1,5%.

Tакво кретање инфлације у највећој мери је

опредељено смањењем доприноса цена свежег

поврћа, с доласком нове пољопривредне сезоне – са

1,6 п.п., колико је износило у марту и априлу, на 0,35

п.п. у јуну. Притом, успоравање инфлације је било

више у односу на наша очекивања изнета у мајском

Извештају о инфлацији, с обзиром на то да су током

Т2 цене поврћа смањене више него што је то сезонски

уобичајено, док је пад светске цене нафте почео да се

преноси на нафтне деривате на домаћем тржишту,

који су на нивоу тромесечја поскупели у мањој мери

него што смо очекивали. У основи ниске инфлације и

даље су ниски трошковни притисци, као и притисци

на страни тражње, на шта указује и базна инфлација,

која је наставила да се креће око доње границе циља и

у јуну је износила 1,4% мг.

Потрошачке цене у Т2 порасле су за 0,2%.

Првенствено под утицајем већег појефтињења свежег

поврћа од очекиваног, цене хране и безалкохолних

пића, укупно посматрано, у Т2 су смањене (–1,2%) и

негативно су допринеле тромесечној инфлацији 

(–0,4 п.п.). У супротном смеру деловале су више цене

свежег воћа (7,7%) и свежег меса (6,4%), уз допринос

инфлацији од 0,1 п.п. и 0,2 п.п., респективно. Цене

прерађене хране у Т2 благо су порасле (за 0,3%, уз

допринос инфлацији од 0,1 п.п.), пре свега услед

виших цена хлеба и житарица.
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Највећи позитиван допринос тромесечном расту

потрошачких цена (0,3 п.п.) потекао је од повећања

цена услуга (1,3%), које је доминантно било

опредељено сезонским поскупљењем туристичких

пакет-аранжмана (28,8%, уз допринос инфлацији од

0,2 п.п.). У Т2 су порасле и цене станарина (1,9%), а

незнатно и услуге одржавања и оправке стана, као и

транспортне и угоститељске услуге, са збирним

доприносом инфлацији од 0,1 п.п.

Цене индустријских производа без хране и

енергије порасле су у Т2 за 0,5% (уз допринос

инфлацији од 0,1 п.п.), пре свега због сезонски виших

цена одеће и обуће (2,2%), те цена мобилних

телефона, рачунара, аудио и ТВ уређаја (1,6%), уз

допринос инфлацији од по 0,1 п.п. Насупрот томе,

снижене су цене возила и делова (–1,0%), као и

медицинских и фармацеутских производа. На мг.

нивоу, раст цена ове групе производа био је стабилан

од почетка године и у јуну је износио 1,4%.

Цене енергије су порасле у Т2 (0,9%, уз допринос

инфлацији од 0,1 п.п.), што је у целини резултат

поскупљења нафтних деривата (2,0%) у априлу и

мају. Међутим, на мг. нивоу цене енергије су успориле

раст на 0,4% на крају Т2, услед пада цена нафтних

деривата од 0,6% мг. у јуну.

Регулисане цене су током Т2 готово стагнирале.

Мг. посматрано, оне су на крају Т2 порасле за 2,3%,

исто као у претходном тромесечју.

За разлику од Т1, цене у оквиру базне инфлације

(мерене ИПЦ-ом по искључењу хране, енергије,

алкохола и цигарета) у Т2 су порасле (1,0%, уз

допринос инфлацији од 0,5 п.п.). Динамика тих цена

на нивоу тромесечја у највећој мери је била одређена

за овај период године уобичајеним поскупљењем

туристичких пакет-аранжмана и одеће и обуће.

Произвођачке и увозне цене

Цене произвођача индустријских производа за

домаће тржиште у Т2 су забележиле скроман раст од

0,1%, што је успорило њихов мг. раст на 0,7% у јуну

(са 1,7% у марту) и потврдило ниске трошковне

притиске на инфлацију од почетка 2019. На

успоравање мг. раста произвођачких цена пресудно је

утицао пад цена у производњи енергије (први пут од

септембра 2016), услед смањења светске цене нафте.

С друге стране, позитиван допринос потекао је од

повећања цена интермедијарних производа (по

основу виших цена металних и хемијских производа),
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као и раста цена нетрајних производа за широку

потрошњу (услед виших цена у производњи хране и

пића). Цене капиталних производа и трајних

производа за широку потрошњу благо су порасле на

мг. нивоу, уз незнатан допринос расту произвођачких

цена у Т2. Премда су цене елемената и материјала за

уграђивање у грађевинарству (као апроксимација

трошковних притисака у овој делатности) порасле за

1,7% у Т2, оне су успориле мг. раст на 2,2% у јуну (са

3,3% у марту).

Увозне цене изражене у динарима1 остале су скоро

непромењене, што се одразило на њихово успоравање

на мг. нивоу – на 0,7% у просеку у Т2 (са 1,3% у

просеку у Т1). То је резултат пре свега смањења

светске цене нафте исказане у доларима, која је у

просеку у Т2 била за 8,1% нижа него у истом периоду

прoшле године (допринос мг. расту увозних цена

изражених у динарима од –0,1 п.п.). С друге стране,

позитиван допринос (од 0,4 п.п.) потекао је од

извозних цена Немачке (које користимо као

апроксимацију цена увезене опреме и

репроматеријала), али у мањој мери него у Т1. У истом

смеру су деловале и више светске цене хране исказане

у доларима, као и раст потрошачких цена у зони евра

(као апроксимација цена увоза услуга), уз доприносе

од по 0,2 п.п. На динамику цена робе и услуга из увоза

у Т2 утицало је и слабљење евра према долару.

Инфлациона очекивања

Поред тога што потврђује кредибилитет Народне

банке Србије, усидреност инфлационих очекивања

позитивно доприноси ефикасности монетарне

политике и већој отпорности домаће економије на

ризике из међународног окружења. И према

резултатима најновијих анкета, финансијски сектор и

привреда очекују да ће инфлација и у наредној

години, али и у средњем року остати ниска и

стабилна, у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за

годину дана унапред од почетка године крећу се близу

централне вредности циља од 3,0%. Резултати анкете

агенције Ипсос показују да су се краткорочна

инфлациона очекивања финансијског сектора током

Т2 кретала у распону од 2,8% до 3,0%, да би у јулу

била снижена на 2,5%. Такође, резултати анкете
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агенције Блумберг упућују на слична очекивања

финансијског сектора у погледу кретања инфлације

током Т2 2020. године. Након што су се у априлу

нашла на нивоу од 2,6%, инфлациона очекивања су у

мају и јуну била на централној вредности циља

(3,0%), да би у јулу и августу била снижена на 2,9% и

2,5%, респективно. Посматрано у дужем временском

периоду, финансијски сектор већ готово шест година

(тј. од октобра 2013) очекује стабилност цена и

кретање инфлације у оквиру граница циља Народне

банке Србије. Такође, смањена дисперзија

појединачних очекивања представника финансијског

сектора говори у прилог усидрености инфлационих

очекивања и потврђује поверење финансијског

сектора у мере које предузима Народна банка Србије.

Инфлациона очекивања привреде за годину дана

унапред током Т2 кретала су се у доњој половини

циљаног распона. У априлу и мају налазила су се на

нивоу од 2,6%, да би у јуну, највероватније под

утицајем успоравања текуће инфлације, била смањена

на 2,5%. На том нивоу су се нашла и у јулу. Поред

тога, две трећине анкетираних представника привреде

не очекује у наредној години дана промену цена

инпута у производњи, што додатно упућује на

закључак да сектор привреде очекује очување

стабилности цена. 

Инфлациона очекивања становништва за годину

дана унапред уобичајено су виша од очекивања

осталих сектора и током Т2 су се кретала између 5,0%

и 6,0%. С друге стране, резултати квалитативне анкете

о инфлационим очекивањима становништва2 показују

да је вредност индекса перципиране инфлације и даље

већа од вредности индекса очекиване инфлације.

Такво кретање наведених показатеља инфлационих

очекивања показује да становништво сматра да ће

раст цена у наредној години дана бити нижи него у

претходној години.

Инфлациона очекивања финансијског сектора за

две године унапред усидрена су у границама циља

Народне банке Србије откада се прате (март 2014) и

од октобра прошле године налазила су се на

централној вредности циља од 3,0%, док су у јулу

забележила ниво од 2,8%. Средњорочна очекивања

привредника од почетка године постепено се

смањују, да би крајем Т2 била на нивоу од 2,8%, а у

јулу на нивоу од 2,5%. Инфлациона очекивања

становништва за две године унапред стабилна су на

нивоу од 5,0%.
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2 Детаљније о квалитативним очекивањима становништва видети у

Извештају о инфлацији – фебруар 2016, Осврт 2, стр. 15.
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1. Кретања на финансијском тржишту

Раст динарске ликвидности банака утицао је на
смањење динарских каматних стопа у Т2, при чему
је наставак ублажавања монетарне политике у
јулу допринео додатном паду каматних стопа на
међубанкарском тржишту новца. 

Каматне стопе

Раст динарске ликвидности у Т2, који је посебно био

изражен крајем тромесечја, резултирао је даљим

падом каматних стопа на међубанкарском тржишту

новца и смањењем промета на преконоћном тржишту

новца, који је у просеку смањен за 0,2 млрд динара, на

3,6 млрд динара. 

Просечна стопа на једнонедељне репо операције у

односу на март смањена је за 0,17 п.п., на 1,76%

крајем јуна, чиме се готово изједначила с каматном

стопом на депозитне олакшице. Нижа је била и

каматна стопа BEONIA (за 15 б.п. у односу на март), и

у просеку је током јуна износила 1,85%. Каматне

стопе BELIBOR краћих рочности смањене су за 0,1

п.п., тако да су се током јуна кретале у просеку од

2,2% до 3,1%. Смањењу осцилација каматних стопа

на међубанкарском тржишту новца допринела је и

одлука Народне банке Србије да и током Т2

организује додатне своп аукције куповине девиза. 

У јулу је референтна каматна стопа снижена на 2,75%,

што се одразило и на даљи пад каматних стопа

BELIBOR свих рочности, које су се крајем месеца

кретале у распону од 1,8% до 2,6%. 

На примарном тржишту динарских ХоВ држава је

сваког месеца организовала по једну аукцију бенчмарк

обвезница рочности од три и седам година. Од маја

евидентан је раст тражње, посебно за седмогодишњим

обвезницама, што је довело до смањења извршних

стопа, које су се крајем Т2 кретале на нивоу од 3,4% за

рочност од три године и 4,4% за рочност од седам

година и у односу на Т1 биле су мање за 0,3 п.п. и 

IV. Детерминанте инфлације 

�

�������� IV.1.2. ������ �����	
� ����
(	�
��� ��	��, �� ��	���
� �����, � %)

�����: ������ ����
�� � ���.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

������� ����� BEONIA
�
�
�
���� ������� �����
�
	���
	
��� BELIBOR
������� ����� �� 	
������
 ������

������� ����� �� ��
	���
 ������

	���. ���	
�. ������� ����� �� �
�� ���	��
 ��� 



16

Народна банка Србије Извештај о инфлацији — август 2019.

0,2 п.п., респективно. Расту тражње за динарским ХоВ

допринело је и веће интересовање нерезидената, који

су од маја на примарном тржишту купили 68% укупно

продатих динарских ХоВ у том периоду.

Иако је током Т2 била планирана продаја ХоВ у

вредности од 56,2 млрд динара, држава је током Т2,

услед веће тражње и понуђених нижих стопа приноса,

продала динарске ХоВ у номиналном износу од 72,9

млрд динара. Како су током Т2 доспеле ХоВ у

номиналном износу од 20,8 млрд динара, а на

аукцијама су превремено откупљене ХоВ у

номиналном износу од 15,5 млрд динара,3 укупно

стање продатих динарских ХоВ повећано је за 36,5

млрд динара, на 741,8 млрд динара, при чему је стање

продатих динарских ХоВ у власништву нерезидената

повећано за 25,2 млрд динара, на 234,2 млрд динара. 

Позитивна кретања на примарном тржишту

динарских ХоВ настављена су и током јула.

Организована је једна аукција седмогодишњих

бенчмарк обвезница, на којој је тражња била знатно

већа од планираног обима продаје (15 млрд динара),

тако да су продате ХоВ у номиналном износу од 23

млрд динара, што је, уз већу спремност инвеститора

да понуде знатно ниже стопе приноса, резултирало

смањењем каматне стопе за чак 78 б.п., на 3,59%.

Током Т2, држава је на примарном тржишту продала

ХоВ у еврима (рочности од две, три и пет година) у

номиналном износу од 218,6 млн евра. Стопе приноса

до доспећа такође су смањене и крајем тромесечја

износиле су 0,84% за рочност од две године, 1,15% за

рочност од три године и 1,5% за рочност од пет

година. Како су током Т2 доспеле ХоВ у еврима у

номиналном износу од 341,1 млн евра, стање

продатих ХоВ у еврима смањено је за 122,5 млн евра,

на 2.784,6 млн евра.

Поверење инвеститора у реформе спроведене

претходних година, које се огледа у већем

интересовању за улагање у државне ХоВ, потврђено је

и на међународном финансијском тржишту

успешном емисијом еврообвезница. Наиме, држава је

продала еврообвезнице у номиналном износу од 1

млрд евра, по стопи од 1,619% (купонска стопа 1,5%)4. 

На секундарном тржишту остварен је приближно

исти обим промета динарским ХоВ као и током Т1 (95
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10,5 млрд динара (које доспевају у априлу 2020. године), по стопи од 3% и

2,9%, респективно, док је у јуну откупљено и 5 млрд динара седмогодишњих

ХоВ (које доспевају у фебруару 2022), по стопи од 3,5%.

4 Видети Осврт 1, стр. 20. 
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млрд динара), док су стопе приноса до доспећа

смањене (до 0,5 п.п. у односу на март) и у јуну су се

кретале у распону од 2,6% за рочност од три месеца

до 4,35% за рочност од девет година (104 месеца).

Просечна каматна стопа на нове динарске кредите

становништву током Т2 додатно је смањена, за 0,3

п.п., на 9,75% у јуну, што представља и најнижи ниво

у режиму циљања инфлације. Томе је допринело

благо смањење каматних стопа на нове готовинске

кредите, за 0,2 п.п., на 10,05% у јуну, као и нешто

израженији пад каматних стопа на остале кредите,

које су смањене за 0,9 п.п., на 8,8% у јуну.

Каматне стопе на нове динарске кредите привреди

од марта оствариле су нешто мањи пад (–0,1 п.п.) и у

јуну су се кретале на нивоу од 5,1%. Посматрано по

категоријама, каматне стопе на динарске

инвестиционе кредите биле су исте као у марту

(5,7%), а смањене су каматне стопе на остале

некатегорисане кредите, на 4,9% у јуну. С друге

стране, благо су повећане каматне стопе на кредите за

обртна средства, до нивоа од 4,9%. 

Каматне стопе на евроиндексиране кредите

привреди биле су исте као у марту, и у јуну су

износиле 2,8%. У структури евроиндексираних

кредита привреди, благо су смањене каматне стопе на

инвестиционе и остале некатегорисане кредите, на

3,0% и 2,5%, респективно, док су каматне стопе на

кредите за обртна средства повећане за 0,1 п.п., на

2,8% у јуну.

Просечна пондерисана каматна стопа на

евроиндексиране кредите становништву смањена је

од марта за 0,8 п.п., на 3,3% у јуну. Овај пад каматне

стопе дугује се знатно већем учешћу новоодобрених

евроиндексираних стамбених кредита становништву у

укупним евроиндексираним кредитима становништву,

у великој мери услед примене Закона о конверзији

стамбених кредита индексираних у швајцарским

францима, а код којих је иначе каматна стопа нижа у

односу на кредите за остале намене (каматна стопа у

јуну износила је 3,0%). 

Током Т2, каматне стопе на орочене депозите

минимално су се промениле. Тако су на динарску

штедњу становништва незнатно кориговане навише

(за 0,1 п.п., на 3,0%), док су на штедњу у еврима

смањене за 0,2 п.п., на 0,9% у јуну. Каматне стопе на

орочене динарске депозите привреде незнатно су

смањене (за 0,1 п.п., на 2,7%), а на орочене депозите у

еврима су, као и у марту, износиле 0,3%.
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Премија ризика

Прву половину T2 обележио је раст премија ризика

земаља у успону услед заоштравања глобалних

трговинских тензија и нових протекционистичких

мера од стране водећих светских економија, што је

допринело погоршању изгледа за глобални

привредни раст. Потом, под утицајем најава водећих

централних банака да ће процес нормализације

њихових монетарних политика бити спорији од

претходно сигнализираног, односно све већих

очекивања да ће највеће централне банке започети

нови циклус ублажавања својих монетарних

политика, повећана је склоност инвеститора ка

преузимању ризика. Уз најаве о постизању договора

између САД и Кине крајем јуна да се додатне

протекционистичке мере за сада не уводе, премије

ризика за већину земаља у успону су смањене. Као

резултат таквих кретања, EMBI Europe био је нижи за

30 б.п. него крајем Т1 и крајем јуна износио је 301

б.п., док композитна мера премије ризика, EMBI
Global, није битније промењена (пад од 7 б.п., на 366

б.п.), пре свега услед знатног раста премије ризика

Венецуеле (за 3.643 б.п.) након увођења санкција од

стране САД. 

Премије ризика свих земаља у региону у Т2 смањене

су, при чему је премија ризика Србије забележила

најизраженији пад, од 42 б.п., на 89 б.п. крајем јуна,

што указује на то да су, поред глобалних фактора,

паду премије ризика Србије доприносили и домаћи

фактори. Током јула премија ризика Србије додатно је

смањена, на нови минимум од 59 б.п., чиме је она и

даље међу најнижима у региону, што потврђује

поверење инвеститора у повољне макроекономске

перспективе економије Србије и указује на њихову

већу спремност за улагања у нашу земљу. 

Агенција Fitch је у мају потврдила стабилне изгледе

за даље повећање кредитног рејтинга Србије, док је

агенција Standard and Poor’s у јуну потврдила

позитивне изгледе, што такође шаље позитиван

сигнал инвеститорима за улагања у Србију.

Прилив капитала из иностранства

Највећи део прилива капитала из иностранства током

Т2 чиниле су СДИ, чији је износ био више него

довољан да у потпуности покрије дефицит текућег

рачуна. Раст улагања нерезидената у државне ХоВ

резултирао је и нето приливом портфолио

инвестиција, а прилив је остварен и по основу

кредитног задужења државе, банака и предузећа.
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И у Т2 остварен је релативно висок нето прилив СДИ,

који је, према прелиминарним подацима, износио

986,5 млн евра. Тиме је нето прилив капитала по овом

основу у П1 готово достигао 1,8 млрд евра, што је за

27,7% више него у истом периоду 2018. Инвестиције

су биле широко распрострањене међу секторима, а

највећи износи уложени су у прерађивачку

индустрију (25%), грађевинарство (22%),

финансијске делатности (16%) и саобраћај (9%).

Скоро три четвртине прилива СДИ чинила су улагања

из европских земаља, док се на улагања из азијских

земаља односило 9% прилива.

Повећано интересовање страних инвеститора за

улагања у државне ХоВ на домаћем тржишту утицало

је на то да и по основу портфолио инвестиција у Т2

буде остварен нето прилив (201,0 млн евра). Растуће

поверење страних инвеститора посебно је потврђено

на међународном тржишту у јуну, када је након шест

година паузе, емитована десетогодишња

еврообвезница по најповољнијим финансијским

условима за Србију до сада. Средства прикупљена

овом емисијом (1,0 млрд евра) у потпуности су

искоришћена за замену доларског дуга емитованог по

вишим каматним стопама, тј. за превремен откуп

дела обвезница у доларима које доспевају 2020. и

2021. године.5

Обавезе резидената по основу финансијских

кредита повећане су у Т2 за 63,3 млн евра нето. Томе

је, пре свега, допринео раст задужења државе (53,2

млн евра), а у мањој мери и раст нето обавеза банака

и предузећа по основу финансијских кредита (за 6,6

млн евра и 3,6 млн евра, респективно). 

Извештај о инфлацији — август 2019.

5 Видети Осврт 1, стр. 20. 
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Осврт 1: Економска перспектива Србије 
из угла прилива иностраног капитала

Захваљујући постигнутој и одржаној макроекономској стабилности и спроведеним структурним реформама,

створени су услови за одржив раст привреде Србије, што је чини атрактивним местом за инвестирање. Бројни

економски показатељи знатно су измењени набоље – инфлација је ниска и стабилна шест година заредом и у

просеку је у овом периоду износила 2%, јавне финансије су уравнотежене и јавни дуг је сведен у одрживе оквире

(пад учешћа јавног дуга у БДП-у од преко 20 п.п. од краја 2015, на 51,4% у јуну за централни ниво државе), а

знатно је смањена и екстерна неравнотежа и учешће спољног дуга у БДП-у (са 73,5% крајем 2015, на 62,8% у марту

ове године). Поред тога, финансијска стабилност је очувана, а финансијско здравље банака додатно поправљено,

пре свега успешним и одрживим смањењем NPL на најнижи ниво који је икада измерен. Србија последњих година

спроводи и реформе у бројним областима (радно

законодавство, планирање и изградња,

улагања…), којима је унапређен регулаторни

оквир и обезбеђен повољнији пословни и

инвестициони амбијент. 

Постигнуте резултате у унапређењу

пословног амбијента потврђује и то што СДИ у

Србију настављају да расту, иако глобални

токови СДИ већ неколико година успоравају.

Управо за време спровођења интензивних

реформи и макроекономске стабилизације,

Србија се налази у врху земаља региона по

учешћу нето прилива СДИ у БДП-у. То учешће од

2015. у просеку је износило око 6%, а у 2018.

достигло је 7,5%. Посматрано по обиму СДИ,

Србија је годинама уназад лидер у региону

Западног Балкана, а с нето приливом од 2,4 млрд

евра у 2017. и 3,2 млрд евра у 2018. сврстала се и

међу водеће у групи привреда у транзицији.1 Из

године у годину расте и добит коју већ присутни

инвеститори реинвестирају (у просеку око 60%

остварене добити се реинвестира), чиме се

потврђује исправност њиховог опредељења да

улажу у Србију и да даље повећавају своје

присуство у нашој привреди. Кретања у 2019.

потврђују да се позитивне тенденције

настављају, пошто је прилив СДИ у П1 достигао

1,9 млрд евра и виши је за 31,0% него у истом

периоду претходне године.

СДИ наглашавају одрживост екстерне

позиције Србије по два основа. Прво, нето

приливи по овом основу од 2015. у више него пуној мери покривају текући дефицит, који последњих година износи

око 5% БДП-а. Друго, све веће СДИ у разменљиве секторе (око 62% прилива у 2018, у односу на 36% у периоду

пре кризе) директно ће допринети будућем поправљању екстерне позиције. Притом, око трећине укупног прилива
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1 Поређење је извршено према подацима UNCTAD World Investment Report 2019, где земље у транзицији укључују земље Западног Балкана,

Заједнице независних држава и Грузију.
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усмерено је у прерађивачку индустрију, углавном у виду мањих извозно оријентисаних пројеката, што чини СДИ

важним фактором који је допринео двоцифреним стопама раста извоза ове гране индустрије током последње

четири године, увећавајући производњу и запосленост на одрживим основама. Унутар прерађивачке индустрије

улагања су пројектно распрострањена, а највише

је улагано у прехрамбену индустрију,

производњу производа од гуме и пластике,

основних метала и металних производа и

аутомобилску индустрију. Када је реч о отварању

радних места, према истраживању IBM Global
Location Trends, Србија је већ неколико година

међу најбоље рангираним земљама, а од 2017.

налази се и на водећој позицији у свету по

релативном броју новоотворених радних места

(броју отворених радних места на 1 млн

становника) по основу пројеката СДИ.

Одрживости екстерне позиције доприноси и

растућа географска распрострањеност извора

СДИ. Поред раста улагања из ЕУ, која је због

географске близине и економских веза највећи

улагач, знатно расту улагања и заступљеност

инвеститора из других земаља, пре свега Кине и

Уједињених Арапских Емирата, тако да је

учешће СДИ из земаља ЕУ смањено са 72% у

2015. на 61% у 2018. години.

Повећано је интересовање страних

инвеститора и за улагања у дугорочне државне

ХоВ. Током 2018. нето прилив по основу улагања

нерезидената у државне ХоВ на домаћем

тржишту износио је 160,8 млн евра. Притом,

услед мањих потреба за финансирањем, држава

током Т4 2018. није ни организовала аукције

продаје државних ХоВ, већ је превремено

реоткупила ХоВ у износу од 20 млрд динара.

Последњих месеци, у условима повољне

макроекономске перспективе Србије, али и веће

спремности инвеститора за улагања услед најава

спорије нормализације монетарних политика

водећих централних банака од претходно

очекиване, тражња на аукцијама седмогодишњих

динарских ХоВ премашивала је планирани износ

продаје (у јуну скоро четири, а у јулу скоро два пута), што је резултирало повољнијим условима за задуживање

државе. Нето прилив по основу улагања нерезидената у државне ХоВ на домаћем тржишту у П1 2019. износио је

208,6 млн евра. 

О спремности страних инвеститора за дугорочна улагања у Србију сведочи и успех емисије десетогодишњих

еврообвезница на међународном финансијском тржишту у јуну. Обвезнице су емитоване у еврима, у износу од 1,0

млрд евра, по купонској стопи од 1,5%, при чему је тражња била 6,4 пута већа од понуде. То је утицало да трошкови

задужења буду нижи од иницијално планираних – постигнута стопа приноса (1,619%) најнижа је каматна стопа

�
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коју је Србија икада остварила на међународном

тржишту. Та стопа је и међу најнижим стопама на

десетогодишње еврообвезнице у еврима које су

земље региона емитовале, чак и оне које имају

већи кредитни рејтинг од Србије. Средства

прикупљена овом емисијом употребљена су

искључиво за превремено враћање дела

обвезница које су емитоване у доларима 2013. и

2011, по знатно вишим купонским стопама

(4,875% и 7,25%, респективно), а које доспевају у

фебруару 2020. и септембру 2021, чиме су

смањени трошкови камата, као и валутни ризик

по основу нижег учешћа јавног дуга у доларима,

које је у јуну смањено на 22,0%.

Повољнијим условима задуживања приватног

сектора доприноси и нижа премија ризика и

повољнији кредитни рејтинг земље. Мерено

индексом EMBI, премија ризика Србије се 24.

јула спустила на 59 б.п., што је нови минимум од

када се овај показатељ прати за нашу земљу. У

односу на крај 2012, премија ризика Србије

снижена је за више од 300 б.п., док су у истом

периоду композитна мера премије ризика земаља

у успону, EMBI Global Composite, и премија

ризика европских земаља у успону, EMBI Europe,
повећане за око 80 б.п., што указује на то да су

главни покретачи пада премије ризика Србије у

претходним годинама били домаћи фактори. Да

домаћа економија јача на здравим основама,

потврдиле су и рејтинг агенције Standard and
Poor’s, Fitch и Moody’s, које су 2017. повећале

кредитни рејтинг Србије. Током 2018. године

агенција Standard and Poor’s поправила је изгледе

за повећање кредитног рејтинга Србије са

стабилних на позитивне, што је, по њиховој оцени, одраз очекиваног наставка снажног привредног раста у

наредном периоду, одговорног вођења фискалне политике и посвећености Владе Републике Србије наставку

реформи. У саопштењу из јуна ове године, ова агенција наводи да би рејтинг Србије (BB) могао да буде повећан

у наредних шест до дванаест месеци, уз наставак снажног привредног раста, смањење јавног дуга и очување

спољне одрживости.

Претходно наведено потврђује да су дугорочна улагања нерезидената била у складу с њиховим очекивањима и

потврдила исплативост улагања, док се у исто време постиже и циљ Србије да јачањем економских односа са

светом убрза раст и повећа запосленост и стандард грађана на одрживим основама. То, као и посвећеност носилаца

економске политике очувању постигнутих резултата и даљем унапређењу инвестиционог амбијента, додатно

учвршћује поверење и перспективу наше економије. 
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Кретања на девизном тржишту    
и курс динара   

Апрецијацијски притисци који су преовладавали у

претходном периоду од јуна су појачани, при чему је

понуда девиза на домаћем девизном тржишту

вишеструко надмашила тражњу. Поред високог

прилива СДИ и раста извоза роба и услуга, томе је

допринело и повећано интересовање и раст улагања

нерезидената у дугорочне динарске државне ХоВ. У

смеру јачања динара деловао је и већи откуп

ефективног страног новца, што је делом резултат

сезонски уобичајено већег прилива дознака, као и

плаћања платним картицама нерезидената у Србији.

И раст валутно индексираног кредитирања привреде,

тј. повећање девизно индексиране имовине банака6,

деловао је у истом смеру. 

Како би ублажила прекомерне краткорочне

осцилације курса динара према евру, Народна банка

Србије је у периоду април–јул интервенисала на

МДТ-у куповином 1.565,0 млн евра. Притом,

куповина девиза у износу од 735,0 млн евра у јуну

била је највиша месечна куповина. 

У таквим условима, вредност динара према евру

крајем јула била је за 0,2% виша него крајем Т1.

Истовремено, због слабљења евра према долару,

посматрано крајем периода, динар је према долару у

овом периоду ослабио за 0,5%.

Промет на МДТ-у7 током Т2 у просеку је дневно

износио 22,7 млн евра, што је незнатно ниже (за 0,7

млн евра) него у Т1. Притом, највећа вредност

промета остварена је у јуну (просечно 24,8 млн евра

дневно). 

На редовним девизним своп аукцијама које

организује Народна банка Србије, током Т2

реализован је нижи промет него у Т1. На

двонедељним аукцијама Народна банка Србије је од

банака укупно купила и банкама продала по 94,0 млн

евра (за 124,5 млн евра мање него у Т1), док је на

тромесечним аукцијама купљено и продато по 18,0

млн евра (за 4,0 млн евра више него у Т1). Поред

тога, Народна банка Србије је током Т2 организовала

и три додатне двонедељне девизне своп аукције

куповине девиза, по једну сваког месеца, на почетку

новог обрачунског периода издвајања обавезне

Извештај о инфлацији — август 2019.
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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.



резерве банака. Аукције су организоване како би се и

у том периоду одржала релативна стабилност

краткорочних тржишних каматних стопа. На овај

начин, током Т2 банкама је обезбеђена додатна

ликвидност у укупном износу од 18,2 млрд динара. 

Остале валуте земаља у региону са сличним

режимом девизног курса кретале су се различито

током Т2. Посматрано крајем периода, ојачали су

чешка круна (1,4%), пољски злот (1,2%) и румунски

леј (0,6%), док је мађарска форинта ослабила за

0,8%, а турска лира за 4,9%.

2. Новац и кредити

Расту монетарних агрегата наставља позитивно
да доприноси кредитна активност, која је у јуну,
по искључењу ефекта девизног курса, забележила
мг. раст од 9,4%. Раст депозита државе код
Народне банке Србије, којем доприноси позитиван
фискални резултат и у П1 текуће године, делује у
супротном смеру.  

Монетарни агрегати  

У Т2 монетарни агрегат М3 повећан је за 0,8%,

захваљујући расту динарске компоненте. Расту је

највише допринело повећање трансакционих

депозита, који су у Т28 забележили раст од 29,8 млрд

динара. Трансакциони депозити привреде повећани

су за 16,5 млрд динара, при чему је раст забележен на

рачунима предузећа готово свих делатности.

Становништво је у Т2 повећало трансакционе

депозите за 14,6 млрд динара, док су стања на

рачунима осталих сектора на готово истом нивоу као

крајем Т1. 

Орочени динарски депозити немонетарних сектора у

Т2 су повећани за 19,1 млрд динара. Повећање стања

на ороченим динарским рачунима забележено је код

свих сектора, што говори у прилог расту поверења у

домаћу валуту.9 Динамичан раст динарске штедње

становништва из 2018. године (22,2%) настављен је и

током 2019. Становништво је у Т2 повећало динарску

штедњу за 4,0 млрд динара (од почетка године 8,2

млрд динара), чиме је она у јуну достигла 68,6 млрд

динара. Динарска штедња становништва наставила је

да расте у јулу и, према прелиминарним подацима,

достигла је нови максимум од преко 70 млрд динара.
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8 Након сезонски уобичајеног смањења током Т1.

9 Депозити других финансијских организација порасли су за 7,9 млрд динара,

локални ниво власти за 4,3 млрд динара, а привреда за 2,3 млрд динара.
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Расту динарске штедње доприноси већа исплативост

динарске од девизне штедње – више каматне стопе на

динарску штедњу (око 3,0%) него на штедњу у

девизама (око 1,0%), повољнији порески третман, као

и очувана ценовна стабилност и релативна

стабилност девизног курса. У прилог веће

исплативости штедње у домаћој валути и у дугом, и у

кратком року, говори и Анализа исплативости

динарске и девизне штедње10, коју редовно објављује

Народна банка Србије (најновија анализа обухвата

период од јуна 2013. до јуна 2019). Учешће динарских

депозита у укупним депозитима веће је и у случају

привреде и становништва него крајем 2018, и крајем

Т2 износи 55,0% за привреду, а 20,0% за

становништво.

Девизни депозити су у Т2 смањени за 296,1 млн евра,

услед смањења стања на рачунима привреде за 476,9

млн евра, на шта је утицао пренос средстава држави у

априлу и исплата дивиденди по основу концесије

Аеродрома „Никола Тесла”. С друге стране, девизна

штедња становништва наставља да расте. Током Т2 је

повећана за 161,7 млн евра, а од почетка године за

418,0 млн евра. У јуну је достигла свој нови максимум

од 10,1 млрд евра.11

Посматрано на мг. нивоу, М1, М2 и М3 у јуну су

забележили раст од 15,5%, 15,4% и 11,2%,

респективно. Расту укупног новца (М3) позитивно

доприноси кредитна активност, док у супротном

смеру делује повећање депозита државе код Народне

банке Србије захваљујући оствареном фискалном

суфициту и у П1 текуће године.

Кредити

Укупни домаћи кредити су у јуну, по искључењу

ефекта промене девизног курса12, остварили мг. раст

од 9,4% (10,1% крајем Т1) – при чему су кредити

привреди убрзали на 8,9% (са 7,8% у марту), а

кредити становништву успорили на 9,7% (са 12,3% у

марту). Банке су и у 2019. наставиле са активностима

у погледу решавања NPL. Од почетка године,

отписано је 7,0 млрд динара NPL (од чега 3,0 млрд

динара у Т2), а лицима ван банкарског сектора

Извештај о инфлацији — август 2019.

10 Опширније у Анализи објављеној на сајту Народне банке Србије 22. јула

2019. године

(https://www.nbs.rs/internet/latinica/15/mediji/vesti/isplativost_stednje_2019.pdf).

11 Новчана маса М3 обухвата само средства резидената. Ако се укључе и

средства нерезидената, динарска штедња је на крају јуна износила 69,3 млрд

динара, а девизна 10,4 млрд евра.

12 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.

�

�������� IV.2.2. ��������� ���	
�
���	 ���� �2, �
������� 
������� 
(	 
.
.)

����: ���.

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

	������ 
����������
��

���� ���� 	 o
�����	
������� ��� �����
��
������� � ��	�� ������������

�������� IV.2.3. K������a ����	�
�� � �� 
(	
. ����, � %)

�����: ��� � ���.

* �������� ������ ��	��� �������
 �����.
** �������� ������ ����� � ������ NPL �� ������ 2016.
*** 	������ ��� �� �2 2019.

-10

-5

0

5

10

15

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

����� ��	��� �������*
������ ��	*** 
����� ��	��� �������*/** 



директно из биланса продато је 3,1 млрд динара (од

чега 1,7 млрд динара у Т2). Искључујући ефекат

отписа и продаје NPL,13 мг. раст домаћих кредита у

јуну 2019. износио је 10,5%, уз раст кредита

становништву од 10,2% мг. и раст кредита привреди

од 10,6% мг.

Посматрано од почетка године,14 кредити привреди

су, по искључењу ефекта промене девизног курса,

повећани за 26,3 млрд динара, вођени растом кредита

привредним друштвима. Посматрано по наменама,

захваљујући повећаном коришћењу инвестиоционих

кредита (раст од почетка године од 39,0 млрд

динара), ова категорија је од маја постала

најзаступљенија категорија кредита привреди, са

учешћем од 41,9% у јуну. Следе их кредити за

финансирање обртних средстaва, са учешћем од

41,2%, док су некатегорисани кредити чинили 11,3%

укупних кредита привреди. Посматрано по

делатностима, највећи раст је забележен код

предузећа из области грађевинарства, пословања

некретнинама, саобраћаја и трговине. Кредити

предузећима из области пољопривреде, снабдевања

електричном енергијом и прерађивачке индустрије у

благом су паду, док су код осталих делатности на

сличном нивоу као крајем 2018. године.

Обим новоодобрених кредита привреди током Т2

(287,9 млрд динара) већи је за 37,0% него у истом

периоду прошле године, односно за 26,2% по

искључењу рефинансираних кредита код исте банке.

Највише су одобравани кредити за обртна средства

(125,0 млрд динара), који су чинили 43,4% укупно

одобрених кредита привреди у Т2. Сегменту привреде

који чине микропредузећа, мала и средња предузећа

одобрено је преко 70% тих кредита. Захваљујући

високој реализацији инвестиционих кредита у Т2,

њихово учешће у новоодобреним кредитима

привреди износило је 36,2%, при чему су највећи

износи одобрени великим предузећима. Обим нових

инвестиционих кредита у Т2, по искључењу

рефинансираних кредита код исте банке, већи је за

89,6% него у истом периоду прошле године – што

указује на наставак позитивних тенденција у погледу

инвестиционе активности предузећа.
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13 Искључен је ефекат отписа и продаје NPL од почетка 2016. Закључно с

јуном 2019, банке су отписале 189,3 млрд динара NPL (од чега 140,4 млрд

динара од привреде, а 44,0 млрд динара од становништва), а продале 91,9

млрд динара NPL, који су се у том тренутку налазили у њиховим билансима.

14 Након сезонски уобичајено ниже реализације током Т1, када су кредити

привреди повећани за 1,0 млрд динара.
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Резултати јулске анкете Народне банке Србије о

кредитној активности банака15 показују да су

стандарди по којима су одобравани кредити привреди

током Т2, четврто тромесечје заредом, остали готово

непромењени. Банке очекују да повећана тржишна

конкуренција, нижи трошкови извора средстава,

позитивна очекивања у погледу опште економске

ситуације и већа спремност за преузимање ризика

допринесу ублажавању кредитних стандарда

привреди током Т3. Према оцени банака, расте

тражња привреде за кредитима, која је вођена

тражњом великих предузећа, затим пољопривредника

и малих и средњих предузећа. Слична очекивања

банке имају и за Т3, када ће, као и до сада, потребе за

финансирањем капиталних инвестиција и обртних

средстава највише доприносити расту тражње.

Позитивне оцене кретања на тржишту кредита

привреди огледају се и у резултатима Анкете о

кредитној активности у земљама средње и

југоисточне Европе, коју два пута годишње спроводи

ЕИБ.16 Истакнут је здрав раст тражње привреде за

кредитима (посебно малих и средњих предузећа), уз

побољшање квалитета кредитних захтева и

задржавање стандарда на готово непромењеном нивоу

током П1.

Кредити становништву су од почетка године, по

искључењу ефекта промене девизног курса,

забележили раст од 38,6 млрд динара – вођени растом

готовинских и стамбених кредита, који су и у јуну две

најзаступљеније категорије, са учешћем од 41,8% и

36,5% укупних потраживања банака од становништва.

Раст готовинских кредита од почетка 2019. године

износи 28,4 млрд динара, што је за 4,2 млрд динара

мање него у истом периоду прошле године. Таква

кретања показују да мере Народне банке Србије

усмерене на ограничавање ненаменског кредитирања

становништва по неоправдано дугим роковима,

донете у децембру 2018, дају резултате. Стамбени

кредити су у шест месеци 2019. повећани за 1,0 млрд

динара, и поред тога што се приликом конверзије

кредита, у складу са Законом о конверзији стамбених

кредита индексираних у швајцарским францима,

отписује 38% вредности ових кредита (закључно с

јуном отписано је 17,9 млрд динара ових кредита). 

Обим новоодобрених кредита становништву у Т2

2019. (158,4 млрд динара) већи је за 23,8% него у

Извештај о инфлацији — август 2019.

15 Поменуту анкету Народна банка Србије спроводи од почетка 2014.

16 У овој анкети учествује десет банака из Србије, чија актива чини нешто

мање од половине укупне активе банкарског сектора Србије

(https://www.eib.org/attachments/efs/economics_cesee_bls_2019_h1_en.pdf).
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истом периоду прошле године, односно за 2,6% по

искључењу рефинансираних кредита код исте банке.

Највећи део су чинили готовински кредити (47,6%),

који су преко 99% у динарима. Њихова реализација у

односу на исти период прошле године нижа је за

4,2%, односно за 8,0% ако се искључе

рефинансирани кредити код исте банке – што

потврђује да су мере Народне банке Србије из

децембра 2018. године утицале на благо смањење

раста готовинских кредита. Износ новоодобрених

стамбених кредита (53,5 млрд динара) скоро је

троструко већи од износа у истом периоду прошле

године, односно за 37,6% по искључењу

рефинансираних кредита код исте банке. Повећан

износ новоодобрених стамбених кредита једним

делом је резултат опоравка стамбеног кредитирања и

тржишта непокретности, а већим делом конверзије

кредита индексираних у швајцарским францима у

кредите индексиране у еврима. 

Резултати јулске анкете о кредитној активности

показују да су, према оцени банака, кредитни

стандарди становништву током Т2 били благо

ублажени. За Т3 банке очекују незнатно ублажавање

стандарда под дејством конкуренције. Према оцени

банака, становништво је током Т2 повећало своју

тражњу за кредитима, вођено потребама за куповином

непокретности, трајних потрошних добара и

рефинансирањем својих обавеза. Наставак таквих

тенденција банке очекују и током Т3. На сличне

закључке упућују и резултати анкете ЕИБ-а, у којима

је истакнут раст тражње становништва за кредитима

на здравим основама. Посебно је наглашен раст

тражње становништва за стамбеним кредитима, код

којих је побољшан и квалитет кредитних захтева. 

Учешће динарских пласмана у укупним

пласманима привреди и становништву крајем јуна

износило је 33,2% (за 0,2 п.п. више него на крају

2018). Притом, динаризација пласмана становништву

достигла је у јуну максималних 55,0%, док је

динаризација пласмана привреди износила 14,3%.

Позитивна кретања на тржишту кредита огледају се и

у одличним резултатима Стратегије за решавање

питања NPL. За мање од четири године од усвајања

Стратегије, износ NPL у банкарском систему мањи је

за више од 71%, а учешће NPL у укупним кредитима

за 17,2 п.п. Посматрано од почетка 2019. године,

учешће NPL у укупним кредитима смањено је за 0,5

п.п., на нови минимум од 5,2% у јуну, од чега је

учешће NPL у сектору привреде смањено за 0,4 п.п.,
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на 4,6%17, док је код становништва задржано на 4,4%18.

Покривеност NPL и даље је на високом нивоу –

исправка вредности укупних кредита у јуну износила

је 79,5% NPL, док је исправка вредности NPL била на

нивоу од 60,8% NPL. Такође, након увођења

стандарда Базел III,19 показатељ адекватности

капитала додатно је повећан и крајем Т2 2019.

износио је 23,2%, што указује на високу

капитализованост домаћег банкарског сектора.

3. Тржиште непокретности  

Показатељи понуде и тражње указују на опоравак
тржишта некретнина, што се може очекивати и
у наредном периоду.

Показатељи понуде и тражње указују на то да је

тржиште некретнина у Т2 наставило да се опоравља.

Број издатих грађевинских дозвола у станоградњи у

априлу и мају порастао је за 11,1% мг. Поред тога,

настављају се позитивне тенденције на тржишту

стамбених кредита, о чему сведочи износ

новоодобрених стамбених кредита. Према Анкети о

кредитној активности, банке оцењују да је порасла

тражња становништва за стамбеним кредитима у Т2,

а очекују да ће се њен раст наставити и у Т3. 

Према последњим расположивим подацима за Т1,

просечна цена некретнина у Србији, мерена индексом

DOMex20, повећана је за 2,6% од почетка године, а за

3,3% у односу на исти период претходне године. Цене

некретнина су порасле у региону Војводине (8,9%

мг.), Шумадије и западне Србије (4,9% мг.), а у мањој

мери и у београдском региону (1,7% мг.), док су у

региону јужне и источне Србије смањене за 1,8% мг.

Просечна цена некретнина у Србији у Т1 износила је

934,0 евра по квадратном метру. И даље су најскупље

некретнине у београдском региону, чија је просечна

цена достигла 1.217,9 евра. Однос те цене и просечне

цене некретнина у остатку Србије износио је 1,77.

Током Т1 број прометованих непокретности21 смањен

је за 3,9% мг.

17 Обухвата привредна друштва и јавна предузећа. Ако посматрамо само

привредна друштва, учешће NPL у укупним кредитима у јуну износило је

4,7%, што је за 0,5 п.п. ниже него у децембру 2018.

18  Ако се укључе предузетници и приватна домаћинства, учешће је такође на

истом нивоу као крајем прошле године – 4,4%. 

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

20  Овај индекс објављује Национална корпорација за осигурање стамбених

кредита, а односи се само на непокретности чија је куповина финансирана

осигураним кредитима.

21  И број прометованих непокретности и цена стана по квадратном метру

такође се односе само на некретнине чија је куповина финансирана

осигураним кредитима.
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4. Агрегатна тражња   

Бржи раст БДП-а у Т2 (3,1% мг.) у односу на Т1
(2,5% мг.) резултат је убрзања раста инвестиција,
што потврђују интензивна реализација
инфраструктурних пројеката и повећан прилив
СДИ. Сличан допринос као у Т1 потиче од раста
потрошње домаћинстава, чему доприноси
наставак позитивних трендова на тржишту рада.
С друге стране, допринос нето извоза је негативан,
услед бржег раста увоза од извоза. 

Домаћа тражња

Према нашој процени, стабилан раст потрошње

домаћинстaва настављен је и у Т2, када је износио

3,3% мг., уз допринос расту БДП-а од 2,3 п.п. То

потврђује и кретање показатеља активности услужних

сектора, који су током Т2 забележили раст. Тако је

промет у трговини на мало реално повећан за 7,8% мг.,

а број долазака и ноћења домаћих туриста био је виши

за 7,1% мг. и 7,6% мг., респективно. Поред тога,

повећан је и увоз потрошне робе за 17,3% мг.

Основни извор потрошње становништва, маса зарада,

реално је повећана у прва два месеца Т2 за 12,0% мг.

услед раста запослености и зарада. То је компензовало

смањење алтернативних извора потрошње

становништва – дознака и кредита намењених

потрошњи. Дознаке су током Т2 забележиле пад од

5,3% мг., док се износ новоодобрених потрошачких и

готовинских кредита становништву смањио за 6,9%

мг., првенствено услед мера Народне банке Србије

усмерених на очување финансијске стабилности.

Процењујемо да је и потрошња државе повећана у

Т2 за 2,5% мг., што је допринело расту БДП-а са 0,4

п.п. На раст потрошње државе указује реални раст

расхода за запослене у јавном сектору, који су у Т2

повећани за 7,3% мг., као и повећање издатака за

куповину робе и услуга у истом периоду од 4,7% мг. 

Посматрано на тромесечном нивоу, раст потрошње

домаћинстава и државе у Т2 настављен је сличном

динамиком као и у Т1 (0,8% дсз. и 0,6% дсз.,

респективно), што је, заједно посматрано, позитивно

допринело расту БДП-а са 0,7 п.п.

Повољни изгледи за привредни раст у средњем року

допринели су повећању приватних инвестиција,
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које су, према нашој процени, у Т2 оствариле раст од

8,4% мг. (допринос расту БДП-а од 1,5 п.п.). То

потврђују и позитивна кретања показатеља

инвестиција у опрему, пошто је увоз опреме у Т2

остварио раст од 7,0% мг., док је производња

капиталних производа била већа за 0,8% мг. На раст

инвестиција у Т2 указују и позитивна кретања

показатеља из области грађевинарства – повећана је

вредност изведених радова (18,9% мг.), број

запослених у грађевинарству (9,0 мг.), као и број

издатих грађевинских дозвола (11,1% мг. у периоду

април–мај). Убрзана реализација инфраструктурних

пројеката финансираних од стране државе у Т2

указује на даљи раст државних инвестиција (преко

20% мг.), тако да процењујемо да ће допринос

укупних инвестиција расту БДП-а у Т2 износити 2,0

п.п. На тромесечном нивоу, инвестиције у фиксне

фондове у Т2 повећане су за 5,0% дсз. и допринеле су

расту БДП-а са 1,0 п.п. 

У погледу извора финансирања инвестиција,

настављене су позитивне тенденције, којима је

погодовало даље унапређење инвестиционог

амбијента и повољни услови задуживања и на

домаћем и на међународном финансијском тржишту.

Тако је нето прилив СДИ у Т2 износио скоро 1 млрд

евра, и у односу на исти период претходне године био

је већи за 45%. Такође, током Т2 банке су привредним

субјектима одобриле рекордан износ инвестиционих

кредита – 80,4 млрд динара, по искључењу

рефинансираних кредита код исте банке, што је за

89,6% више него у Т2 2018. године. 

Раст извоза пољопривредних производа у Т2 утицао

је на смањење укупних залиха, које су, према нашој

процени, негативно допринеле тромесечном БДП-у

(0,2 п.п.).

Нето екстерна тражња

Обим спољнотрговинске размене повећан је током Т2,

уз убрзање стопа раста и извоза и увоза. Ипак, увоз је

растао брже (реално 11,1% мг.) од извоза (реално 9,4%

мг.), тако да је допринос нето извоза кретању БДП-а

остао негативан и у Т2 износио је 1,8 п.п. 

Према платнобилансним подацима, извоз робе

изражен у еврима убрзао је у Т2 раст на 8,8% мг.,

упркос успоравању екстерне тражње. Томе је, према

подацима о спољној трговини, највише допринела

T2 T3 T4 T1 T2

������ �����	�
���
(��
. �����)* 11,6 8,3 3,2 8,4 10,0

���������	��
(��
. �����)* 20,4 9,9 2,7 12,3 22,0

�����	�
��� �����* 28,9 51,9 41,9 32,9 20,0
��� ����	�� $���������� ������� 6,9 6,3 -1,8 0,0 11,1**
��������� $���������$ 
��	������ 7,2 11,0 5,5 10,6 -0,6

������	 ��������� ����� 24,9 7,0 3,0 13,6 18,9
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��������� ������� ������ � 
����� 12,6 3,4 8,7 16,1 -5,6

 ����� $�	���� ��������
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прерађивачка индустрија, чији је извоз у Т2 повећан

за 6,0% мг. Раст извоза прерађивачке индустрије је

широко дисперзован – остварен је у 17 од 23 области,

а најизразитији је код електричне опреме (26,9% мг.) и

машина и опреме (17,6% мг.). Висок допринос

потекао је и од извоза производа од гуме и пластике

(10,5% мг.), као и од извоза основних метала (9,0%

мг.), пре свега бакра. С друге стране, ремонти у

рафинерији нафте у Панчеву и Петрохемији одразили

су се на пад извоза нафтних деривата и хемијских

производа. Негативан допринос потекао је и од извоза

моторних возила (–3,7% мг.), при чему је извоз

аутомобилских делова и прибора убрзан, достигавши

14,8% укупног извоза робе у П1, и у великој мери је

компензовао нижи извоз аутомобила. Захваљујући

доброј прошлогодишњој сезони, извоз

пољопривредних производа наставио је да расте и у

Т2 (18,1% мг.). На то је утицао пре свега извоз

житарица (191,5 млн евра), који је за 44,7 млн евра

виши него у истом периоду претходне године. 

Према платнобилансним подацима, извоз услуга је

наставио висок раст (16,0% мг. у Т2), вођен пре свега

растом извоза пословних (28,1% мг.) и

информационо-комуникацијских услуга (32,5% мг.).

Истовремено, повећан је и извоз транспортних,

туристичких и осталих услуга. 

Робни увоз изражен у еврима повећан је у Т2 за 10,1%

мг., на шта је највише утицао раст увоза

репроматеријала (за 237,0 млн евра) због повећаних

потреба у прерађивачкој индустрији и грађевинарству.

Уз то, расту је допринео већи увоз енергената (за 43,4

млн евра), пре свега деривата нафте, пошто су због

ремонта у рафинерији нафте у Панчеву потребе

домаћег тржишта за дериватима намирене из увоза. У

складу с текућим инвестиционим циклусом, увоз

опреме повећан је за 48,3 млн евра, док виши увоз

потрошне робе (за 170,4 млн евра) указује на даљи

опоравак потрошње домаћинстава. Слична кретања

потврђује и структура увоза пo намени ЕУ, где је

највећи допринос увозу потекао од интермедијарних

производа и нетрајних потрошних добара, затим од

енергената, а у мањој мери и од капиталних добара. 

Покривеност робног увоза извозом у јуну 2019.

износила је 73,9%, а по укључењу услуга 83,2%, што

је приближно као крајем 2018. Извоз робе је у јуну

био за 135,0% виши од свог преткризног нивоа22, а

робни увоз за 39,4%. 
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Осврт 2: Позиција Србије на светском тржишту услуга

Успех на растућем светском тржишту услуга

постао је један од кључних фактора привредног

раста и запослености, посебно малих и отворених

економија као што је Србија. Док су пре неколико

деценија биле намењене првенствено домаћем

тржишту, с технолошким напретком и

структурним променама светске привреде, услуге

су постајале све више разменљиве и данас се

пласирају у оштрој конкуренцији на светском

тржишту. Растући значај услуга додатно је

подстакнут развојем дигиталне технологије и

глобалних производних ланаца.

Размена услуга на светском тржишту има

динамичнији раст од размене робе. Светски извоз

услуга је прошле године достигао готово 5

билиона евра, што је двоструко више него у 2007.

години, а пре свега је вођен снажним растом

тражње из земаља Азије. У исто време, знатно је

повећана и вредност светског извоза робе, али

ипак мање (60%), тако да се учешће услуга у

укупном светском извозу повећало са 20,1% на

22,5%. Наставак таквог тренда очекује се и у

наредном периоду.

Раст извоза услуга Србије био је још

динамичнији од раста на светском нивоу. Прошле

године Србија је на светско тржиште пласирала

услуге у вредности од близу 6 млрд евра, што је за

160% више него 2007. Током посматраног периода,

вредност извоза услуга Србије расла је сваке

године, осим 2009, када је пад забележен и на

светском нивоу због светске економске кризе.

Притом, посебно високе стопе раста извоза услуга

Србија бележи последњих година, чему су

допринели макроекономска стабилизација и

унапређени услови за пословање и развој извозно

оријентисаних услужних предузећа. Динамичан

раст извоза услуга омогућио је Србији да из

дефицита у размени услуга са светом од 245 млн

евра 2007. године пређе у суфицит од 1,1 млрд евра

2018. и тиме знатно допринесе смањењу текућег

дефицита платног биланса.

Мали број земаља на светском нивоу бележи

бржи раст извоза услуга од Србије. Ако

посматрамо земље региона, Србија је остварила

најбржи раст извоза услуга у посматраном

периоду. Поред Србије, последњих неколико

година, динамичан раст извоза услуга бележе и
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Пољска и Румунија, а заједничка карактеристика

за све три земље јесте да на светском тржишту

најбрже повећавају пласман ИКТ1 услуга.

Динамичним растом извоза услуга, учешће

Србије на светском тржишту веће је за 40% у

2018. него у 2007. години. Снажан раст учешћа на

светском тржишту Србија бележи последњих

година, што указује на раст конкурентности

сектора услуга Србије. Остварени резултати

додатно добијају на значају ако се има у виду да су

постигнути у условима заоштравања

конкуренције на међународном тржишту и

присутних геополитичких и трговинских тензија.

Јачање извозне оријентације у сектору услуга

потврђује повећање учешћа извоза услуга у БДП-у Србије, са 7,3% у 2007. на 14,0% у 2018. години. Поређења

ради, у ЕУ28 учешће извоза услуга у БДП-у повећано је у истом периоду са 9,7% на 13,5%.

Посматрано по категоријама услуга, Србија је највише повећала извоз ИКТ услуга, преко осам пута у периоду

2007–2018, чиме је дефицит у размени ИКТ услуга од 35 млн евра у 2007. преокренут у суфицит од 615 млн евра

у 2018. години. У оквиру ИКТ услуга, најбрже је

растао извоз компјутерских услуга, по просечној

годишњој стопи од 30%, са 61 млн евра 2007. на

преко 1 млрд евра 2018. године, чиме су оне

достигле 90% вредности извоза ИКТ услуга.

Посебно је важна чињеница да је најбржи раст

остварен управо у категорији услуга која захтева

технолошке иновације и знање. Поред тога, у

посматраном периоду, раст извоза компјутерских

услуга је стабилан – чак и у годинама у којима је

на светском нивоу размена ових услуга смањивана

(2013. и 2018), Србија је бележила раст од по 34%.

По апсолутној вредности извоза ових услуга

Србија је међу земљама региона достигла

Словачку, док су испред Пољска  (5,7 млрд евра),

Румунија (3,3 млрд евра), Чешка (2,8 млрд евра) и

Мађарска (2 млрд евра). Све остале земље региона

извозе мање компјутерских услуга. Посматрано по географској усмерености, Србија је највише компјутерских

услуга извезла управо на највећа тржишта света у овој области, као што су САД, Немачка и Холандија.

Следећа категорија услуга која је у извозу Србије остварила знатан раст јесу остале пословне услуге, које су

у 2018. достигле 1,4 млрд евра и веће су за 179% него у 2007. Међу њима су најзначајније професионално и

менаџерско саветовање, са извозом од 787 млн евра, и техничке услуге повезане с трговином, са извозом од 538

млн евра у 2018. По основу осталих пословних услуга повећан је суфицит у размени са светом, са 44 млн евра у

2007. на 447 млн евра у 2018. године.
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У структури услуга, по значају се издвајају и

услуге транспорта и туризма, које су у периоду

2007–2018. забележиле раст извоза од 140% и

109%, с тим да се код транспорта остварује благи

суфицит, а код туризма дефицит. Туризам је област

у којој Србија може у већој мери да искористи

своје потенцијале и повећа девизни прилив, с

обзиром на то да је глобални раст размене

туристичких услуга прошле године достигао 1,2

билиона евра, што је за 124% више него 2007.

године. Преглед промена вредности светског

увоза по категоријама услуга у посматраном

периоду дат је на Графикону О.2.6. 

Промене у посматраном периоду десиле су се

и када су у питању најзначајнија тржишта за извоз

услуга. САД су и даље највећи светски увозник

услуга, али је најзначајнији раст остварила Кина.

Она је готово учетворостручила увоз услуга у периоду 2007–2018. (док је вредност извоза услуга двоструко виша).

Притом, у структури увоза услуга Кине убедљиво је најзначајнији туризам, чије се учешће повећало са 23% на 53%

у посматраном периоду. Међу највећим тржиштима на светском нивоу су Индија и Сингапур, које су потиснуле

Италију и Шпанију с листе десет највећих светских увозника услуга.

Иако светска трговинска размена показује слабости од почетка ове године услед трговинских и геополитичких

тензија, настављен је динамичан раст извоза услуга Србије. У првих шест месеци ове године, извоз услуга је

повећан за 16,7% мг., а у структури је и даље највећи раст извоза компјутерских услуга (30,9% мг.) и осталих

пословних услуга (23,3% мг.). У наредном периоду очекујемо даљи раст извоза услуга Србије и раст учешћа на

светском тржишту, имајући пре свега у виду потенцијал ИТ сектора. Позитивни резултати Србије на светском

тржишту услуга, које карактерише примена савремене технологије, знања и иновација, резултираће даљим

смањењем екстерне неравнотеже, растом запослености, пре свега високообразованог кадра, већом

продуктивношћу и одрживим привредним растом. 
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5. Економска активност

Убрзање активности у грађевинарству и наставак
раста у услужним секторима условили су бржи
раст БДП-а у Т2, који је, према нашој процени,
износио 3,1% мг. (1,5% дсз.). До краја године
очекујемо опоравак индустријске производње, што
ће, уз даљи раст у секторима грађевинарства и
услуга, резултирати растом економске активности
у 2019. години од 3,5%.

Према нашој процени, у Т2 раст БДП-а је убрзан

на 1,5% дсз., чиме је деветнаесто узастопно

тромесечје остварен раст економске активности. Већи

раст него у Т1 резултат је позитивних кретања у

грађевинарству (8,0% дсз.) и услужним секторима

(1,4% дсз.). С друге стране, према нашој процени,

допринос пољопривреде и индустрије расту

економске активности у Т2 био је готово неутралан.

Када је реч о индустријској производњи, слаба

екстерна тражња и ремонти постројења у нафтној и

хемијској индустрији утицали су на то да изостане

њен очекивани тромесечни раст. Поред тога, таксе на

извоз робе на Косово и Метохију и даље ометају

опоравак прерађивачке, а посебно прехрамбене

индустрије. Посматрано у односу на преткризни

период23, економска активност у Т2 била је виша за

15,7% мерено БДП-ом, а мерено НДВ-ом – за 19,3%.

Након релативно снажног раста у Т1 (2,0% дсз.),

физички обим индустријске производње у Т2

забележио је пад од 1,6% дсз. услед смањења обима

производње прерађивачке индустрије од 2,3% дсз. То

је у највећој мери последица деловања екстерних

фактора, а пре свега споријег привредног раста у зони

евра. И ремонт нафтних и хемијских постројења

утицао је на то да физички обим производње ових

двеју грана индустрије негативно допринесе

тромесечном кретању укупне индустрије од 0,8 п.п.

Поред тога, обим производње прехрамбених

производа и пића смањен је у односу на Т1 (3,6% и

5,2%, респективно), што се одразило на смањење

обима производње у индустрији за 1 п.п. С друге

стране, раст обима производње забележен је код

половине делатности, при чему је највећи позитивни

допринос потекао од производње фармацеутских

производа, рачунара и основних метала.

Благо позитиван допринос тромесечном кретању

физичког обима производње укупне индустрије

потекао је од сектора снабдевања електричном
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енергијом (0,1 п.п.), који је наставио опоравак започет

у Т1 и чији је физички обим производње у Т2 повећан

за 1,9% дсз. Такође, физички обим производње у

сектору рударства повећан је у Т2 за 4,9% дсз., при

чему је повећана експлоатација угља и руда метала,

док је експлоатација нафте смањена. 

Настављене су позитивне тенденције у сектору

грађевинарства – према нашој процени, тромесечни

раст у Т2 убрзан је на 8,0% дсз. Овај интензиван раст

може се довести у везу са убрзаном реализацијом

инфраструктурних пројеката финансираних од стране

државе, као и с растом улагања приватног сектора у

пројекте везане за тржиште некретнина, на шта

указује и раст броја грађевинских дозвола у прва два

месеца Т2 од 1,5% дсз. На раст активности у

грађевинарству указује и повећање броја формално

запослених од 3,5% дсз. 

Процењујемо да је током Т2 убрзан и раст активности

у услужним секторима на 1,4% дсз., при чему је

највећи допринос том расту потекао од сектора

трговине, саобраћаја и туризма (2,0% дсз.). То

потврђује и кретање промета у трговини на мало, који

је, након снажног раста у Т1 од 4,1% дсз., у Т2

додатно повећан за 0,8% дсз. Позитивна кретања

бележе и показатељи у области туризма – током Т2

остварен је тромесечни раст долазака туриста и броја

ноћења од 4,5% дсз. и 6,0% дсз., респективно. 

Посматрано на мг. нивоу, раст БДП-а је убрзан са 2,5%

у Т1 на 3,1% у Т2, првенствено услед раста

активности у услужним секторима, као и у сектору

грађевинарства, који су, према нашој процени, у Т2

остварили раст од 4,2% мг. и 22% мг., респективно. С

друге стране, пад производње забележен је у

пољопривреди и индустрији. Притом, потребно је

нагласити да је у Т2 изостао опоравак индустријске

производње (пад од 2,6% мг.), пре свега услед

успоравања екстерне тражње од П2 претходне године.

Када је реч о кретањима у пољопривреди,

процењујемо да је пад у Т2 од 3,4% мг. пре свега

последица високе базе из претходне године, када је

остварена натпросечна пољопривредна сезона. 

До краја године очекујемо даље убрзање раста

економске активности, тако да је наша пројекција

раста БДП-а за 2019. задржана на нивоу од 3,5%.

Поред раста активности у услужним секторима и у

сектору грађевинарства, очекујемо и опоравак

индустријске производње, чему ће допринети и

Извештај о инфлацији — август 2019.
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успостављање пуног обима производње у нафтној и

хемијској индустрији. С друге стране, прелиминарни

подаци РЗС-а указују на то да ће очекивана

производња пшенице бити мања за 18,1%. Како и

даље не располажемо званичном проценом приноса

осталих пољопривредних култура, процењујемо да ће

пољопривреда у 2019. забележити пад производње од

око 5%, уз негативан допринос расту БДП-а од 0,3 п.п.

С обзиром на релативно повољне временске прилике

у јуну и јулу, могуће је да остварена пољопривредна

производња буде и већа.
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Осврт 3: Укупна факторска продуктивност и 
њен допринос расту БДП-а Србије 

Укупна факторска продуктивност (Total Factor Productivity – TFP) уобичајено се користи као мера ефикасности

економије и може се дефинисати као део раста производње који се не може приписати расту капитала и рада

појединачно. Према томе, раст укупне факторске продуктивности јесте и мера унапређења технологије и кључни

фактор обезбеђења дугорочног привредног раста и развоја, јер смањује значај ограничења која проистичу из

расположивости фактора производње. Са становишта међународних компарација, разлике у укупној факторској

продуктивности у великој мери могу објаснити разлике у нивоу дохотка који остварују појединачне земље. С

обзиром на то, конвергенција ка дохотку који остварују развијене земље захтева убрзан раст укупне факторске

продуктивности земаља у развоју. 

Укупну факторску продуктивност можемо израчунати тако што стопу раста производње умањимо за

пондерисани допринос раста рада и капитала на следећи начин:

с тим да пондери α и β представљају коефицијенте еластичности производње у зависности од ангажованог рада (L)

и капитала (К) који се добијају из стандардне Коб–Дагласове производне функције.

При утврђивању обима ангажованог рада, у анализи су коришћени подаци о регистрованој запослености из

базе података Централног регистра обавезног социјалног осигурања и нерегистрованој запослености на основу

података из Анкете о радној снази. За израчунавање ангажованог капитала утврђен је иницијални ниво капитала,

као производ просечног односа капитала и БДП-а за друге земље сличног нивоа развијености и нивоа БДП-а,

коригованог за стопу амортизације и стопу реалног приноса на капитал.1 За сваку наредну годину капитал је увећан

за износ инвестиција у фиксне фондове и умањен за амортизацију. За одређивање коефицијента еластицитета α,

поред економетријске оцене зависности

продуктивности рада од техничке опремљености

рада, често се користи и учешће укупне масе

зарада у БДП-у. За одређивање коефицијента

еластицитета α за Србију узето је у обзир учешће

укупне масе зарада у БДП-у, укључујући и

процењени део примања радника који се не

уплаћује на текући рачун и део прихода који се

остварују у пољопривреди2. Тако израчунат

коефицијент еластицитета рада за претходних

шест година износио је у просеку 0,6. 

Ако се посматра период од 2015, на бази

претходне релације, уочава се да привредном

расту позитивно доприносе рад и капитал и

укупна факторска продуктивност, тј. раст

производне ефикасности. Резултати анализе

указују на то да је раст продуктивности у 2017. и

2018. допринео убрзању раста БДП-а. С друге

стране, иако је био позитиван, допринос рада и капитала, заједно посматрано, расту БДП-а остао је непромењен у

односу на период 2015–2016. године, при чему је успорен раст запослености компензован бржим растом капитала. 
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1  Учешће инвестиција у БДП-у од 25%, стопа приноса на капитал од 6% и стопа амортизације од 5%.

2  Према методологији представљеној у раду: R. Feenstra, R. Inklaar & M. Timmer (2015), „The Next Generation of the Penn World Table”, American
Economic Review, 105 (10): 3150–3182.
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На повећање продуктивности знатно утиче примена нових технологија у процесу производње, чему су у

великој мери допринеле и СДИ, које у овом периоду бележе кумулативни раст од око 10 млрд евра. Наиме, поред

тога што директно утичу на ниво инвестиција, СДИ индиректно утичу и на запосленост, као и на укупну

факторску продуктивност, трансфером нових технологија и знања. Са становишта одрживости привредног

раста, битно је истаћи то да је од 2015. трећина укупних прилива СДИ била усмерена ка прерађивачкој

индустрији (3 млрд евра), што се одразило на раст њеног извоза, који је повећан за 50% до 2018. године (са око

10 млрд евра у 2014. на око 15 млрд евра у 2018). 

За период 2019–2023. године пројектује се да ће рад и даље позитивно доприносити расту БДП-а, али у нешто

мањој мери него што је то био случај у претходним годинaма. На оваква кретања утиче смањење стопе

незапослености, као и чињеница да су демографски трендови релативно неповољни, док у супротном смеру

делује раст стопе партиципације, односно већа спремност да се радно ангажују. С друге стране, процењујемо да

ће раст инвестиција, чему доприносе структурне реформе, повећавати допринос капитала, као и укупне

факторске продуктивности расту БДП-а, при чему ће допринос продуктивности достићи 2 п.п. Имајући то у

виду, очекујемо да ће се процес конвергенције Србије ка развијеним земљама у погледу дохотка у наредном

периоду убрзати и да ће привредни раст бити дугорочно одржив.
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6. Кретања на тржишту рада

Tоком Т2 услови на тржишту рада даље су
унапређени – наставља се тренд раста просечне
зараде у априлу и мају, као и смањења
незапослености на најнижи ниво. Формална
запосленост је наставила да расте, премда нешто
споријим темпом него у претходне две године,
подржана даљим растом економске активности,
што је условило и раст продуктивности укупне
привреде.   

Зараде и продуктивност рада

Повољна кретања на тржишту рада у протеклим

годинама настављена су у априлу и мају, што

потврђује раст укупне номиналне нето зараде од

10,6% мг., вођен даљим растом укупне привредне

активности. У истом периоду повећане су номиналне

нето зараде у јавном сектору24 (9,7% мг.), док је расту

зарада у приватном сектору (11,5% мг.) допринео

позитиван и увећан финансијски резултат

привредних друштава у 2018. години. Просечна

номинална нето зарада у априлу и мају достигла је

55.013 динара, тј. 466 евра. Након претходног

повећања минималне цене рада у јануару (са 143,0

динара по часу на 155,3 динара по часу), најављена је

могућност њеног додатног увећања ове године.

Мг. посматрано, раст номиналне нето зараде у

априлу и мају остао је секторски распрострањен.

Највећи раст остварен је у области информисања и

комуникација, рударству, енергетици и финансијском

сектору. Поред тога, номиналне зараде су повећане и

у услужним делатностима, грађевинарству и

прерађивачкој индустрији, у којима преовладава

приватни сектор, док су више зараде у областима

здравствене и социјалне заштите, државне управе и

образовања резултат повећања зарада у јавном

сектору.

Раст запослености и зарада у приватном сектору и

више зараде у јавном сектору утицали су на то да

укупна номинална нето маса зарада у априлу и мају

буде за 14,8% виша него у истом периоду прошле

године.

Укупна привреда је у Т2, према нашој процени,

забележила раст продуктивности од 1,4% мг., услед

бржег раста БДП-а од повећања броја запослених. За
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24 За потребе обрачуна просечних зарада, РЗС у јавни сектор сврстава: јавна

државна предузећа, јавна локална предузећа, администрацију на свим

нивоима, државне установе које обављају делатност здравствене и социјалне

заштите, образовања и културе. 
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разлику од ранијег периода, када су подстицаји били

усмерени на пројекте који су обезбеђивали већу

запосленост, подстицаји су сада усмерени на

привлачење СДИ у пројекте који креирају већу

додату вредност финалног производа, што би требало

да допринесе убрзању раста продуктивности у

наредном периоду. 

Запосленост

Укупна формална запосленост успорила је темпо

раста, који је на мг. нивоу износио 1,6% у Т2. Разлози

такве динамике могу се наћи у континуираном

смањењу броја незапослених, као и у релативно

високим стопама раста формалне запослености у

ранијим периодима. Према подацима РЗС-а,

добијеним из базе Централног регистра обавезног

социјалног осигурања, расту укупне формалне

запослености у Т2 допринео је наставак

запошљавања код правних лица и предузетника,

док је у супротном смеру деловао мањи број

индивидуалних пољопривредника. 

Као и у претходним тромесечјима, повећање

формалне запослености у Т2 било је опредељено

већим запошљавањем у приватном сектору.

Прерађивачка индустрија бележи знатан број

новозапослених у Т2, а иза ње следе грађевинарство,

трговина и цео спектар услужних делатности, које су

и највише допринеле привредном расту. Већи број

новозапослених регистрован је и у секторима

рударства и водоснабдевања. С друге стране,

настављено је смањење броја запослених у секторима

пољопривреде и енергетике, као и у делатностима

здравствене и социјалне заштите и државне управе,

услед даљег спровођења поступка рационализације у

јавном сектору.25

Повећање броја формално запослених праћено је

даљим падом регистроване незапослености у Т2,

чему доприносе побољшани услови за пословање и

инвестирање у нашој земљи, као и реализација

активних мера и програма запошљавања на тржишту

рада.26 Према евиденцији Националне службе за

запошљавање, број незапослених се спустио на нови

историјски минимум откад постоје упоредиви

подаци и у jуну је износио 527.208, што је за 51.864
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25 У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у

јавном сектору.

26 Активне мере и програми запошљавања укључују: услуге посредовања у

запошљавању, каријерно вођење и саветовање, 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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лица мање него у истом периоду прошле године. Уз

то, број незапослених смањен је у Т2 у просеку за око

226 хиљада у односу на исти период 2012. године. На

мг. нивоу, број незапослених у Т2 мањи је у свим

групама занимања, првенствено у онима повезаним с

прерађивачком индустријом, трговином,

угоститељством и туризмом, као и код занимања

унутар пољопривреде, грађевинарства и саобраћаја.

Доступни резултати Анкете о радној снази за Т1

такође указују на позитивну динамику на тржишту

рада. То се односи пре свега на и даље високу стопу

партиципације становништва радног узраста (15–64

године), која је у Т1 износила 67,2% и била за 1,4 п.п.

виша него у истом периоду претходне године. Стопа

укупне запослености задржала је ниво из Т4 (47,4%),

што је за 2,3 п.п. изнад прошлогодишњег нивоа, док је

на мг. нивоу стопа незапослености у Т1 спуштена за

2,7 п.п., на 12,1%. То у потпуности одговара расту

формалне запослености, с обзиром на то да је стопа

неформалне запослености у Т1 забележила најнижи

ниво (17,1%) откад постоје упоредиви подаци. Поред

тога, и дугорочна стопа незапослености од 7,1%

налази се близу свог историјског минимума. У

поређењу са истим периодом прошле године, у Т1 су

смањене и стопа незапослености младог

становништва (15–24 године) – за 3,9 п.п., на 30,7%, и

удео младих који нити раде нити су у процесу

образовања у укупној популацији младих лица, тзв.

стопа NEET, и то за 2,6 п.п., на 14,7%.

7. Међународно окружење

Спорији темпо раста светске привреде настављен
је и у П1 2019, првенствено услед успоравања
глобалне трговине и инвестиција, због чега ризици
његове пројекције, према оцени водећих
међународних институција, остају асиметрични
наниже. Након убрзања раста БДП-а зоне евра у
Т1, очекује се његова слабија динамика у остатку
године, док ће у средњем року макроекономски
фундаменти и даље подржавати економску
активност. У кратком року, успоравање раста
очекује се и за привреду САД, уз наставак
позитивних кретања на тржишту рада.
Стабилна домаћа тражња и даље доприноси
привредном расту у регионима средње и
југоисточне Европе, због чега су прогнозе раста и
за наредни период оптимистичне. 
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На глобалном нивоу инфлација је и даље умерена. У
већини развијених земаља инфлаторни притисци
су и даље ниски, а инфлација наставља да се креће
испод циља. У региону средње и југоисточне Европе
инфлација је од почетка 2019. године имала
узлазни тренд, вођена растом цена хране и
енергије, али је у јуну, под утицајем пада светске
цене нафте, успорена у већини земаља.

Водеће централне банке су најавиле додатне
монетарне подстицаје у условима успоравања
глобалног привредног раста и нешто лошијих
изгледа за наредни период, при чему је ФЕД крајем
јула и спустио референтну каматну стопу, први
пут од 2008. године. Уз пад приноса на обвезнице и
повољна кретања на тржишту акција, то је
допринело задржавању повољних глобалних
финансијских услова. 

Економска активност

У јулу је ММФ оценио да је глобални раст још увек

успорен. У периоду од претходног извештаја, САД и

Кина су увеле додатне царине на трговину робом,

продужена је неизвесност око изласка Велике

Британије из ЕУ, а геополитичке тензије су

настављене. Остварени раст у развијеним земљама у

Т1 позитивно је изненадио, док је активност у

земљама у успону била слабија од очекиване. На

успоравање светске привреде упућује и водећи

показатељ глобалне производње (Global
Manufacturing PMI), који је у јуну пао на најнижи

ниво (49,4) од октобра 2012. Притом су услови

пословања погоршани, услед стагнације у

производњи и пада нових поруџбина. У таквим

околностима, ММФ је у односу на април благо

ревидирао наниже процене глобалног раста за 0,1

п.п., на 3,2% у 2019. и 3,5% у 2020. години.

Након успоравања у П2 2018, раст БДП-а зоне евра

у Т1 2019. убрзао је више него што се очекивало, на

0,4% дсз., захваљујући инвестицијама у основна

средства и приватној потрошњи, која је подстакнута

падом незапослености и растом зарада по најбржој

стопи у последњих десет година. Позитиван

допринос расту пружио је и нето извоз, упркос

екстерним изазовима. Према оцени ЕЦБ-а, опоравак

економске активности зоне евра у Т1 делом је и

резултат деловања специфичних фактора. Тако је

раст БДП-а Немачке од 0,4% дсз. у Т1 био већи од

очекиваног (вођен приватном потрошњом), док се

раст БДП-а Италије од 0,1% дсз. дугује опоравку

производне активности. Поред тога, поједине земље
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су забележиле раст екстерне тражње из Велике

Британије у очекивању датума Брегзита. 

Водећи показатељи економске активности

упућивали су на слабији раст у Т2. Због неизвесности

на глобалном плану, индекс економских услова

(Economic Sentiment Indicator) за зону евра у Т2

забележио је најнижи ниво у протекле три године и у

просеку је износио 104,1 поен.27 У односу на Т1,

композитни индекс економске активности (PMI
Composite) за зону евра у Т2 био је незнатно виши (у

просеку 51,8 поена28), уз и даље дивергентна кретања

– слабија економска активност у прерађивачкој

индустрији, насупрот повољнијим условима у

услужном сектору и грађевинарству. Према

прелиминарној процени Eurostat-a, економска

активност зоне евра у Т2 расла је истом (успореном)

динамиком као током П2 2018. (0,2% дсз.). У односу

на производни сектор, позитивна кретања на

тржишту рада у зони евра у Т2 су видљивија – стопа

незапослености је смањена на најнижи ниво у

последњих једанаест година – 7,5% у јуну. 

Према јунској пројекцији ЕЦБ-а, очекује се спорија

динамика привредног раста зоне евра до краја

године, нарочито у извозно оријентисаним

секторима, и то доминантно под утицајем глобалних

фактора (могућа ескалација протекционизма и

непостизање договора око изласка Велике Британије

из ЕУ). Међутим, привредни раст у средњем року

требало би да и даље буде подржан домаћим

макроекономским фундаментима, пре свега

експанзивном монетарном политикoм, повећањем

зарада и фискалним олакшицама, као и постепеним

опоравком екстерне тражње. Услед бржег раста у Т1,

ЕЦБ је у јуну благо ревидирала навише пројекцију

раста БДП-а зоне евра за 2019. (за 0,1 п.п., на 1,2%),

док се за 2020. и 2021. очекује нижи раст него пре три

месеца, који ће у обе године износити 1,4%. 

Привредни раст САД убрзао је на 0,8% дсз. у Т1, тј.

3,1% на годишњем нивоу (са 2,2% у Т4), уз позитиван

допринос свих компонената с расходне стране, пре

свега нето извоза (0,9 п.п.). Према процени

америчког Бироа за економске анализе, привредни

раст САД у Т2 успорио је на 2,1% на годишњем

нивоу (0,5% дсз.), првенствено услед пада извоза и

инвестиција. Услед очекиване слабије динамике

инвестиција, ФЕД је у јуну задржао пројекцију раста

Извештај о инфлацији — август 2019.
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БДП-а за 2019. на 2,1%, уз прогнозу споријег темпа

привредног раста у остатку године. Средњорочне

пројекције готово да нису мењане – благо је

коригована навише процена раста за 2020. (за 0,1 п.п.,

на 2,0%), док је за 2021. остала иста (1,8%). 

Према подацима Завода за статистику рада САД,

тржиште рада и даље карактеришу повољна кретања,

с обзиром на то да је просечна стопа незапослености

у Т2 пала на 3,6%, што је најнижи ниво у протеклих

50 година. Поред тога, стопа партиципације (62,8%) и

стопа запослености (60,6%), у просеку, и током Т2

остале су релативно високе. ФЕД такође указује на

стабилне услове на тржишту рада, уз оцену да ће се

стопа незапослености до 2021. кретати испод њеног

природног нивоа, као и да ће добици од раста

запослености снажније подстицати раст удела

активне популације. 

Упркос још увек слабом импулсу раста у зони евра,

економска активност у региону средње Европе у Т1

наставила је да расте. Због тога је у јулу Consensus
Forecast ревидирао навише раст региона у 2019. на

3,8%, у односу на априлских 3,5%. С обзиром на

актуелне одлуке ЕЦБ-а и ФЕД-а, смањена је

забринутост у погледу ликвидности на међународном

финансијском тржишту и подстицајних

финансијских услова. Одличне перформансе овог

региона потврђују и побољшани економски услови у

Пољској и Мађарској, у којима је, у односу на Т4, мг.

раст у Т1 убрзао на 4,7% и 5,3%, респективно.

Солидан привредни раст у земљама средње Европе и

даље ће бити подстицан средствима из фондова ЕУ,

повољним финансијским условима и повећањем

зарада.

И регион југоисточне Европе бележи позитиван

темпо раста, првенствено по основу већих зарада,

које подстичу приватну потрошњу. Таква кретања

допринела су да Consensus Forecast у јулу коригује

навише априлску пројекцију раста – за 0,4 п.п., на

3,5% у 2019, и за 0,1 п.п., на 2,9% у 2020. години. С

тим у вези, навише су ревидиране и прогнозе раста у

већини земаља региона, пре свега Румуније, чији је

мг. раст снажно убрзан (са 4,1% у Т4 на 5,0% у Т1),

вођен домаћом тражњом. С друге стране, трговинске

и геополитичке тензије, као и спорији раст зоне евра,

могу ублажити изгледе будућег раста.

Након раста од 2,7% мг. у Т4, БДП Русије је, према

прелиминарној процени Rosstat-а, знатно успорио

раст у Т1, на 0,5% мг. То је у највећој мери последица

слабљења потрошње и инвестиционе активности,
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услед раста ПДВ-а од јануара 2019. и пооштравања

монетарне политике од П2 2018. Додатно су утицали

и нижа екстерна тражња и ограничавање производње

нафте. Ипак, оцењено је да је реч о привременим

факторима и да ће се у Т2 економска активност у

Русији опоравити, захваљујући завршетку

националних пројеката и јавним инвестицијама.

Поред тога, руска привреда је у Т1 остварила

највиши финансијски резултат у претходних

дванаест година, уз пад незапослености на

историјски минимум од 4,5% и номинални раст

зарада од 7,7% мг. у марту. 

Кинеска привреда је у Т1 задржала раст из

претходног тромесечја од 6,4% на годишњем нивоу,

вођен капиталним инвестицијама, при чему је

стабилан раст у услужном сектору надоместио

успоравање индустријске активности. Прелиминарна

процена раста од 6,2% у Т2 указује на спорији раст

БДП-а у П1, који је, према извештају Института за

међународне финансије Банке Кине, последица

споријег глобалног опоравка и кинеско-америчких

трговинских несугласица. И ММФ истиче да

слабљење екстерне тражње ствара додатни притисак

на кинеску привреду, која се суочава са структурним

успоравањем и потребом за фискалним

стимулансима. Из тог разлога, влада ће наставити са

снижавањем пореза, инфраструктурним пројектима и

унапређењем пословног амбијента, а банкарски

сектор с пружањем подршке микропредузећима и

малим предузећима.

Извештај о инфлацији — август 2019.
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Осврт 4: Промене изгледа глобалног привредног раста

Како је глобални привредни раст позитивно изненадио у 2017. и био убрзан у свим водећим регионима света,

почетком 2018. очекивало се да ће се позитивне тенденције наставити и у наредном периоду. Инвестиције и

трговина су расле, незапосленост је падала у САД, Европи и Јапану, а ниска инфлација широм света дозвољавала

је задржавање повољних услова финансирања, што је све утицало на раст поверења и подстицало прилив капитала

ка тржиштима у успону. Када је реч о зони евра, нашем најзначајнијем трговинском партнеру, очекивало се да

снажном темпу раста, поред домаће тражње, допринесе и позитивно деловање екстерне тражње по основу бржег

привредног раста код најзначајнијих трговинских партнера (САД, земље источне Азије). Све релевантне

међународне институције ревидирале су своје пројекције раста глобалне економије навише за 2018. и 2019. Оне

су указивале на то да ће развијене економије наставити да расту по стопама изнад потенцијала, додатно

подстакнуте ефектима нових фискалних мера усвојених у фебруару у САД, који би дали подстицај домаћој

тражњи и прелили се и на друге економије. У таквим условима, очекивао се наставак нормализације монетарне

политике ФЕД-а, као и њен почетак у случају ЕЦБ-а.

Међутим, увођење протекционистичких мера, након неколико декада либерализације светске трговине,

условило је да ризици наниже постану израженији, чак и у кратком року. Уз нешто спорији раст Кине, више цене

енергије и повећану неизвесност око економских политика у наредном периоду, растуће трговинске баријере

успориле су светску трговину. ММФ је у јулском издању WEO истакао да је привредни раст постао мање уједначен

међу земљама, при чему се раст у САД показао снажнијим у кратком року, док су пројекције привредног раста

зоне евра, Јапана, Уједињеног Краљевства, као и појединих земаља у успону, попут Аргентине, Бразила и Индије,

ревидиране наниже. 

Претходно истакнути ризици, раст протекционизма у спољној трговини, заокрет у токовима капитала ка

земљама у успону са слабијим економским показатељима и заоштравање геополитичких тензија утицали су на то

да од октобра 2018. већина релевантних институција смањи процену глобалног привредног раста за 2018. и

пројекцију за 2019, углавном на ниво из 2017. Поред тога, ревизији пројекција раста наниже допринео је и

карактер монетарних политика водећих централних банака, који је и тада указивао на наставак нормализације

монетарне политике. Такав развој догађаја могао је да отежа позицију земаља у успону које имају знатне потребе

за екстерним финансирањем и да доведе до слабљења њихових валута. Година је завршена нижим растом у већини

економских групација. Такође, крајем године појавили су се и сигнали да би нормализација монетарних политика

водећих централних банака могла бити спорија од очекиване.
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Почетком 2019. изгледи за глобални привредни раст поново су смањени, тако да већина релевантних

институција више није очекивала приближно исти, већ спорији раст глобалне економије у овој него у претходној

години. ММФ је у јануару поново кориговао наниже пројекције глобалног раста, услед очекивања да ће се

успоравање економске активности из П2 2018. наставити, неизвесности у погледу светске трговинске политике,

као и слабљења спремности инвеститора за улагања. Успоравање привредног раста развијених земаља било је брже

него што је то претходно очекивано, а пад економске активности у Турској и Аргентини и утицај

протекционистичких мера на привредни раст у Кини нарушили су изгледе привредног раста земаља у успону.

ММФ, Светска банка и Consensus Forecast у 2019. ревидирали су наниже раст зоне евра, пре свега због слабљења

екстерне тражње, ниже производње у аутомобилској индустрији због увођења нових стандарда о емисији штетних

гасова у Немачкој, као и слабљења агрегатне тражње у Италији услед забринутости око одрживости јавног дуга.

Притом, оцењено је да су ризици пројекције асиметрични наниже, пре свега по основу могућег даљег заоштравања

трговинских тензија на глобалном плану. 

Претходно наведени фактори наставили су да ограничавају раст и током пролећа 2019, па је ММФ поново

смањио изгледе за глобални привредни раст за ову годину (овога пута на 3,3%), при чему је навео да ће 70%

глобалне привреде успорити раст због слабог почетка године, док ће кретања у П2 бити повољнија како утицај

поменутих фактора буде слабио. Оцењено је да ће повољнијим кретањима у П2 допринети и спорија

нормализација монетарних политика водећих централних банака од претходно очекиване. ЕЦБ је у марту

ревидирала наниже привредни раст зоне евра, као и Consensus Forecast и ММФ, при чему је ММФ-ова пројекција

била нешто оптимистичнија.

Ризици по глобални привредни раст последњих месеци додатно су порасли – САД су у мају повећале царине

на поједину кинеску робу, на шта је Кина одговорила противмерама, а повећана је и могућност повлачења Велике

Британије из ЕУ без постигнутог споразума. Уз успоравање трговине и индустријске производње на светском

нивоу, то је условило да све релевантне институције предвиђају успоравање раста глобалне привреде ове године,

док заокрет водећих централних банака ка новим подстицајним мерама монетарне политике, уз раст домаће

тражње у Кини под утицајем недавно донетих мера, треба да подржи опоравак у 2020. години. ММФ пројектује

убрзање раста глобалне економске активности у 2020, али оно битно зависи од испуњености више претпоставки,

као што су задржавање повољних финансијских услова, слабљење ефеката привремених фактора који су утицали

на слабији раст зоне евра и др. ЕЦБ је у јуну благо кориговала навише пројекцију привредног раста зоне евра (са

1,1% на 1,2%) због снажнијег раста од очекиваног у Т1, при чему очекује убрзање раста у 2020, што предвиђају и

Consensus Forecast и ММФ.
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Промене изгледа у погледу глобалног привредног раста током прошле и од почетка ове године отежале су

дефинисање претпоставки за израду макроекономских пројекција централних банака. Поред тога што погоршани

изгледи за глобални привредни раст представљају директан ризик наниже по пројекцију БДП-а појединачних

земаља, с обзиром на то да указују на успоравање екстерне тражње, они и индиректно утичу на пројекцију БДП-а

и инфлације, преко утицаја на друге макроекономске показатеље, а пре свега на цену нафте и других примарних

производа, глобалну премију ризика и токове капитала. Када је реч о цени нафте, успоравање глобалног

привредног раста већ неко време ограничава њихов већи раст, док би даље успоравање, а пре свега Кине, која је

постала главни покретач раста тражње за примарним производима на светском тржишту, додатно успорило

тражњу за њима. Потенцијални ефекти по овом основу на Србију, која је увозница нафте, позитивно би се

испољили на привредни раст, пре свега преко вишег расположивог дохотка и нижих трошкова пословања.

Истовремено, имали би дезинфлаторни утицај преко нижих цена нафтних деривата на домаћем тржишту. У случају

нижих цена примарних пољопривредних производа по основу нижег глобалног раста, ефекат на инфлацију био би

исти због нижих трошкова у производњи хране. С обзиром на то да је Србија извозница пољопривредних

производа, ефекат на привредни раст вероватно би био супротан од ефекта нижих цена нафте. Спорији глобални

привредни раст негативно се одражава на глобалну премију ризика и спремност инвеститора за улагања, што може

да има негативне ефекте на глобалне токове капитала. Међутим, ти ефекти могу бити неутралисани или чак

надјачани позитивним ефектима ублажавања монетарних политика водећих централних банака, које у великој

мери зависе и од изгледа за глобални привредни раст. Повољнији услови на међународном финансијском тржишту

по том основу требало би позитивно да се одразе и на спремност инвеститора за улагања, премије ризика, токове

капитала ка тржиштима у успону и стабилност на њиховим девизним тржиштима. 

Коначан ефекат наведених фактора из међународног окружења на Србију – екстерне тражње, светских цена

примарних производа и глобалних финансијских услова – зависиће од њихове међусобне интеракције, али у

великој мери и од домаћих фактора. Управо су домаћи фактори, а пре свега снажан раст инвестиција, подржан и

већим капиталним расходима државе (који су већ током 2018. готово достигли 4% БДП-а, што је био средњорочни

план), повољним условима задуживања, високим приливом СДИ, као и растом профитабилности привреде,

допринели да се неутралишу ефекти ниже екстерне тражње и да привредни раст у 2018. буде највиши у деценији.

Зато је од посебне важности чињеница да је Србија постигла макроекономску стабилност и остварила значајна

структурна побољшања, те смањила интерну и екстерну неравнотежу, што је повећало њену отпорност на екстерне

шокове и, истовремено, способност да искористи позитивне екстерне импулсе. 
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Кретање инфлације

Иако је просечна мг. инфлација у зони евра у Т2

остала непромењена (1,4%), она је била волатилнија

него у Т1. Након 1,7% у априлу, она је пала на 1,2% у

мају, пре свега услед ниже цене енергије и услуга, да

би у јуну порасла на 1,3% услед опоравка цена услуга.

Просечна мг. базна инфлација благо је порасла, са

1,0% у Т1 на 1,1% у Т2. Tрошковни притисци

настављају да јачају у условима високе

искоришћености капацитета и смањења

незапослености. То потврђује и податак о даљем

расту уговорених зарада, који је у Т1 износио 2,2% мг.

Према прелиминарној процени Eurostat-a, укупна мг.

инфлација у зони евра у јулу је успорена на 1,1%, а

базна на 0,9%. У средњем року, ЕЦБ очекује постепен

раст базне инфлације, подстакнут експанзивним

мерама монетарне политике и даљим, иако споријим,

привредним растом и растућим зарадама. Када је реч

о главним спољнотрговинским партнерима Србије,

просечна мг. инфлација, мерена хармонизованим

ИПЦ-ом, у Немачкој је у Т2, као и у Т1, износила

1,6%, а у Италији је у истом периоду благо смањена,

са 1,0% на 0,9%. 

Од почетка 2019. године инфлација у региону средње

и југоисточне Европе имала је узлазни тренд, вођена

растом цена хране и енергије, али је у јуну, под

утицајем пада светске цене нафте, успорена у већини

земаља. Раст зарада и домаће тражње наставили су да

генеришу умерене инфлаторне притиске у овим

земљама, док је нижа увозна инфлација деловала у

супротном смеру. Након што је у Т1 достигла највиши

ниво од почетка 2017. (5,2%), просечна мг. инфлација

у Русији је у Т2 смањена на 5,0%, чему је допринело

јачање рубље од почетка године, као и слабљење

потрошачке тражње. Инфлација у Турској је и у Т2

наставила да успорава, са 19,9% мг. у Т1 на 18,0% мг.

у просеку у Т2, при чему је у јуну пала на најнижи

ниво у претходној години дана (15,7% мг.), као

резултат пооштравања монетарне политике у

претходном периоду и слабе тражње, али и ефекта

високе базе.

Мерено индексом издатака за личну потрошњу,

укупна просечна мг. инфлација у САД у Т2 остала је

на истом нивоу као у Т1 и износила је 1,4%.

Инфлација по искључењу цена хране и енергије

благо је снижена, са 1,6% мг. у просеку у Т1 на 1,5%

мг. у T2, што је испод циља од 2%. Домаћи

инфлациони притисци и даље су ниски, ако се има у

виду да зараде не расту темпом који би погурао

инфлацију навише, док глобални дезинфлаторни

притисци такође истрајавају. 

Извештај о инфлацији — август 2019.
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Монетарна политика

Водеће централне банке најавиле су крајем Т2 нове

подстицајне мере монетарне политике, у условима

ниске инфлације и повећаних ризика од додатног

успоравања привредног раста. Како би обезбедила

одрживо кретање инфлације ка циљу од испод, али

близу 2% у средњем року, ЕЦБ је на састанку у јуну

додатно изменила смернице о каматним стопама, при

чему се, уместо до краја 2019, сада очекује да оне

остану непромењене најмање до краја П1 2020.

Такође, ЕЦБ ће наставити да реинвестира главницу

доспелих ХоВ у оквиру програма куповине активе и

након подизања референтне стопе, а у сваком случају,

колико год је неопходно да се очувају повољни услови

ликвидности и задовољавајући степен монетарног

прилагођавања. Поред тога, прецизирани су услови

нове рунде тромесечних циљаних дугорочних

операција рефинансирања банака (TLTRO III), свака с

роком доспећа од две године, које ће се спроводити од

септембра ове године до марта 2021.

На састанку у јулу ЕЦБ је задржала каматне стопе,

али је овај пут истакла могућност да оне буду

снижене до средине 2020, као и спремност на

увођење додатних мера, у условима слабих

инфлационих изгледа. Такође, у саопштењу је први

пут наведена симетричност инфлационог циља у

односу на ниво од 2%.

Циљани распон референтне стопе ФЕД-а задржан је

на 2,25–2,50% и током Т2, али су раст неизвесности у

погледу изгледа привредног раста и ниски

инфлаторни притисци утицали на пад очекивања o

будућем кретању референтне стопе, што је довело до

заокрета у реторици ФЕД-а. У свом редовном

полугодишњем обраћању Конгресу САД, председник

ФЕД-а изнео је забринутост у вези с трговинским

тензијама, процесом изласка Велике Британије из ЕУ,

смањењем раста развијених земаља и преливањем

ефеката на привреду САД. Такође, истакао је да

постоји ризик да ће, након што се током П1 кретала

испод циља, инфлација остати на нижем нивоу и

дуже него што се очекивало. То је све заједно

подгрејало очекивања да ће ФЕД смањити

референтну стопу, што је и учињено на састанку

крајем јула, када је она смањена на распон

2,00–2,25%, што је прво смањење од 2008. године.

Такође, донета је одлука да се смањивање биланса

стања заврши у августу, два месеца раније него што

је првобитно планирано.

С променом карактера монетарних политика водећих

централних банака, ослабио је притисак на
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централне банке региона у правцу пооштравања

њихове монетарне политике. 

Централна банка Мађарске је у Т2 задржала

референтну стопу на нивоу од 0,90%, као и стопу на

преконоћне депозитне олакшице на нивоу од –0,05%,

задржавајући опрезан став у вођењу монетарне

политике. Иако повећана домаћа тражња и добре

перформансе на тржишту рада врше притиске на раст

инфлације, очекује се да ће слабљење економских

перформанси зоне евра ограничити раст цена. У

складу с тим, очекује се да ће, са садашњег нивоа од

3,5% мг. у јуну, базна инфлација по искључењу

ефеката индиректних пореза расти до краја године, да

би након тога она постепено почела да пада ка

циљаних 3,0%, због екстерних дезинфлаторних

притисака.

Централна банка Румуније је, као и у Т1, задржала

референтну стопу на нивоу од 2,50% у Т2, при чему

званичници наводе да није искључена могућност

њеног повећања, с обзиром на то да се очекује да ће

инфлација остати изнад циља до краја године. У

складу са очекивањима аналитичара, централна

банка Пољске је и у Т2 задржала референтну стопу

на нивоу од 1,5%, колико износи од марта 2015.

Једино је централна банка Чешке повећала

референтну стопу за 25 б.п., на 2,00%, као што су

аналитичари и очекивали.

Иако ни током Т2 није мењала референтну стопу у

условима и даље високе инфлације, централна банка

Турске је, по други пут од почетка године, током маја

привремено суспендовала једнонедељне репо

операције по стопи од 24%, преусмеравајући банке на

коришћење скупљих кредитних олакшица, по стопи

од 25,5%. Међутим, крајем маја централна банка

поново је започела спровођење главног инструмента,

па је овај ефекат неутралисан. Крајем маја повећана

је и стопа обавезне резерве која се издваја у девизама

за 200 б.п. Централна банка је смањила референтну

стопу за 425 б.п. крајем јула, на 19,75%, што је више

од очекивања аналитичара и уједно највеће смањење

референтне стопе од увођења режима циљања

инфлације, тј. од 2002. године. 

Имајући у виду да се ефекат повећања стопе ПДВ-а од

1. јануара 2019. већ у потпуности пренео на цене, као

и слабији привредни раст од очекиваног и релативно

повољније екстерне услове, централна банка Русије је

у јуну, први пут од марта 2018, спустила референтну

стопу, са 7,75% на 7,50%, и још једном у јулу, на

7,25%. Пројекција инфлације је ревидирана наниже,

при чему је истакнута могућност смањења

Извештај о инфлацији — август 2019.
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референтне стопе на неком од наредних састанака и

наведено да се очекује да ће монетарна политика

попримити неутралан карактер до средине 2020.

Финансијска и робна тржишта

Тренд раста вредности акција, присутан од почетка

године, прекинут је у мају услед нових

протекционистичких мера водећих светских

економија, што је утицало на раст забринутости

тржишних учесника у погледу изгледа глобалног

привредног раста и инфлације. Последично,

имплицитна мера волатилности финансијских

тржишта (VIX) достигла је током маја највишу

вредност од јануара (20,6%). Ипак, након јаснијих

сигнала ФЕД-а да постоји могућност смањења

референтне стопе до краја године, у јуну су се

опоравила светска тржишта акција, што је додатно

било подржано ниским приносима на обвезнице као

алтернативног облика улагања. Крајем Т2, VIX је био

виши за 1,4 п.п. него на крају Т1 и износио је 15,1%,

док је волатилност валута земаља у успону, мерено

ЕМ–VXY, смањена за 1,0 п.п., на 8,2%. Током јула,

ЕМ–VXY је смањен за додатна 1,2 п.п., док је VIX
порастао за 1,0 п.п.

Заоштравање трговинских тензија између САД и

њихових главних трговинских партнера, Кине и

Мексика, одразило се и на приносе на десетогодишње

државне обвезнице у САД, који су се у Т2 смањили за

0,4 п.п., на 2,0%, што је најнижи ниво од новембра

2016. Разлика између приноса на десетогодишње и

тромесечне америчке државне обвезнице од краја маја

налази се у негативној зони, што је додатно подстакло

страховања од рецесије. Приноси на десетогодишње

немачке државне обвезнице, које се сматрају

сигурном активом, у Т2 су ушли још дубље у

негативну зону и крајем јуна достигли су своју

најнижу вредност (–0,33%). И приноси на упоредиве

француске и аустријске обвезнице постали су

негативни. У потрази за профитом, инвеститори су

улагали у обвезнице периферних земаља зоне евра, па

су и њихови приноси пали, међу њима највише

приноси на десетогодишње државне обвезнице Грчке

(за 1,3 п.п.) и Португалије (за 0,8 п.п.). Приноси су

наставили да падају током јула, при чему су у многим

земљама зоне евра достигли историјске минимуме. 

Посматрано крајем периода, међу водећим светским

валутама, током Т2, према долару је ослабила једино

британска фунта (–3,2%) услед раста ризика да ће

Велика Британија изаћи из ЕУ без договора, чиме је

анулирано јачање фунте из Т1. Јапански јен и
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швајцарски франак, који се сматрају сигурним

валутама, ојачали су према долару, и то за 3,0% и

2,2%, респективно. Ојачали су и руска рубља (2,6%) и

евро (1,3%), чиме је евро повратио део своје

вредности након слабљења из Т1. Јачање евра према

долару уследило је након састанка ФЕД-а у јуну, када

је сигнализирано ублажавање њихове монетарне

политике. Међутим, долар је јачао током јула и крајем

месеца је достигао највишу вредност према евру у

претходне две године, након састанка ФЕД-а и изјава

званичника да одлука о смањењу референтне стопе не

представља почетак дужег циклуса њеног смањења.

Ниски, па чак у одређеним случајевима и негативни

приноси на обвезнице и високе цене акција, уз раст

неизвесности на светским финансијским тржиштима,

допринели су расту тражње за златом, које се сматра

сигурном активом, и последично расту његове цене.

Додатни подстицај расту цене потиче и од раста

тражње централних банака које повећавају удео злата

у оквиру својих девизних резерви. У Т2 цена злата је

порасла за 8,8% и за додатна 1,3% током јула.

Цена нафте на светском тржишту наставила је да

расте током прве половине Т2, пре свега услед

забринутости око мањка понуде нафте на светском

тржишту. Након што је у мају достигла 74 долара по

барелу, што је највиши ниво од октобра прошле

године, цена нафте је смањена за око 15% до средине

јуна, због забринутости у погледу глобалних

економских изгледа изазване растом тензија у

међународној трговини. У другој половини јуна цена

нафте поново почиње да расте, пре свега услед

заоштравања геополитичких тензија између САД и

Ирана, што прети да угрози значајне глобалне ланце

снабдевања нафтом. Раст цене нафте био је

подстакнут договором о наставку преговора између

САД и Кине, као и слабљењем долара услед назнака

ублажавања монетарне политике ФЕД-а. Ипак, крајем

Т2 цена нафте је и даље била за 4,6% нижа него

крајем Т1 и износила је 64 долара по барелу.

Почетком јула чланице OPEC-а и друге земље

извознице нафте постигле су договор о продужењу

смањења производње у наредних девет месеци, па је

раст цене настављен до средине јула. Потом је

уследио њен пад услед слабијих изгледа глобалне

тражње, тако да цена нафте на нивоу месеца није

битније промењена.

Успоравање светске производње и забринутост за

глобални привредни раст услед заоштравања

трговинских тензија одразили су се и на пад цена

метала. Након што су САД у мају повећале царине са
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10% на 25% на увоз кинеске робе вредан 200 млрд

долара, Кина је одговорила повећањем царина на увоз

робе из САД вредан 60 млрд долара, што је изазвало

пораст неизвесности када је реч о привредном расту

Кине, највећег светског потрошача метала и

минерала. Према индексу цена примарних производа

Светске банке, цене метала и минерала у Т2 пале су

за 3,2%. Упркос смањеној понуди из Чилеа због

штрајка у једном од највећих рудника, цена бакра је

опала јер је смањена тражња. Једино је цена руде

гвожђа наставила снажан раст услед санкција САД на

извоз из Ирана, затварања појединих рудника у

Бразилу и мање понуде из Аустралије. 

Мерено ФАО индексом, светске цене хране су

наставиле да расту и крајем тромесечја биле су више

за 3,2% него крајем Т1. Највише је порасла цена меса

(7,0%), пре свега као последица раста увозне тражње

у источној Азији, како би се надоместило смањење

домаће производње свињског меса због појаве заразе.

Цене житарица су порасле за 5,2%, вођене растом

цене кукуруза услед очекиваних мањих извозних

залиха у САД, највећем светском произвођачу и

извознику кукуруза. Порасле су и цене шећера, за

1,6%, а као разлог раста наводи се пре свега смањена

понуда из Бразила и ЕУ. С друге стране, међу

прехрамбеним производима који улазе у ФАО индекс,

смањене су цене млечних производа и уља. Након пет

месеци раста, цена млечних производа смањена је у

јуну и била је нижа за 2,5% него крајем Т1, услед

раста светске понуде и слабије тражње. Цена уља

пала је на најнижи ниво од децембра прошле године

(за 1,7% у Т2), вођена нижим ценама палминог и

сојиног уља. 
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И према августовској централној пројекцији, очекујемо да ће мг. инфлација наставити да се креће у границама
циља до краја периода пројекције, и то највероватније у доњем делу циљаног распона. У основи ниске
пројектоване инфлације и даље су ниски трошковни притисци, као и раст агрегатне тражње на одрживим
основама. У односу на претходну пројекцију, до краја ове године очекујемо нижи позитиван допринос цена групе
воће и поврће и негативан допринос 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, при чему ризике остварења пројекције инфлације, заједно посматрано,
оцењујемо као симетричне.

Прогнозу раста БДП-а за 2019. задржали смо на 3,5%. Као и у претходној пројекцији, очекујемо да ће раст БДП-а
бити у потпуности вођен домаћом тражњом, чији је позитиван допринос повећан као резултат повољнијих
кретања инвестиција и финалне потрошње од почетка године. С друге стране, због ниже екстерне тражње,
допринос нето извоза је негативан. У средњем року, очекујемо да се 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 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.

Претпоставке пројекције

Екстерне претпоставке

Кретања у међународном окружењу последњих

месеци обележили су све јаснији сигнали, а потом и

мере ублажавања монетарних политика водећих

централних банака, због бојазни да би неизвесност

око трговинских политика највећих светских

економија могла негативно да се одрази на

инвестициону активност и, тиме, на глобални раст. У

условима успоравања трговине и индустријске

производње на глобалном нивоу, пројекције свих

релевантних институција предвиђају успоравање

раста светске привреде ове године. Ипак, под

претпоставком да трговинскe тензијe неће даље

ескалирати, након тога предвиђа се постепен

опоравак, захваљујући побољшању глобалне

инвестиционе активности коју би требало да

подстакну бољи финансијски услови услед

V. Пројекцијa инфлације 



ублажавања монетарних политика ФЕД-а и ЕЦБ-а.

Такође, предвиђа се и раст домаће тражње у Кини под

утицајем недавно донетих мера. Према јулској

пројекцији ММФ-а29, раст светске привреде ће, с

прошлогодишњих 3,6%, у овој години бити успорен

на 3,2%, а затим у 2020. убрзан на 3,5%, што је за обе

године нижа пројекција од априлске за 0,1 п.п. ММФ

наводи да кретања светске привреде од почетка

године указују на слабију активност од очекиване –

инвестиције и тражња потрошача за трајним добрима

су слабе и у развијеним земљама и у земљама у

успону, јер се предузећа и домаћинства и даље

уздржавају од потрошње. Истиче се да је услов

пројектованог убрзања раста у 2020. години да

несугласице око трговинских односа између водећих

светских економија буду решене.

Када је у питању привредни раст зоне евра, нашег

најважнијег трговинског партнера, он је у нашој

текућој пројекцији коригован у складу с јунском

пројекцијом ЕЦБ-а. Према тој пројекцији, реални

раст БДП-а зоне евра биће успорен са 1,8% у 2018. на

1,2% у 2019, а затим ће се убрзати на 1,4% у 2020. и

2021. години. У поређењу с претходном пројекцијом,

раст за ову годину је коригован навише за 0,1 п.п.,

због снажнијег раста од очекиваног у Т1. Како ће тзв.

carry over ефекат, тј. ефекат пренетих тенденција из

претходне године, бити слабији у 2020, пројектовани

раст зоне евра у тој години смањен је за 0,2 п.п., на

1,4%. У целини, ЕЦБ очекује да раст зоне евра

подрже домаћи фактори, пре свега веома експанзивна

монетарна политика, даљи раст запослености и

зарада, као и фискално ублажавање. Такође, ЕЦБ

очекује да постепен опоравак екстерне тражње

обезбеди јачи импулс расту до краја периода

пројекције. Нешто нижи раст зоне евра од ЕЦБ-а

очекује Consensus Forecast, који и у јулу, као и пре

три месеца, предвиђа да ће он бити успорен на 1,1%

у 2019. Он је раст зоне евра у 2020. поново ревидирао

наниже за 0,1 п.п., на 1,2%. ММФ је нешто

оптимистичнији и своју пројекцију раста зоне евра за

ову годину није мењао (1,3%), док је пројекцију за

следећу годину повећао за 0,1 п.п., на 1,6%.

Када су у питању наши најзначајнији трговински

партнери у зони евра, Consensus Forecast је, у односу

на прогнозу од пре три месеца, поново смањио

очекивани раст Немачке за ову и наредну годину, за

по 0,1 п.п., на 0,7% и 1,4%. Као главни разлог наводи

се да, упркос знатном и производно распрострањеном

извозу, на немачку привреду негативно утиче
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трговински конфликт између САД и Кине, као и

Брегзит. Аутомобилски сектор се још није у

потпуности опоравио од регулаторних мера из

септембра 2018, што је, заједно с падом екстерне

тражње, довело до пада производње у овом сектору

од 12% мг. у П1 2019. Ипак, оцењује се да је

ситуација на тржишту рада и даље позитивна, што би

требало да настави да подстиче домаћу потрошњу и

привредни раст. Пројекција привредног раста

Италије у 2019. иста је као и пре три месеца (0,0%)

и одражава мишљење испитаника Consensus
Forecast-а да се италијанска привреда ипак неће

опоравити у преосталом делу године, док је за 2020.

смањена за 0,1 п.п., на 0,4%.

За разлику од земаља зоне евра, перспектива раста

земаља нашег региона, које су такође наши важни

трговински партнери, повољнија је него пре три

месеца, иако се процењује да ће раст у овој и

наредној години ипак бити нижи него у 2018. Према

Consensus Forecast-у, већина земаља региона

наставиће да се ослања на домаћу тражњу како би

надоместила слабију екстерну тражњу, а

сигнализирано ублажавање монетарних политика

ЕЦБ-а и ФЕД-а продужиће повољне екстерне услове

финансирања. Оптимизам на средњи рок ипак је под

сенком забринутости за раст зоне евра и евентуалну

даљу ескалацију протекционизма. Очекивани раст

региона југоисточне Европе30 повећан је на 3,5% и

2,9% за 2019. и 2020, што је за 0,4 п.п. и 0,1 п.п. више

него у априлу. Процена раста региона средње

Европе31 од 3,8% у овој години такође је ревидирана

навише, и то за 0,3 п.п. у односу на април, док за

наредну годину није мењана (3,1%). Посматрано по

земљама ових двају региона, највише је повећана

пројекција раста БДП-а за Мађарску, Румунију,

Пољску и Хрватску, док је за Чешку, Словачку и

Албанију смањена.

Инфлаторни притисци у већини развијених

земаља и даље су слаби, па пројектована инфлација

наставља да се креће испод циља централних банака

током хоризонта пројекције. У нашој пројекцији

претпоставили смо да ће се инфлација у зони евра

кретати у складу с јунском пројекцијом ЕЦБ-а, према

којој ће она бити умерена ове године, а након тога ће

постепено расти до краја периода пројекције, на 1,6%

у 2021. У поређењу с претходном пројекцијом, ЕЦБ

предвиђа благо вишу инфлацију у овој години због
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30 Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Северна Македонија,

Румунија и Србија.

31 Чешка, Мађарска, Пољска, Словачка и Словенија.
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више цене нафте, а затим благо нижу инфлацију у

2020. због претпоставке о нешто већем паду цене

нафте.32 Нижу инфлацију у зони евра у наредном

периоду очекују и стручни прогнозери.33 Према

јулској анкети ЕЦБ-а, стручни прогнозери поново су

смањили своја очекивања и у односу на април

очекују за по 0,1 п.п. нижу инфлацију у овој и

наредне две године – 1,3%, 1,4% и 1,5%. Поред

података о нижој инфлацији од очекиване у периоду

од претходне анкете, на то су утицали и слабији

изгледи за привредни раст зоне евра. Према

Consensus Forecast-у, очекивана инфлација у зони

евра иста је као и пре три месеца – 1,3% и 1,4% у овој

и у наредној години.

Знатнији инфлаторни притисци не очекују се ни у

земљама региона. Инфлација би у овим земљама

требало да буде опредељена привредним растом и

растом зарада, с једне стране, и ниском увозном

инфлацијом, с друге стране, при чему постоји ризик

за нешто веће инфлаторне притиске ако раст светске

цене нафте буде већи од очекиваног. Consensus
Forecast је у јулу повећао прогнозу инфлације у 2019.

за регион југоисточне Европе за 0,2 п.п. у односу на

април, на 3,0%. Прогнозирану стопу инфлације за

2020. годину повећао је за 0,1 п.п., на 2,7%. Consensus
Forecast је повећао своје прогнозе и када је у питању

инфлација у средњој Европи, на 2,4% и 2,6% у овој

и у наредној години, што је за 0,3 п.п. и 0,2 п.п. више

него у априлу.

У контексту успоравања раста светске привреде,

путање референтних каматних стопа водећих

централних банака ревидиране су знатно наниже.

ФЕД је у јулу смањио распон референтне каматне

стопе за 25 б.п. (на 2,00–2,25%), због негативног

утицаја глобалних кретања на економске изгледе

САД и ниских инфлаторних притисака. Међутим,

остало је отворено питање да ли ове мере ФЕД-а

означавају почетак новог циклуса ублажавања

монетарне политике, тј. да ли ће се смањивање

референтне каматне стопе наставити и у наредnом

периоду, или је у питању „једнократно

прилагођавање”. Судећи према фјучерсима, тржиште

очекује да ће се смањивање референтне каматне

стопе наставити, а вероватноћа да ће се то десити у

септембру, за додатних 25 б.п., износи око 62%. Када

су у питању финансијски услови у зони евра, која је

најзначајнији финансијски партнер Србије,
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32  Јунска пројекција ЕЦБ-а је закључена 15. маја, када је светска цена нафте

повећана на преко 70 долара по барелу.

33  ECB Survey of Professional Forecasters (SPF).
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претпоставка наше пројекције је у складу с најавама

ЕЦБ-а да ће они бити повољнији него што смо

претпоставили у претходној пројекцији. Поред најаве

да ће кључне каматне стопе остати на тренутном

нивоу бар до средине 2020, ЕЦБ је у јулу увела

могућност да оне буду и ниже од тренутног нивоа.

Такође, нагласила је да ће средства од доспећа

инструмената купљених у оквиру програма куповине

активе реинвестирати у дужем периоду након што

почне да повећава своје каматне стопе. У складу с

ранијим најавама, ЕЦБ ће спроводити нови, трећи

програм дугорочног финансирања (TLTRO III) од

септембра до марта 2021. године, како би кредитни

услови банака и даље остали повољни. ЕЦБ је такође

јасно сигнализирала да је спремна да учини и више

ако буде потребно да би се инфлација одрживо

вратила на циљ у средњем року, али и да више

очекује од фискалне политике. Спорију

нормализацију монетарне политике ЕЦБ-а него пре

три месеца очекују и стручни прогнозери, који су у

јулу изнели оцену да се референтна каматна стопа

ЕЦБ-а неће повећавати пре 2021. године (а не 2020.

као у претходној анкети), тако да ће она након нуле у

овој и наредној години, у 2021. у просеку износити

0,11%. На спорију нормализацију монетарне

политике ЕЦБ-а указују и фјучерси с краја јула,

према којима би тромесечни EURIBOR требало да се

креће дубље у негативној зони до краја хоризонта

пројекције. Претпоставка наше пројекције је и да ће

однос евра и долара остати непромењен током

хоризонта пројекције, на нивоу просека у последње

две недеље пред закључење пројекције (1,11 долара

за евро). Очекивани нови циклус ублажавања

монетарних политика водећих централних банака, уз

смиривање трговинских тензија, требало би

позитивно да се одрази на услове на међународном

финансијском тржишту и на токове капитала према

земљама у успону и стабилност на њиховим

девизним тржиштима.

Неизвесност у погледу будућих кретања у

међународном окружењу односи се на кретање

светских цена примарних производа. Пре свега,

неизвесно је кретање светске цене нафте, која је у

мају достигла 74 долара по барелу, али је након тога

смањена и у јулу је у просеку износила 64 долара по

барелу. Недавни пад цене нафте одражава растућу

неизвесност у глобалној тражњи за нафтом због

слабих економских показатеља глобалне привреде.

Слабљење тражње за нафтом, заједно са снажним

растом понуде у САД, помогло је да се повећају

�������� V.0.5. ��������� 	�
�	����� ������� ���� ���-�* 
� 
����	� �� �	������� EURIBOR
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глобалне залихе током досадашњег дела 2019. и

ограничи утицај фактора који су вршили притисак у

правцу раста цене нафте, пре свега пад понуде из

Венецуеле и Ирана и договор чланица OPEC-а и

других земаља извозница нафте о продужењу

ограничавања производње до краја Т1 2020. године.

Према оцени EIA34, цена нафте типа брент на

светском тржишту требало би да буде релативно

стабилна до краја ове и наредне године. Раст

производње нафте у САД и другим земљама које нису

чланице OPEC-а, заједно са успоравањем глобалне

тражње за нафтом, требало би да допринесе расту

залиха у 2020, док би ефекти регулације стандарда

Међународне поморске организације (IMO 2020)

могли да делују у супротном смеру, тако да би у

крајњем исходу цена нафте остала непромењена и у

2020. години. У складу с нафтним фјучерсима с

почетка августа (узимајући просек у последње две

недеље), у новој пројекцији смо претпоставили

светску цену нафте од 63 долара по барелу у

децембру 2019, а затим 60 и 59 долара по барелу у

децембру 2020. и 2021. године, што је нешто ниже од

наше пројекције пре три месеца. 

Неизвесност постоји и око кретања цена других

примарних производа на светском тржишту, пре

свега метала и примарних пољопривредних

производа. Њихова волатилност одражава све већи

утицај фактора на страни понуде, насупрот слабијој

светској тражњи. За кретање цена примарних

пољопривредних производа, које су посебно важне за

Србију, у нашој пројекцији смо користили податке о

фјучерсима са берзи Euronext Paris и Chicago Board
of Trade. Према тим подацима, претпоставили смо

пад цена примарних пољопривредних производа од

3,0% у 2019, а затим раст од 3,1% и 2,5% у 2020. и

2021. години, респективно.  

Интерне претпоставке 

Цене примарних пољопривредних производа на

домаћем тржишту35, као и на светском, расле су од

априла, а посебно je порасла цена пшенице. Ипак, она

је на домаћем тржишту оштро пала у јулу, с доласком

овогодишњег рода. Пратећи динамику цена

примарних пољопривредних производа, процењујемо

да су трошкови сировина у производњи хране били

благо изнад неутралног нивоа у П1 2019. Након тога,

с падом цене пшенице у јулу, трошкови у производњи

хране су смањени, што би требало да их врати на

34 U.S. Energy Information Administration.
35 Мерено композитним индексом цена пшенице, кукуруза и соје.
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неутралан ниво у Т3. Имајући у виду кретање

фјучерса на париској и чикашкој берзи, очекујемо да

ће и домаће цене пољопривредних производа у 2019.

бити нешто ниже него претходне године (за 3,5%). 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 наредне

две године требало да се умерено повећају (3,5% и

2,5%, респективно).

Претпоставка пројекције је даљи раст агрегатне

тражње. Током Т2 остварен је бржи раст НДВ-а од

потенцијалног, што је утицало на смањење негативног

производног јаза. У наредном периоду очекује се

даљи раст степена искоришћености производних

капацитета, односно смањење негативног

производног јаза, које је започето у 2014. години.

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.

Када су у питању регулисане цене, прошле године су

изостале очекиване корекције цена електричне

енергије и природног гаса, тако да се раст ове групе

цена зауставио на 2,4%. Од почетка ове године ове

цене нису се знатније мењале, осим поскупљења

цигарета у фебруару услед раста акциза, тако да је

раст регулисаних цена у јуну износио 2,3% мг.

Имајући у виду раст цена цигарета у јулу, уз

претпоставку да ће у овој години бити кориговане

цене природног гаса и електричне енергије, очекујемо

да би требало да раст регулисаних цена у децембру

износи 3,7% мг. За 2020. и 2021. годину

претпоставили смо да ће раст регулисаних цена

износити око 4%.

Општој макроекономској стабилности и развојним

перспективама земље допринео је и наставак

позитивних фискалних кретања. Буџет на

консолидованом нивоу је у суфициту од почетка

године (17,3 млрд динара у П1 или 0,7% БДП-а), а

учешће јавног дуга у БДП-у смањено је на 51,4% у

јуну. Према процени Министарства финансија,

требало би да карактер фискалне политике у

наредном периоду буде благо експанзиван, без већих

притисака на раст инфлације. Раст капиталних

издатака државе доприносиће расту инвестиција, а

раст пензија и плата у јавном сектору одрживом расту

потрошње. За ову годину планиран је дефицит од
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0,5% БДП-а, што је средњорочно циљани ниво

дефицита, који ће обезбедити наставак силазне

путање јавног дуга.

Уравнотежене јавне финансије и успостављена

силазна путања јавног дуга, уз одржив привредни

раст и ниску инфлацију, представљају основу за

побољшања макроекономских изгледа и пад премије

ризика земље. Требало би да се наставак силазне

путање јавног дуга у наредном периоду позитивно

одрази и на кредитни рејтинг, што ће доприносити

даљој релативној стабилности на девизном

тржишту и већој отпорности Србије на ризике из

међународног окружења.

Као и у претходним пројекцијама, очекујемо да ће

инфлациона очекивања остати усидрена око

централне вредности циља до краја периода

пројекције. Имајући то у виду, као и нижу премију

ризика земље, очекујемо даљи пад тренда реалне

каматне стопе током хоризонта пројекције.

Очекујемо да ће извоз и у 2019. години имати високу

стопу раста, вођен инвестицијама из претходног

периода и, иако споријим, растом екстерне тражње.

Због наставка инвестиционог циклуса очекујемо и

раст увоза опреме и репроматеријала, док ће раст

животног стандарда грађана и потрошачке тражње

допринети расту увоза потрошне робе. Процењујемо

да ће учешће дефицита текућег рачуна платног

биланса у БДП-у у овој години бити око

прошлогодишњег нивоа. У средњем року очекујемо

даље смањење текућег дефицита, с обзиром на

очекивани већи утицај СДИ на раст извоза у наредним

годинама. Притом, процењујемо да ће прилив СДИ у

наредним годинама бити висок и, као и до сада, више

него довољан за покриће дефицита текућег рачуна.

Пројекција

Пројекција инфлације

И према нашој текућој пројекцији, 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. У односу на претходну

пројекцију, нова средњорочна пројекција инфлације је

на нижем нивоу до краја ове године, а затим на нешто

вишем нивоу до краја периода пројекције. Главни

разлог ниже пројектоване инфлације до краја ове

године јесте нижи раст цена поврћа у мају и јуну од

очекиваног. Он је снизио пројектоване мг. стопе

инфлације до краја ове године, али их је, због базног

ефекта, повећао у наредној години. 
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Краткорочна пројекција инфлације 

Према централној пројекцији за Т3, очекује се да ће

мг. инфлација у наредним месецима бити у благом

порасту и да ће се у септембру наћи на нивоу од 

око 2%.

На такво кретање мг. инфлације у највећој мери ће

утицати очекивани раст доприноса цена хране услед

раста цена примарних пољопривредних производа и

светске цене меса током претходних неколико месеци,

као и раст доприноса индустријских производа без

хране и енергије услед наставка постепеног раста

агрегатне тражње. У супротном смеру требало би да

делује смањење доприноса код цена нафтних

деривата и услуга. Када је у питању базна инфлација,

очекујемо да ће она и у наредном периоду остати

ниска и стабилна и да ће се кретати незнатно изнад

текућег нивоа.

Ризици пројекције у кратком року односе се пре свега

на цене непрерађене хране, као и на кретање цена

нафте и осталих примарних производа на светском

тржишту.

Средњорочна пројекција инфлације

Полазећи од претпоставки пројекције, очекујемо да ће

се мг. инфлација и у наредне две године кретати у

границама циља, и то највероватније у доњем делу

циљаног распона. У основи ниске пројектоване

инфлације и даље су ниски трошковни притисци, као

и раст агрегатне тражње на одрживим основама.

Као и у претходној пројекцији, 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. Тенденцију даљег

постепеног смањивања производног јаза и његов

улазак у позитивну зону у току 2021. године

очекујемо у највећој мери због доприноса домаће

тражње. Она ће и даље бити подржана позитивним

трендовима на тржишту рада, као и растом плата у

јавном сектору и пензија, преко 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. Такође, позитиван

ефекат имају и ниске каматне стопе на

евроиндексиране кредите, које би требало да остану

ниске дуже него што се првобитно очекивало, с

обзиром на најављену спорију нормализацију

монетарне политике ЕЦБ-а. Ниске каматне стопе биће
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подржане и ниском премијом ризика земље, која је

недавно пала на историјски минимум. С друге стране,

мању екстерну тражњу очекујемо због успоравања

глобалног раста и раста привреде зоне евра, а пре

свега Немачке и Италије, наших главних

спољнотрговинских партнера, и ограничавања извоза

челика у ЕУ.

Очекујемо да ће раст регулисаних цена, као и у

претходним пројекцијама, у овој години износити

3,7%, пре свега по основу корекције цена цигарета,

као и могућег 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. Слично претходној

пројекцији, очекујемо раст регулисаних цена у 2020.

од око 4% и исто толики раст у 2021. години.

Након раста од почетка године, цена нафте на

светском тржишту смањена је од претходне

средњорочне пројекције, што је утицало на смањење

цене нафтних деривата на домаћем тржишту у јуну и

прелазак њиховог доприноса мг. инфлацији у

негативну зону. Према фјучерсима, тржишни

учесници не очекују знатније промене цене нафте на

светском тржишту у односу на текући ниво, тако да би

допринос цена нафтних деривата могао остати

негативан до краја текуће године. Након тога, требало

би да се допринос цена нафтних деривата стабилизује

на ниском позитивном нивоу.

С почетком овогодишње пољопривредне сезоне, цене

свежег поврћа смањиле су свој допринос расту

инфлације (са 1,6 п.п. у марту и априлу на 0,35 п.п. у

јуну), у већој мери него што смо то очекивали у

претходним пројекцијама. То ће условити нижу

пројектовану инфлацију до краја ове године, док ће

базни ефекат по овом основу у наредној години

деловати у супротном смеру.

Пратећи динамику цена примарних пољопривредних

производа, процењујемо да ће се трошкови

сировина у производњи хране кретати благо испод

неутралног нивоа до краја године. Након тога,

очекујемо умерени раст цена примарних

пољопривредних производа и враћање трошкова

сировина у производњи хране на неутрални ниво, у

складу с претпостављеним кретањем цена

примарних пољопривредних производа на светском

тржишту, јер светске цене у највећој мери утичу на

кретање домаћих цена примарних пољопривредних

производа.
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Када су у питању фактори на страни понуде, они су

специфични за сваки примарни производ. Иако

тржишни учесници, према фјучерсима, не очекују

знатнија померања светске цене нафте у односу на

текући ниво, она су могућа у оба правца, с обзиром

на нестабилну равнотежу светске понуде и тражње.

Наиме, геополитичке тензије не јењавају, пре свега

због санкција САД на извоз нафте из Ирана и

Венецуеле, као и због дешавања у Либији. 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,

непознаница је како ће на увођење нових стандарда

Међународне поморске организације од почетка

2020. године реаговати индустрија прераде и

транспорта нафте и какав ће бити ефекат на светску

цену нафте, иако се не очекују знатнија померања на

тржишту. С друге стране, производња нафте у САД је

динамична и њен раст, као и евентуално већи раст

производње земаља OPEC-а, могао би додатно

смањити светску цену 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. Међутим, 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 пројекције по основу

светских цена примарних производа симетрични.

Ризици пројекције односе се и на кретања на

међународном финансијском тржишту, пре свега у

погледу карактера монетарних политика ФЕД-а и

ЕЦБ-а, а последично и услова на међународном

финансијском тржишту и односа између евра и

долара. ФЕД је крајем јула смањио референтну

каматну стопу, први пут од економске кризе 2008.

године, и донео одлуку да обустави процес смањења

биланса стања у августу (два месеца раније него што

је било планирано). Међутим, остало је отворено

питање да ли ове мере ФЕД-а означавају почетак

новог циклуса ублажавања монетарне политике, тј. да

ли ће се смањивање референтне каматне стопе

наставити и у наредном периоду, или је у питању

једнократно прилагођавање. ЕЦБ је сигнализирала да

ће нормализација њене монетарне политике бити

Извештај о инфлацији — август 2019.

Имајући у виду очекивано кретање цена примарних

пољопривредних производа, које су важне сировине у

производњи прерађене хране (пшенице, кукуруза,

соје), не очекујемо притиске на раст прехрамбене

инфлације. Сматрамо да ће она у кратком року бити

одређена пре свега очекиваним растом цена свињског

меса, услед раста његове цене на светском тржишту

претходних месеци. У средњем року очекујемо да ће

њен раст бити скроман и првенствено одређен

постепеним растом агрегатне тражње.

Слична кретања очекујемо и код непрехрамбене

инфлације – да њен умерен раст буде одређен растом

агрегатне тражње. Притом, и даље очекујемо да ће

прехрамбена и непрехрамбена инфлација наставити

да се крећу испод 3,0% током периода пројекције.

Такође, не очекујемо притиске ни по основу раста

увозних цена изражених у динарима до краја периода

пројекције, с обзиром на то да се очекује наставак

ниске инфлације у међународном окружењу (пре

свега у зони евра).

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 светске

привреде могло да буде и веће од процењеног, што би

смањило тражњу за примарним производима.

Трговинске тензије између водећих светских

економија и даље су присутне, као и геополитичке

тензије, што би могло да наруши пословно поверење

и негативно се одрази на инвестиције, продуктивност

и привредни раст. Поред тога, по основу трговинских

тензија могућ је и пад тражње за примарним

производима, пре свега нафтом. На пад тражње за

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

монетарним и фискалним стимулансима, економска

активност би ипак могла бити испод очекиване,

посебно у случају поновног заоштравања

трговинских тензија.
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спорија него што се очекивало, а од септембра ће

почети да спроводи нови, трећи програм дугорочног

финансирања (TLTRO III) како би финансијски

услови и даље остали повољни. Неизвесност у

погледу монетарних политика водећих централних

банака могла би да утиче на нестабилност глобалних

токова капитала. Штавише, 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 пројекцији смо користили претпоставку да ће раст

регулисаних цена ове године износити 3,7%, након

прошлогодишњег релативно скромног раста од 2,4%.

За 2020. и 2021. годину претпоставили смо раст

регулисаних цена од око 4%. Имајући у виду скроман

раст регулисаних цена у претходне три године,

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, заједно посматрано, симетрични до

краја периода пројекције.

Одлуке о монетарној политици и у наредном периоду

зависиће од процене ефеката досадашњег ублажавања

монетарне политике на кретање инфлације у

наредном периоду, као и утицаја осталих домаћих

фактора и фактора из међународног окружења. С

обзиром на то да кључни ризици пројекције и даље у

највећој мери потичу 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 биће предвидива и доследна у

остваривању ниске и стабилне инфлације у средњем

року, истовремено чувајући финансијску стабилност

и доприносећи одрживом привредном расту и

очувању макроекономске стабилности.

Пројекција БДП-а

Пројекцију раста БДП-а за 2019. задржали смо на

3,5%. У оквиру домаће тражње, очекујемо бржи раст

фиксних инвестиција у односу на претходну процену,

као резултат наставка високог прилива СДИ и

интензивног улагања у саобраћајну и енергетску

инфраструктуру. Поред тога, одржив раст главних

извора потрошње, пре свега плата и запослености у

приватном сектору, плата у јавном сектору и пензија,

као и кретање показатеља потрошње у досадашњем
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делу године, указује на то да ће и потрошња

домаћинстава расти брже од претходно очекиване. С

друге стране, имајући у виду даље успоравање

екстерне тражње, процењујемо да ће допринос нето

извоза бити негативан, али у мањој мери него у 2018.

При томе, очекујемо да извоз робе и услуга настави да

бележи динамичан раст, подстакнут активирањем

нових и проширењем постојећих извозних капацитета

и високим извозним залихама пољопривредних

производа. И увоз робе и услуга требало би да

настави да расте, као резултат већих потреба

индустрије за опремом и репроматеријалом услед

наставка интензивног инвестиционог циклуса и све

већег укључивања домаћих фирми у светске

производне ланце. Расту увоза требало би да

допринесе и раст увоза потрошне робе, као резултат

раста потрошачке тражње. 

Опоравак домаће тражње и побољшање животног

стандарда требало би да подстакну и наставак раста у

услужним секторима, који би, заједно посматрано,

требало највише да допринесу расту БДП-а у 2019,

посматрано с производне стране. Позитиван

допринос очекујемо и од наставка раста

грађевинарства, на шта, поред реализованих кретања

у досадашњем делу године, указујe и наставак

интензивног улагања у саобраћајну и енергетску

инфраструктуру и на тржишту некретнина. Поред

тога, позитиван допринос требало би да пружи и

индустријска производња, код које очекујемо

опоравак у наставку године, по основу наставка

снажног прилива СДИ, као и завршетка ремонта у

нафтној и хемијској индустрији. С друге стране,

процењујемо да ће пољопривредна производња због

деловања базног ефекта вероватно забележити пад и

негативно допринети кретању БДП-а.

У средњем року очекујемо да ће реални раст БДП-а

износити око 4%. Очување макроекономске

стабилности, повољни финансијски услови, наставак

спровођења структурних реформи, даља интеграција

у ЕУ, као и наставак реализације инфраструктурних

пројеката, требало би да допринесу даљем расту

фиксних инвестиција. Позитиван допринос расту

БДП-а очекује се и од потрошње домаћинстава, у

складу с наставком позитивних тенденција на

тржишту рада и опоравком поверења потрошача.

Активирање инвестиција, посебно у разменљивим

секторима, требало би да обезбеди одржање

релативно снажне динамике раста извоза робе и

услуга, чему ће доприносити и очекивани постепени

опоравак екстерне тражње. С друге стране, наставак

одвијања инвестиционог циклуса утицаће и на раст

увоза опреме и репроматеријала, а даљи раст финалне
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потрошње на већи увоз потрошних добара, тако да ће

допринос нето извоза БДП-у у средњем року

највероватније бити неутралан.

Посматрано с производне стране, највећи допринос

постепеном убрзању раста БДП-а у средњем року

требало би да пружи бржи раст прерађивачке

индустрије, са стране понуде као резултат активирања

нових и проширења постојећих капацитета, а са

стране тражње као резултат постепеног убрзања раста

код главних спољнотрговинских партнера. Убрзање

раста активности очекујемо и у услужним секторима

по основу наставка позитивних кретања на тржишту

рада и раста домаће тражње. Снажан подстицај расту

БДП-а требало би да пружи и грађевинарство, с

обзиром на најаве нових пројеката, док смо код

пољопривреде претпоставили да ће приноси бити на

нивоу вишегодишњег просека.

Ризике пројекције БДП-а, слично као и претходног

пута, оцењујемо као симетричне, при чему су,

посматрано у кратком року, ризици који потичу из

међународног окружења асиметрични наниже, а

ризици из домаћег окружења асиметрични навише. У

средњем року, ризике пројекције БДП-а оцењујемо

као симетричне.

Кључни ризик који потиче из међународног окружења

односи се на темпо раста зоне евра, нашег

најзначајнијег спољнотрговинског партнера, и с тим

повезану динамику раста у земљама средње и

југоисточне Европе, с којима зона евра, али све више

и Србија, остварује снажне економске везе. Иако је на

почетку године раст у зони евра био бржи од

очекиваног, и даље присутне трговинске и

геополитичке тензије неповољно се одражавају на

поверење инвеститора, што у кратком року

неповољно делује на раст економске активности.

Успоравање темпа раста у зони евра могло би

утицати на спорији раст извоза Србије и последично

спорији раст производње у прерађивачкој

индустрији, као и на потенцијално спорији прилив

инвестиција. У одређеној мери, неизвесност се

односи и на негативан ефекат уведених такса од

100% на производе који се испоручују на Косово и

Метохију, што би, ако се оне задрже, могло да се

одрази на мању производњу у прерађивачкој

индустрији, пре свега прехрамбених производа.

Поред трговинског канала, Србија је као мала и

отворена привреда под утицајем и токова капитала и

односа главних валута на међународном

финансијском тржишту. За разлику од претходне
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пројекције, када је још увек било неизвесно у којој ће

мери бити настављен темпо нормализације

монетарних политика водећих централних банака,

челници ФЕД-а и ЕЦБ-а најавили су прво спорије

повећање својих кључних каматних стопа, да би

након тога постала све извеснија могућност новог

циклуса ублажавања њихових монетарних политика,

што се и десило у јулу у случају ФЕД-а. Због тога

ризике пројекције БДП-а по овом основу оцењујемо

као симетричне. Поред тога, треба истаћи и да је

Србија захваљујући очуваној макроекономској

стабилности, смањеној унутрашњој и спољној

неравнотежи, повећању домаће штедње и мањим

потребама за екстерним задуживањем смањила своју

изложеност евентуалним екстерним потресима на

међународном финансијском тржишту.

Ризици пројекције се у одређеној мери односе и на

кретање цена примарних производа, пре свега

нафте, основних метала и житарица. С обзиром на

то да је Србија нето увозница нафте, раст њене цене

прелио би се на нижи расположиви доходак и више

трошкове пословања, док би пад цене нафте имао

супротан ефекат. С друге стране, када је реч о ценама

основних метала (посебно челика и бакра) и

житарица, Србији као нето извознику погодује њихов

евентуални раст на светском тржишту. Међутим, како

је кретање тих цена на светском тржишту могуће у

оба смера, ризике по овом основу оцењујемо као

симетричне.

За разлику од ризика који потичу из међународног

окружења, ефекат појединих домаћих фактора на раст

БДП-а у кратком року оцењујемо као асиметричан

навише. То се односи пре свега на позитивне ефекте

по основу снажнијег раста инвестиција од

претпостављеног и у 2018, као и од почетка 2019. С
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обзиром на то да су инвестиције претежно усмерене у

разменљиве секторе, њихово активирање требало би

да допринесе и убрзању раста извоза, пре свега

прерађивачке индустрије. Поред тога, ефекти ових

инвестиција могли би се прелити и на повољнија

кретања у грађевинарству од очекиваних, где су, поред

наставка интензивног улагања у инфраструктуру,

присутни и позитивни трендови у области

некретнина. 

Ризик пројекције БДП-а односи се и на кретање

пољопривредне производње у 2019, за коју смо

претпоставили да ће због високе базе из 2018.

забележити пад од око 5%. Како још увек не

располажемо поузданим подацима о приносима

кључних култура, на које у великој мери утичу

неизвесни временски услови, могуће је да пројекција

одступи у оба смера, тако да ризике по овом основу

оцењујемо као симетричне.

Поређење и остварење пројекција

инфлације

У поређењу с пројекцијом коју смо објавили 

у мајском Извештају о инфлацији, нова

средњорочна пројекција инфлације је на нижем

нивоу до краја ове године, а затим на нешто вишем

нивоу до краја периода пројекције. Главни разлог

ниже пројектоване инфлације до краја ове године јесте

нижи раст цена поврћа у мају и јуну од очекиваног,

који је снизио пројектоване мг. стопе инфлације до

краја ове године, али их је, због базног ефекта,

повећао у наредној години.

У новој пројекцији нешто је јачи дезинфлаторни

утицај светске цене нафте, која је у периоду од

претходне пројекције пала са 71 долар на 62 долара
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по барелу. И према последње расположивим

фјучерсима, светска цена нафте требало би да има

благо опадајућу путању у односу на текући ниво,

тако да је та путања до краја периода пројекције на

нижем нивоу него у мајској пројекцији. То је

условило да се пројектовани раст цена нафтних

деривата у наредној години дана нађе на нижем

нивоу него у последњој средњорочној пројекцији.

У правцу ниже пројектоване инфлације делују и даље

присутни апрецијацијски притисци, због којих смо

раст цена непрехрамбених производа пројектовали на

нешто нижем нивоу него у мајској пројекцији. Поред

тога, нижем расту цена непрехрамбених производа и

услуга допринеће и нижа инфлација у међународном

окружењу, кроз нижу увозну инфлацију.

С друге стране, нешто је виша пројектована

прехрамбена инфлација, због виших светских цена

примарних пољопривредних производа од

очекиваних и, последично, виших трошкова у

производњи хране, као и услед раста цена свињског

меса на светском тржишту, који је подстакнут растом

тражње из источне Азије.

Претпоставка о расту регулисаних цена остала је

непромењена, тако да је њен утицај на одступање

пројекције неутралан.

Инфлација се у протеклој години дана кретала у

границама распона пројекције из августа 2018.

године. Притом, кретала се по путањи која је нешто

испод путање централне пројекције инфлације из

августа 2018, да би на крају посматраног периода, у

Т2 2019, била око пројектованог нивоа. Већи утицај

на инфлацију од претпостављеног у пројекцији од

пре годину дана имале су цене поврћа, услед слабијег

рода главних повртарских култура и у Србији и у

међународном окружењу, док су на инфлацију мање

утицале регулисане цене, светске цене нафте и

увозне цене.  
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I

2019.
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2019.
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Табела А

Показатељи екстерне позиције Србије
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Табела Б

Основни макроекономски показатељи

���

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. �2015. 2016. 2017. �2018.
I

2019.

II

2019.

������ ���	 �
	-� (�  %)1) 5,5 4,9 6,4 5,7 -2,7 0,7 2,0 -0,7 2,9 -1,6 1,8 3,3 2,0 4,3 2,5 3,16)

	�	������ ���� (�  % �  ������  
�� ��	� ����� ���	����� 

17,7 6,6 11,0 8,6 6,6 10,3 7,0 12,2 2,2 1,7 1,5 1,6 3,0 2,0 2,8 1,5
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Саопштење са седнице Извршног одбора, 6. 6. 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 из домаћег и међународног окружења у наредном периоду.

Задржавајући референтну каматну стопу, Извршни одбор је констатовао да је инфлација чврсто под контролом

шесту годину заредом и да ће тако остати и у наредном периоду. У складу са очекивањима и најавама Народне

банке Србије, међугодишња инфлација је наставила да се креће у границама циља (3,0 ± 1,5%) и у априлу је

износила 3,1%, што је, према процени Извршног одбора, њен највиши ниво за ову годину. Извршни одбор

очекује да ће инфлација од маја имати силазну тенденцију и да ће се током прве половине 2020. наћи близу доње

границе циљаног распона, а потом започети постепен повратак ка централној вредности циља. На ниске

инфлаторне притиске указују и даље ниска и стабилна базна инфлација, као и инфлациона очекивања

финансијског сектора и привреде, која су усидрена око циља од 3,0% и за годину и за две године унапред.

Разматрајући актуелна макроекономска кретања, Извршни одбор је оценио да је опрезност у вођењу монетарне

политике и даље потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Нове протекционистичке мере и

трговинске тензије повећавају неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту. Такође, светска

цена нафте је волатилна, а њено кретање у наредном периоду и даље је неизвесно због бројних фактора – и на

страни понуде и на страни тражње. Успоравање глобалног привредног раста и инфлације утиче на процес

нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви и Европске

централне банке, који ће бити спорији од очекиваног. Међутим, и даље је неизвесно у којој мери ће се процес

нормализације разликовати од очекивања тржишта, што би могло утицати на то да глобални токови капитала

буду нестабилни.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног

окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским

изгледима за наредни период. Као и у претходне две године, јавне финансије су у суфициту и у четири месеца

ове године, а дефицит текућег рачуна платног биланса у пуној мери покривен је нето приливом страних

директних инвестиција. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом

тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту

производних и извозних капацитета, утицати на постепено смањење екстерне неравнотеже у средњем року.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 

11. јула. 

Саопштење са седнице Извршног одбора, 11. 7. 2019.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи

на 2,75%.

Након разматрања актуелних домаћих и међународних економских кретања и очекивања за наредни период,

Извршни одбор је закључио да су се стекли услови да референтна каматна стопа буде смањена на нови најнижи

ниво у режиму циљања инфлације (2,75%), чиме се додатно подржава привредни раст. Инфлација је чврсто под

контролом шесту годину заредом, при чему је, у складу с најавама Извршног одбора, у мају смањена на 2,2% на

међугодишњем нивоу. Извршни одбор је истакао да ће инфлација наставити да се креће у границама циља –

највероватније у доњем делу циљаног распона до краја ове и током наредне године. На ниске инфлаторне

притиске указује и даље ниска и стабилна базна инфлација, као и инфлациона очекивања финансијског сектора

и привреде, која су током јуна додатно смањена и налазе се испод централне вредности циља.

Кретања у међународном окружењу карактеришу спорији привредни раст и инфлација нижа од очекиване, због

чега су Европска централна банка и Систем федералних резерви најпре најавили спорије повећање својих

кључних каматних стопа, да би након тога постала све извеснија могућност новог циклуса ублажавања њихових

монетарних политика. Европска централна банка је продужила период током којег неће мењати своје кључне

Саопштења са седница Извршног одбора
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каматне стопе (бар до средине 2020. године), а најавила је и друге мере за ублажавање монетарне политике.

Такође, Систем федералних резерви од децембра прошле године није повећавао распон референтне каматне

стопе, а све су већа очекивања тржишта да ће основна каматна стопа Система федералних резерви бити смањена

до краја године. Спорија нормализација или нови циклус ублажавања монетарних политика водећих централних

банака требало би позитивно да се одразе на услове на међународном финансијском тржишту и на токове

капитала према земљама у успону. Поред тога, цена нафте на светском тржишту је смањена, а према фјучерсима,

очекује се да ће се она око тог нивоа кретати и крајем године.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног

окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским

изгледима за наредни период. Као и у претходне две године, јавне финансије су у суфициту и у пет месеци ове

године, а дефицит текућег рачуна платног биланса покривен је у пуној мери нето приливом страних директних

инвестиција. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј.

инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и

извозних капацитета, утицати на постепено смањење спољне неравнотеже у средњем року.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 

8. августа. 

Саопштење са седнице Извршног одбора, 8. 8. 2019.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на

ниво од 2,5%. Смањењем референтне каматне стопе на нови најнижи ниво у режиму циљања инфлације,

Народна банка Србије додатно подржава кредитни и привредни раст.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду пре свега нову, августовску средњорочну пројекцију

инфлације и очекивано кретање других макроекономских показатеља из домаћег и међународног окружења у

наредном периоду. И према августовској пројекцији, инфлација ће бити чврсто под контролом као и претходних

година, и наставиће да се креће у границама циља (3,0 ± 1,5%) до краја периода пројекције, тј. у наредне две

године – највероватније у доњем делу циљаног распона. Међугодишња инфлација је у јуну смањена на 1,5%, у

складу с најавама Извршног одбора да ће се успорити од маја. На ниске инфлаторне притиске указује и базна

инфлација, која је и даље ниска и стабилна, као и смањење инфлационих очекивања финансијског сектора и

привреде испод циља од 3,0% и за годину, и за две године унапред.

Поред повољних домаћих макроекономских услова спровођења монетарне политике, на одлуку Извршног

одбора да додатно смањи референтну каматну стопу утицала су кретања у међународном окружењу, пре свега

успоравање глобалне трговине и привредног раста и све јаснији сигнали, а потом и мере ублажавања монетарних

политика водећих централних банака. У складу с очекивањима, Систем федералних резерви је снизио

референтну каматну стопу крајем јула, а Европска централна банка најавила непромењен или пак нижи ниво

својих кључних каматних стопа бар до средине 2020, уз нови програм дугорочног финансирања од септембра.

То доприноси задржавању повољних глобалних финансијских услова дуже него што се претходно очекивало,

што би требало позитивно да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Ипак, опрезност у вођењу

монетарне политике је и даље потребна, пре свега због глобалних трговинских тензија, могућих одступања

донетих одлука монетарне политике водећих централних банака од очекивања тржишта у наредном периоду, као

и од кретања цена нафте и других примарних производа на светском тржишту.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног

окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским

изгледима за наредни период. Као и у претходне две године, јавне финансије су у суфициту и у првој половини

ове године, а дефицит текућег рачуна платног биланса у пуној мери покривен је нето приливом страних

директних инвестиција. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом

тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту

производних и извозних капацитета, утицати на постепено смањење спољне неравнотеже у средњем року.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио августовски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити

представљен 14. августа. 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 

12. септембра.
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