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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. 

Новембарски Извештај о инфлацији размотрен је и усвојен на седници Извршног одбора  

9. новембра 2021. 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 

ДФО – друге финансијске организације 

д.с. – десна скала 

дсз. – десезонирано  

ЕЦБ – Европска централна банка 

ЕИБ – Европска инвестициона банка 

EMBI – индекс обвезница тржишта у успону 

ЕУ – Европска унија 

ИПЦ – индекс потрошачких цена 

л.с. – лева скала 

МДТ – међубанкарско девизно тржиште 

млн – милион 

млрд – милијарда 

мг. – међугодишње 

ММФ – Међународни монетарни фонд 

НДВ – непољопривредна додата вредност 

NPL – проблематични кредити 

OPEC – Организација земаља извозница нафте 

П – полугодиште 

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 

ХоВ – хартије од вредности  

 

Не наводе се друге општепознате скраћенице. 

 

Макроекономске пројекције представљене у овом извештају закључене су 5. новембра.  
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Иако су изгледи глобалног привредног раста тек 
незнатно кориговани наниже за ову годину, повећана 
је разлика у брзини раста између развијених земаља 
и земаља у успону, а ризици у погледу брзине 
глобалног привредног опоравка и трајања пандемије 
постали су израженији, при чему се као главни 
узроци наводе разлике у напретку у вакцинацији и 
простору за додатне мере подршке привреди.  

 

 

 

 

 

И даље преовлађују оцене да су инфлаторни 
притисци углавном привременог карактера, али се 
констатује да су се трошковни притисци показали 
јачим и постојанијим од претходно очекиваних, због 
чега је повећан број централних банака које су 
започеле заоштравање монетарних услова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I. Резиме

У периоду од претходног извештаја, глобални 

привредни раст је настављен, али споријим темпом, 

што је у земљама у успону последица пре свега 

погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења 

нових сојева вируса корона, а у развијеним земљама 

ефеката застоја у глобалним ланцима снабдевања. То 

су истовремено и фактори због којих су, према оцени 

Међународног монетарног фонда, изгледи глобалног 

привредног раста за ову годину благо кориговани 

наниже, на 5,9% (са 6%). Међутим, истиче се и да је 

овако мала корекција последица тога што су 

побољшана очекивања у погледу раста економија које 

претежно извозе примарне производе, услед знатног 

раста њихових цена, док су ризици у погледу брзине 

глобалног привредног опоравка и трајања пандемије 

постали израженији. Ипак, за зону евра и земље у 

региону средње и југоисточне Европе, које су наши 

најзначајнији трговински партнери, захваљујући 

напретку у вакцинацији, релевантне међународне 

институције побољшале су изгледе за ову годину, што 

би требало позитивно да се одрази и на наш извоз.  

Светске цене примарних производа и енергената, као 

и бројни проблеми на страни понуде, и даље утичу на 

појачане инфлаторне притиске у већини земаља 

света. Према оцени међународних финансијских 

институција, смиривање инфлаторних притисака 

очекује се средином наредне године у већини земаља, 

мада ће у појединим земљама у успону ти притисци 

остати и даље високи, пре свега у оним код којих је 

депрецијација домаће валуте додатно повећала 

ефекат раста увозних цена. Ризици пројекције 

инфлације на глобалном нивоу оцењују се као 

асиметрични навише, јер би застоји у глобалним 

ланцима производње могли да потрају дуже од 

очекивања и повећају инфлациона очекивања, што би 

највероватније захтевало брже заоштравање 

монетарних политика у односу на садашње процене. 

Поједине централне банке у региону започеле су са 

заоштравањем монетарних политика. Када је реч о 

монетарним политикама водећих централних банака, 

Систем федералних резерви је у новембру донеo 

одлуку о смањењу обима квантитативног 

попуштања, а очекује се да би то до краја ове године 

могла учинити и Европска централна банка. 

Извештај о инфлацији — новембар 2021.



Извршни одбор Народне банке Србије није мењао 
висину референтне каматне стопе у периоду од 

претходног извештаја, али су предузети први 
кораци ка смањењу експанзивности  

монетарне политике. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захваљујући предузетим мерама економске политике 
које су допринеле очувању квалитета активе банака 
и њиховој већој спремности за кредитирање током 

пандемије, кредитна активност је остала важан 
фактор финансирања инвестиција и потрошње. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повољнији фискални резултат од планираног 
резултат је убрзаног привредног раста и 

позитивних кретања на тржишту рада. 
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Просечна извршна стопа на аукцијама репо продаје 

хартија од вредности током октобра повећана је за 16 

базних поена, с претходних 0,11% (колико је у просеку 

износила од почетка године), тако да је крајем октобра, 

као и на првој аукцији у новембру, износила 0,27%. 

Поред тога, обустављено је организовање аукција репо 

куповине хартија од вредности, путем којих је банкама 

у претходном периоду обезбеђивана динарска 

ликвидност на рок од три месеца по веома повољним 

условима (0,10%). Доносећи одлуке којима се 

постепено пооштрава монетарна политика, Извршни 

одбор је пре свега имао у виду да светскe ценe нафте и 

других примарних производа, заједно с глобалним 

застојима у снабдевању, изазивају јаче трошковне 

притиске од претходно очекиваних и на светском и на 

домаћем тржишту и да је у таквим околностима важно 

утицати на инфлациона очекивања. Такође, Извршни 

одбор је имао у виду да се позитивни ефекти 

претходно донетих обимних монетарних и фискалних 

мера на економску активност, укључујући и трећи 

пакет економских мера подршке привреди и 

грађанима, могу очекивати и у наредном периоду и да 

повољни финансијски услови могу бити одржани и с 

нешто мањим степеном експанзивности монетарне 

политике. Поред тога, опрезност у вођењу монетарне 

политике налагала су и кретања на међународном 

финансијском тржишту, пре свега очекивања да би се 

могли променити програми квантитативног 

попуштања Система федералних резерви и Европске 

централне банке, што би се могло одразити на токове 

капитала према земљама у успону, укључујући Србију. 

Услови задуживања на домаћем тржишту остали су 

повољни и током трећег тромесечја, што је наставило 

да подстиче кредитну активност, уз даљи раст учешћа 

динарских кредита у укупним кредитима. Обим 

кредитирања повећан је током трећег тромесечја, пре 

свега према привреди, што је резултирало и убрзањем 

међугодишње стопе раста укупних кредита 

немонетарном сектору на 6,6% у септембру са 6,3% у 

јуну. Висока ликвидност и капитална адекватност, као 

и додатно смањење учешћа проблематичних кредита у 

укупним кредитима на 3,55% у септембру, што је 

испод преткризног нивоа, такође су значајни фактори 

који доприносе да банке настављају да подржавају 

привредни раст. 

Новим ребалансом буџета дефицит на републичком 

нивоу пројектован је на 4,9% бруто домаћег 

производа, што је уједно пројекција и на нивоу опште 

државе. Повољнији фискални резултат од планираног 

резултат је боље наплате прихода услед бржег 

опоравка личне потрошње од очекиваног, бољих  



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 

 
Побољшање екстерне позиције Србије у девет 
месеци ове године резултат је и нижег дефицита 
текућег рачуна и већег прилива капитала у Србију у 
поређењу са истим периодом 2020. године. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

резултата пословања привреде од очекиваних и по том 

основу већих прихода од пореза на добит и уплата 

непореских прихода од стране јавних предузећа. 

Остварење прихода изнад планираног отворило је 

додатни простор за повећање капиталних расхода 

државе ради обезбеђења додатних средстава за 

пројекте у области саобраћајне инфраструктуре, као и 

здравствене заштите, што је и кључни разлог 

корекције расхода новим ребалансом буџета. Учешће 

јавног дуга опште државе у бруто домаћем производу 

на крају септембра износило је 57,1%, а на нивоу 

године пројектовано је на 58,2%, тј. испод 

мастрихтског критеријума. И поред тога што ће 

знатан износ средстава и надаље бити усмерен у 

инфраструктурне пројекте, у средњем року предвиђа 

се даље смањење фискалног дефицита и прелазак у 

примарни суфицит, што ће обезбедити да се јавни дуг 

нађе на опадајућој путањи. 

Дефицит на текућем рачуну платног биланса у девет 

месеци 2021. износио је 1,3 милијарде евра, што је за 

око 23% нижи дефицит него у истом периоду 

претходне године. Томе су допринели раст суфицита 

секундарног дохотка и смањење дефицита у размени 

робе и услуга, који су у потпуности компензовали 

виши дефицит примарног дохотка. Као резултат 

нормализације економских токова са иностранством, 

робни извоз остварио је међугодишњи раст од 30,2%, 

а робни увоз раст од 24,5%. Посматрано по 

делатностима, раст извоза забележен је код 20 од 23 

области прерађивачке индустрије, а највећи допринос 

потекао је од извоза основних метала, електричне 

опреме, руда метала, хемикалија и хемијских 

производа, моторних возила и приколица, 

прехрамбених производа, као и производа од гуме и 

пластике. Посматрано према наменама увезених 

производа, преко 60% доприноса расту робног увоза 

потекло је од увоза средстава за репродукцију, делом 

и због виших цена енергената, док је увоз потрошне 

робе и средстава за рад допринео у мањој мери. Расту 

суфицита услуга од близу 40% међугодишње највише 

су допринели информационо-комуникационе услуге и 

туризам. Према нашој пројекцији, учешће дефицита 

текућег рачуна у бруто домаћем производу на нивоу 

године износиће око 4%, а у средњем року ће се 

кретати у распону 4–5%, уз и даље пуну покривеност 

нето приливима страних директних инвестиција. У 

смеру поправљања екстерне позиције и надаље ће 

деловати раст извозних капацитета домаће привреде, 

као и очекивани глобални економски опоравак, док ће 

планиране велике инвестиције у инфраструктуру 

утицати на раст увоза опреме. 
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Прилив страних директних инвестиција у Србију у 

девет месеци готово је премашио укупан 

прошлогодишњи и износио је 2,9 милијарди евра, док 

је нето прилив износио 2,7 милијарди евра, чиме је 

обезбеђена вишеструка покривеност дефицита 

текућег рачуна. Девизне резерве земље од почетка 

године повећане су за 3,3 милијарде евра, на 16,8 

милијарди евра крајем септембра, на шта се, поред 

повољних платнобилансних кретања и интервенција 

Народне банке Србије на девизном тржишту 

претежно куповином девиза ради спречавања 

прекомерних краткорочних осцилација девизног 

курса, одразила и алокација специјалних права 

вучења додељена од Међународног монетарног 

фонда, као и успешна емисија еврообвезница на 

међународном финансијском тржишту. Србија је прва 

земља у Европи изван Европске уније која је на 

међународном финансијском тржишту емитовала 

зелену еврообвезницу, и то рочности седам година у 

номиналном износу од 1,0 милијарди евра, по 

најнижој купонској стопи до сада од 1,00% и стопи 

приноса од 1,26%. Истовремено, емитована је 

петнаестогодишња конвенционална еврообвезница у 

еврима у номиналном износу од 750 милиона евра, по 

купонској стопи од 2,05% и стопи приноса од 2,3%, 

чиме је крива приноса додатно продужена. Средства 

од ове емисије су у највећој мери искоришћена за 

отплату доспеле еврообвезнице емитоване 2012. 

године. Висока тражња за овим хартијама од 

вредности и постигнути повољни услови 

финансирања представљају још једну потврду 

поверења страних инвеститора у повољну 

макроекономску перспективу наше економије и 

одрживост постигнутих резултата. 

Према првој процени Републичког завода за 

статистику, бруто домаћи производ је у трећем 

тромесечју остварио међугодишњи раст од 7,4%. 

Нешто нижи раст производње прерађивачке 

индустрије од очекиваног у условима и даље 

присутних застоја у глобалним ланцима снабдевања и 

наставка раста светских цена примарних производа 

више је него надокнађен бржим од очекиваног растом 

активности у рударству, услужном сектору и 

грађевинарству. Расту економске активности, који је у 

сва три тромесечја ове године надмашио наша 

очекивања, допринели су очувано потрошачко и 

инвестиционо поверење, као и производни 

капацитети и радна места, уз задржане повољне 

услове финансирања и убрзање реализације 

капиталних расхода државе током трећег тромесечја. 

У складу с тим, посматрано с расходне стране, раст у 

трећем тромесечју вођен је потрошњом и 

инвестицијама у фиксне фондове. 
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Јачању отпорности на екстерне ризике доприноси  
и раст девизних резерви земље на  

највиши ниво до сада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захваљујући повољној динамици раста, бруто 
домаћи производ се тренутно налази изнад 

преткризног нивоа за преко 3%. 
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Раст економске активности бржи од очекиваног од 

почетка ове године, уз нашу релативно конзервативну 

процену за четврто тромесечје, требало би да 

резултира растом бруто домаћег производа у овој 

години између 6,5% до 7%. У 2022. години, као и у 

средњем року, очекујемо да ће се стопа привредног 

раста кретати у распону 4–5%, при чему повољнијим 

средњорочним изгледима, поред очуваног 

инвестиционог и потрошачког поверења, повећаних 

производних капацитета и радних места, доприноси и 

очекивана реализација планираних пројеката, пре 

свега у области путне, железничке и комуналне 

инфраструктуре. То показује да је Влада Републике 

Србије остала посвећена очувању модела привредног 

раста који се заснива на инвестицијама и извозу и који 

је подржан растом приватне потрошње на реалним и 

здравим изворима. Ризици пројекције и даље потичу 

од тока пандемије и њеног утицаја на ниво економске 

активности и инфлације на глобалном нивоу, 

укључујући и кретања на робном и финансијском 

тржишту, а, укупно посматрано, ризике оцењујемо као 

симетричне, при чему су благо асиметрични наниже 

по основу фактора из међународног окружења и благо 

навише по основу фактора из домаћег окружења. 

Раст светских цена нафте и других примарних 

производа, уз ефекте ниске базе из претходне године 

и застоје у снабдевању сировинама на глобалном 

нивоу, довели су до виших трошковних притисака на 

светском и домаћем тржишту. Поред тога, на домаћем 

тржишту од априла ове године израженије расту цене 

поврћа, при чему је у трећем тромесечју због суше 

потпуно изостао њихов сезонски уобичајен пад, што 

је у највећој мери утицало на то да међугодишња 

инфлација (5,7% у септембру) буде виша од наших 

очекивања. На то да је реч о притисцима пре свега на 

страни понуде, указује податак да је допринос цена 

непрерађене хране и енергената септембарској 

инфлацији износио 3,3 процентна поена, док је базна 

инфлација и даље релативно ниска и стабилна и у 

септембру је износила 2,6% међугодишње. Важни 

фактори ниске и стабилне базне инфлације јесу 

релативна стабилност девизног курса и усидреност 

инфлационих очекивања финансијског сектора и 

привреде у границама циља.  

Према новембарској централној пројекцији, 

очекујемо да ће се међугодишња инфлација 

привремено кретати изнад горње границе циља  

(3 ± 1,5%) до средине наредне године, када ће се, као 

резултат очекиваног смањења од другог тромесечја 

2022, најпре вратити у те границе, а затим и у доњи 

део циљаног распона до краја године, где ће се 

задржати и у 2023. На такво кретање инфлације утичу 

Имајући у виду повољнија кретања у сва три 
тромесечја, Народна банка Србије ревидирала је 
пројекцију раста бруто домаћег производа за 2021. 
навише – са 6,5% на распон од 6,5% до 7%. 
Кумулативно посматрано, у две пандемијске године 
Србија ће остварити један од најбољих резултата у 
Европи у погледу привредног раста. У средњем року 
очекујемо раст бруто домаћег производа у распону  
4–5%, што ће допринети наставку конвергенције ка 
земљама Европске уније.  
 

 
 

 

Виши ниво инфлације у Србији у односу на почетак 
године, слично као и у другим земљама, у највећој 
мери последица је ниске прошлогодишње базе и 
фактора на страни понуде, на које монетарна 
политика не може да утиче. Ипак, за разлику од 
већине других земаља у региону у режиму циљања 
инфлације, базна инфлација се и даље налази у доњој 
половини циљаног распона, чему је у највећој мери 
допринела очувана стабилност девизног курса.  

 

 

 

 

 

 

Са очекиваним ишчезавањем утицаја фактора с 
привременим дејством, очекујемо да ће се у другој 
половини 2022. инфлација кретати на нивоима као 
пре пандемије.  
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више светске цене нафте, примарних 

пољопривредних производа и непрерађене хране, као 

и застоји у глобалним ланцима снабдевања и знатно 

виши трошкови транспорта, при чему се слабљење 

ефекта ових фактора очекује од средине наредне 

године и њихово готово целокупно ишчезавање до 

краја 2022. године. Неизвесност у погледу остварења 

пројекције инфлације и даље у највећој мери потиче 

из међународног окружења, а односи се пре свега на 

дужину трајања застоја у глобалним ланцима 

снабдевања, брзину даље нормализације глобалних 

економских кретања и кретање светских цена 

примарних пољопривредних производа и енергената, 

као и на нормализацију монетарних политика водећих 

централних банака. Ризици за остварење пројекције 

мањим делом су везани и за домаће окружење и 

односе се пре свега на наредну пољопривредну 

сезону, динамику домаће тражње и кретање 

регулисаних цена, при чему ризике остварења 

пројекције инфлације, заједно посматрано, оцењујемо 

као благо асиметричне навише. 

Приоритет монетарне политике и у наредном периоду 

биће одржавање ценовне и финансијске стабилности 

у средњем року, уз подршку што бржем расту наше 

привреде, даљем расту запослености и животног 

стандарда грађана, јачању извозног сектора, као и 

очувању повољног инвестиционог амбијента. 

Народна банка Србије ће наставити пажљиво да прати 

кретања и утицај кључних фактора из домаћег и 

међународног окружења на инфлацију, финансијску 

стабилност и брзину привредног раста и да у складу с 

тим прилагођава своје мере у интересу наше привреде 

и грађана. Народна банка Србије је спремна промптно 

да реагује свим расположивим инструментима 

монетарне политике ако се материјализују неки од 

ризика који би за последицу имали да се инфлација у 

дужем периоду задржи изнад горње границе 

дозвољеног одступања од циља. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

По свему судећи, монетарна политика ће се и у 
наредном периоду суочавати с бројним изазовима  

из међународног окружења.
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На састанцима који су се одржали од претходног 

Извештаја о инфлацији, Извршни одбор је 

референтну стопу задржао на нивоу од 1,0%, што је 

најнижи ниво у режиму циљања инфлације и за 1,25 

п.п. нижи ниво него пре пандемије. Непромењене су 

остале и стопа на депозитне олакшице (0,10%) и 

стопа на кредитне олакшице (1,90%). Међутим, 

имајући у виду инфлаторне притиске који су у 

највећој мери глобалног карактера и условљени пре 

свега кретањима на међународном робном тржишту, 

Народна банка Србије је у октобру предузела мере за 

смањење монетарне експанзивности, које омогућава 

постојећи (флексибилни) оквир монетарне политике. 

Наиме, аукцијe репо продаје ХоВ од децембра 2012. 

обављају се по методи вишеструке каматне стопе 

(уместо по фиксној стопи као до тада), што омогућава 

Народној банци Србије да варирањем износа 

ликвидности који жели да повуче регулише висину 

просечне репо стопе и на тај начин прилагођава 

монетарне услове и без промене основних каматних 

стопа. Тако је од почетка октобра просечна репо 

стопа на реверзним недељним репо аукцијама 

повећана, при чему је на првој аукцији у октобру, дан 

II. Монетарна политика у периоду од претходног  

     Извештаја о инфлацији

уочи састанка Извршног одбора, повећана за 13 б.п., с 

претходних 0,11% (колико је у просеку износила од 

почетка 2021. године), на 0,24%. На наредним 

аукцијама настављено је благо повећање ове стопе до 

нивоа од 0,27% крајем октобра. Поред тога, од 

октобра је обустављено организовање аукција 

репо куповине ХоВ, путем којих је банкама у 

претходном периоду обезбеђивана динарска 

ликвидност на рок од три месеца по веома повољним 

условима (0,10%), тј. по каматној стопи на депозитне 

олакшице. Аукције репо куповине ХоВ (као и додатне 

своп аукције куповине девиза, које су организоване до 

15. марта ове године) уведене су 16. новембра 2020. 

као извори јефтине додатне динарске ликвидности за 

банке с циљем подршке економској активности у 

условима пандемије. 

Доносећи одлуке о смањењу степена експанзивности 

монетарне политике, Извршни одбор је пре свега имао 

у виду да светске цене нафте и других примарних 

производа, заједно с глобалним застојима у 

снабдевању, изазивају јаче трошковне притиске од 

претходно очекиваних и на светском и на домаћем 

У периоду од претходног Извештаја о инфлацији, висина референтне каматне стопе није мењана, али је Народна 
банка Србије предузела прве кораке ка смањењу монетарне експанзивности – повећана је просечна извршна репо 
стопа на аукцијама репо продаје ХоВ и обустављене су аукције репо куповине ХоВ, путем којих је у претходном 
периоду обезбеђивана динарска ликвидност банкама по веома повољним условима.  

Доносећи такве одлуке, Извршни одбор је пре свега имао у виду да светска цена нафте и других примарних 
производа, заједно с глобалним застојима у снабдевању, изазивају јаче трошковне притиске од претходно 
очекиваних и на светском и на домаћем тржишту. Такође, Извршни одбор је имао у виду да се позитивни ефекти 
претходно донетих обимних монетарних и фискалних мера на економску активност, укључујући и трећи пакет 
економских мера подршке привреди и грађанима, могу очекивати и у наредном периоду и да повољни финансијски 
услови могу бити одржани и с нешто мањим степеном експанзивности монетарне политике.  

Опрезност у вођењу монетарне политике налагала су и кретања на међународном финансијском тржишту, пре 
свега очекивања да би могло доћи до промена у програмима квантитативног попуштања водећих централних 
банака, пре свега ФЕД-а у новембру, а могуће и ЕЦБ-а у децембру, што би се могло одразити на токове капитала 
према земљама у успону, укључујући Србију.



убрзао раст наше привреде. Тиме ће мере монетарне 

и фискалне политике наставити повољно да делују на 

услове финансирања привреде и грађана и раст 

њиховог расположивог дохотка. Снажна монетарна и 

фискална подршка привреди и становништву током 

пандемије омогућена је одговорним вођењем 

економске политике у претходном периоду, које је 

обезбедило капацитет монетарној политици и јавним 

финансијама да се изборе са актуелном кризом  

без угрожавања постигнуте макроекономске 

стабилности.  

Разматрајући економске показатеље, приликом 

доношења одлука о монетарној политици у периоду 

од претходног извештаја, Извршни одбор је имао у 

виду да су резултати домаће привреде и од почетка 

ове године изнад очекивања. Посебно је истакнуто да 

је премашивање преткризног нивоа већ у Т1 ове 

године резултат истовременог раста и производног 

потенцијала, као и да је кретање доступних 

показатеља за Т3 било у складу са августовском 

пројекцијом Народне банке Србије. Извршни одбор 

процењује да ће на нивоу године највећи допринос 

расту БДП-а потећи од фиксних инвестиција и личне 

потрошње захваљујући очуваном инвестиционом и 

потрошачком поверењу, као и производним 

капацитетима и радним местима. У смеру 

поправљања екстерне позиције и надаље ће деловати 

раст извозних капацитета, подстакнут високим 

приливом СДИ, као и очекивани наставак глобалног 

економског опоравка, пре свега зоне евра, нашег 

најважнијег трговинског партнера. Када је реч о 

привредном расту у средњем року, Извршни одбор 

очекује раст БДП-а у распону 4–5%, с обзиром на 

најављене бројне инфраструктурне пројекте и 

њихове директне и индиректне ефекте на БДП. 

Разматрајући кретање инфлације и њених фактора, 

Извршни одбор је истицао да је виши ниво инфлације 

у Србији у односу на почетак године, слично као и у 

другим земљама, у највећој мери последица ниске 

прошлогодишње базе и фактора на страни понуде, на 

које монетарна политика не може да утиче. Реч је пре 

свега о расту светских цена нафте и других 

примарних производа, што је, уз застоје у снабдевању 

инпутима на глобалном нивоу, изазвало више 

трошковне притиске на светском и домаћем тржишту. 

Поред тога, на домаћем тржишту, од априла ове 

године израженије расту цене поврћа, при чему је у 

Т3 због суше изостао сезонски уобичајен пад ових 

цена, што је утицало на додатни раст мг. инфлације. 

На то да је реч о притисцима пре свега на страни 

понуде, указује и даље релативно ниска и стабилна 

базна инфлација. Важни фактори ниске и стабилне 
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тржишту. Упоредо с тим, у овој фази пандемије 

ојачала је глобална тражња, подстакнута укидањем 

рестриктивних здравствених мера захваљујући 

вакцинацији, активирањем акумулиране штедње и 

још увек снажним економским мерама подршке 

привреди и грађанима у већини земаља. Заједно сa 

ефектом ниске базе из претходне године, наведени 

фактори су утицали на раст стопа инфлације у готово 

свим земљама, при чему је у појединим земљама, 

укључујући и Србију, суша допринела и расту цена 

појединих пољопривредних производа и 

непрерађене хране. Иако се за сада очекује да ће се 

стопе инфлације у већини земаља, након достизања 

максимума крајем ове године или у Т1 наредне 

године, спустити на нивое пре пандемије средином 

2022, изразито је неизвесна процена кретања 

поменутих фактора и њиховог утицаја на инфлацију. 

С обзиром на то да се процењује да су ризици 

асиметрични навише, пре свега по основу актуелног 

раста цена енергената на светском тржишту (нафте, 

природног гаса и последично електричне енергије), 

повећана је бојазан да би инфлаторни притисци на 

глобалном нивоу могли трајати дуже него што се 

претходно очекивало. 

Ако се испостави да су инфлаторни притисци 

одрживији и водеће централне банке започну 

повлачење експанзивних монетарних мера, то би се 

могло одразити на приливе капитала, а тиме и на 

девизни курс у земљама у успону, као што је то био 

случај 2013. године (taper tantrum). Иако се не 

очекује да ЕЦБ повећа каматне стопе у скорије време, 

убрзање раста зоне евра и виша инфлација од почетка 

ове године повећавају очекивања да би у децембру 

могла да разматра измене у програму куповине 

активе. Ни ФЕД највероватније неће повећати своје 

каматне стопе ове године, при чему за сада није 

извесно ни да ће се то догодити у наредној години. 

Ипак, у новембру би могао донети одлуку о смањењу 

обима куповине активе у оквиру програма 

квантитативних олакшица, што би могло да се одрази 

на нижи прилив капитала у земље у успону, 

укључујући и Србију, те је и по том основу потребна 

опрезност у вођењу монетарне политике. 

Одлучујући о монетарној политици у посматраном 

периоду, Извршни одбор је имао у виду да се ефекти 

претходно донетих подстицајних мера монетарне и 

фискалне политике могу очекивати и у наредном 

периоду и да ће финансијски услови бити и даље 

повољни и с нешто мање експанзивном монетарном 

политиком. Ове године се спроводи трећи економски 

пакет мера подршке привреди и грађанима због 

пандемије, од око 4,5% БДП-а, како би се додатно 
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базне инфлације јесу релативна стабилност девизног 

курса и усидреност инфлационих очекивања 

финансијског сектора и привреде у границама циља.  

Извршни одбор је наглашавао да очекује да ће се мг. 

инфлација, слично као у осталим земљама у региону 

са истим режимом монетарне политике, у наредних 

неколико месеци највероватније наћи изнад горње 

границе дозвољеног одступања од циља, али да се, са 

ишчезавањем ефекта овогодишњег раста светских 

цена примарних производа и трошковних притисака у 

производњи и транспорту у П1 наредне године, у П2 

очекује повратак инфлације прво у циљни оквир, а 

затим и на ниво испод централне вредности циља. 

Такође, Извршни одбор је посебно наглашавао 

чињеницу да је Народна банка Србије спремна 

промптно да реагује и другим инструментима 

монетарне политике уколико се материјализују неки 

од ризика који би за последицу имали да се инфлација 

у дужем периоду задржи изнад горње границе 

дозвољеног одступања од циља.  

С обзиром на то да главни ризици по инфлацију и 

остала економска кретања и даље долазе из 

међународног окружења, Народна банка Србије ће 

наставити да прати и анализира трендове на 

међународном робном и финансијском тржишту и да 

процењује њихов утицај на нашу привреду. При томе, 

посебну важност има чињеница да је наша привреда 

данас отпорнија него у случају претходних криза. Као 

што је почетком септембра оценила агенција Fitch 
Ratings, задржавајући кредитни рејтинг Србије на 
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нивоу од BB+ и стабилне изгледе за његово повећање, 

показана је отпорност српске привреде на последице 

пандемије, а ограничен раст јавног дуга доприноси 

поверењу у перспективе фискалне консолидације. О 

поверењу сведоче и резултати изласка Србије на 

међународно финансијско тржиште средином 

септембра, када је емитован први „зелени 

инструмент”, тј. зелена седмогодишња еврообвезница 

по најнижој купонској стопи до сада (1%) и стопи 

приноса oд 1,262%, уз тражњу која је вишеструко 

премашивала понуду. Истовремено је емитована и 

конвенционална еврообвезница најдуже рочности до 

сада (15 година), по купонској стопи од 2,05% и стопи 

приноса од 2,30%, уз такође снажну тражњу 

међународних инвеститора. 

На седници у новембру Извршни одбор је одлучио да 

не мења висину референтне каматне стопе, али да се 

настави пооштравање монетарних услова путем репо 

стопе и повлачењем већег износа вишкова 

ликвидности из банкарског сектора. 

Приоритет монетарне политике и даље ће бити 

обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз 

подршку што бржем расту наше привреде и 

запослености, даљем расту извозног сектора, као и 

повољном инвестиционом амбијенту. Као и до сада, 

монетарна политика ће бити предвидива и доследна у 

обезбеђивању ниске и стабилне инфлације у средњем 

року, истовремено чувајући постигнуту финансијску 

стабилност и доприносећи расту економске 

активности и животног стандарда наших грађана.
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III. Кретање инфлације 

У периоду од претходног извештаја додатно су интензивирани трошковни притисци на међународном и 
домаћем тржишту, што је, уз сезонски неуобичајен раст цена поврћа услед суше, утицало на то да се мг. 
инфлација током Т3 креће на вишем нивоу у односу на централну пројекцију из претходног извештаја и да у 
септембру износи 5,7%. На то да је реч о притисцима пре свега на страни понуде, указује податак да је допринос 
цена непрерађене хране и енергената септембарској мг. инфлацији износио 3,3 п.п., док је базна инфлација била 
знатно нижа од укупне и у септембру је износила 2,6% мг.  

Важни фактори ниске и стабилне базне инфлације јесу релативна стабилност девизног курса и усидреност 
инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде у границама циља.   

Кретање инфлације у Т3 

Након што се током Т2 и у јулу кретала око централне 

вредности циља, мг. инфлација је у наставку Т3 

убрзала раст и у септембру је износила 5,7%. На такво 

кретање мг. инфлације највише су утицале цене 

непрерађене хране, чији је допринос повећан са –0,2 

п.п. у јуну на 1,8 п.п. у септембру, пре свега због 

снажног мг. раста цена свежег поврћа (36,2% у 

септембру наспрам 2,1% у јуну). Цене поврћа су 

током Т3 бележиле сезонски неуобичајено кретање, 

углавном услед неповољних временских прилика, 

ефекта ниске прошлогодишње базе, а највероватније и 

изостанка јефтинијег увоза. Ниска прошлогодишња 

база, више цене примарних пољопривредних 

производа и опоравак тражње након попуштања 

епидемиолошких мера утицали су и на бржи мг. раст 

цена свежег меса (15,1% у септембру наспрам 0,8% у 

јуну). Цене прерађене хране су, услед даљег раста 

светских цена хране и с њима повезаних трошкова 

производње, такође повећале допринос мг. инфлацији 

у Т3 (за 0,2 п.п., на 0,8 п.п.), за колико је порастао и 

допринос цена услуга (на 0,7 п.п.). Допринос цена 

индустријских производа без хране и енергије благо је 

повећан (за 0,1 п.п., на 0,9 п.п.), док је допринос цена 

енергије мг. инфлацији у септембру био благо нижи 

него у јуну, али је остао релативно висок (1,5 п.п.), на 

шта се пре свега одразила ниска база из претходне 

године, као и знатан раст светске цене нафте 

претходних месеци. Базна инфлација (мерена 

променом ИПЦ-а без енергије, хране, алкохола и 

цигарета), на коју мере монетарне политике највише 

утичу, била је на знатно нижем нивоу од укупне 

инфлације и у септембру је износила 2,6% мг.  



На нивоу тромесечја, потрошачке цене су у Т3 

порасле за 1,9%, доминантно вођене растом цена 

хране и безалкохолних пића (3,5%). На раст цена 

непрерађене хране од 8,1% у Т3 утицало је 

поскупљење свежег меса, као и воћа и поврћа, које 

обично појефтини у овом периоду године, што је 

резултирало збирним доприносом инфлацији од 0,8 

п.п. Позитиван допринос тромесечној инфлацији 

потекао је и од виших цена прерађене хране (1,1%). 

Цене енергије су у Т3 порасле за 1,8%, као резултат 

виших цена чврстих горива (3,8%) и нафтних 

деривата на домаћем тржишту (3,1%), на које се 

преноси раст цене сирове нафте на светском тржишту 

(6,4% у просеку у Т3).  

Раст цена на нивоу групе индустријских производа 

(без хране и енергије) од 1,0% у Т3 одређен је 

корекцијом цена цигарета у јулу (за 3,2%), као и 

вишим ценама алкохолних пића, возила, намештаја и 

материјала за одржавање станова. Насупрот томе, 

цене одеће и обуће сезонски су снижене за 1,1%. 

Раст цена услуга од 0,9% у Т3 у највећој мери потиче 

од виших цена техничког прегледа возила, као и 

пораста цена занатских, угоститељских, медицинских 

услуга и услуга одржавања станова (уз укупан 

допринос инфлацији од 0,2 п.п.). 

Регулисане цене су у Т3 порасле за 0,8% по основу 

редовног усклађивања акциза на цигарете у јулу. Мг. 

раст ових цена у септембру остао је непромењен у 

односу на јун (4,8%). 

Цене у оквиру базне инфлације у Т3 повећане су за 

0,7% (уз допринос инфлацији од 0,3 п.п.). Раст је био 

вођен поменутим поскупљењима услуга техничког 

прегледа, ресторана и хотела, као и материјала за 

одржавање станова, насупрот чега је деловало 

поменуто сезонско снижење одеће и обуће, као и ниже 

цене аудио-уређаја, рачунарске и остале опреме.  
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Осврт 1: Узроци раста текуће инфлације  

 
 

Инфлација у Србији, као и у другим земљама, последњих неколико месеци расте, тако да се у септембру нашла 

на нивоу од 5,7% мг. Kao што смо више пута истицали, Народна банка Србије стоји на становишту да је овај раст у 

највећој мери привременог карактера и да ће се у току наредне године инфлација у Србији вратити на нивое који су 

је карактерисали претходних година. Таква очекивања базирају се на природи узрока текућег раста инфлације и 

у Србији и у другим земљама света, а то су: ниска база пре свега код цена нафтних деривата из претходне 

године, затим висок раст светских цена нафте и других примарних производа, укључујући и цене 

пољопривредних производа, на које се дoдатно одразила суша у земљама које највише извозе ове производе. 

Поред тога, важан фактор инфлацијe су и глобални поремећаји на страни понуде, који су, уз опоравак глобалне 

тражње, погурали навише трошкове транспорта и произвођачке цене. Суша која је погодила и Србију одразила 

се на нижи род не само јесењих култура већ и поврћа и воћа и спречила да током Т3 дође до сезонски уобичајеног 

пада ових цена. У наставку дајемо детаљно објашњење сваког од ових фактора инфлације, као и њихово очекивано 

кретање у наредном периоду.  

Светске цене примарних производа, пре свега нафте, снажно расту од средине прошле године, а након што 

су током првог таласа пандемије у марту и априлу 2020. достигле рекордно ниске нивое (Графикон О.1.1). На то је 

утицало попуштање епидемиолошких мера и отварање економија широм света, што је, уз позитивне вести о 

проналаску и дистрибуцији вакцина крајем 2020, побољшало изгледе глобалног привредног раста и у знатној мери 

повећало тражњу за примарним производима. Као резултат раста тражње за нафтом и споријег прилагођавања 

понуде из земаља OPEC+ растућој тражњи, светске цене нафте су се нашле изнад преткризног нивоа, а у односу 

на исти период претходне године, у септембру су биле више за чак преко 80%, пре свега услед ефекта ниске базе, 

али и услед текућег раста цена. То је за последицу имало знатан раст малопродајних цена нафтних деривата, који 

је у зони евра у септембру ове године износио 24% мг., а у Србији 16,3% мг., за разлику од истог периода прошле 

године, када су ове цене и у зони евра и у Србији бележиле пад од око 14% и 10% мг., респективно (Графикон 

О.1.2). Иако је током августа ове године цена нафте благо смањена, пре свега под утицајем вести да би ширење 

делта соја вируса корона могло да успори глобални привредни раст, урагани у САД који су захватили нафтна 

постројења у Мексичком заливу условили су поновни раст ових цена, на ниво од око 75 долара по барелу у просеку 

током септембра и на ниво од око 84 долара по барелу у октобру.  

Сличну тенденцију током ове године бележиле су и цене метала, које су током маја и јуна достигле 

вишегодишњи највиши ниво, пре свега вођене растом тражње из Кине и других развијених земаља, што се одразило 

и на раст произвођачких цена широм света, пре свега произвођача индустријских производа (Графикон О.1.4).  

: urosat
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Током ове године снажно су расле и светске цене примарних пољопривредних производа, на шта су се 

одразиле и неповољне временске прилике, пре свега у Бразилу и Аргентини, који су највећи произвођачи 

житарица, посебно кукуруза, али и кафе. Више цене примарних производа, уз раст тражње након попуштања 

епидемиолошких мера и напретка у вакцинацији од почетка Т2, у великој мери определиле су и раст цена меса и 

осталих прехрамбених производа. Када је реч о ценама меса у Србији, такође треба имати у виду да су током целе 

2020. године биле на врло ниском нивоу, што је, између осталог, угрозило и опстанак дела произвођача и створило 

ефекат изразито ниске базе за ову годину. 

На раст трошкова транспорта на глобалном нивоу, поред виших цена горива, утицао је и нагли пораст тражње 

за потрошном робом, што је, уз примену пооштрених здравствених и хигијенских мера, повећало време чекања на 

утовар робе и успорило целокупан ланац транспорта, одразивши се и на несташицу контејнера за транспорт. То је 

за последицу имало да цене контејнерског транспорта у септембру ове године достигну вишеструко већи ниво него 

у истом периоду претходне године (Графикон О.1.3). 

Не мање важно јесте то што је појава уских грла у производњи појединих група производа, попут 

микрочипова, дрвне грађе, метала и пластике, у условима наглог раста глобалне тражње након отварања економија, 

утицала на привремени несклад између понуде и тражње и немогућност да се понуда у кратком року прилагоди 

растућој тражњи. На то указују подаци о расту броја нових поруџбина, као и подаци о паду вредности залиха 

готових производа (графикони О.1.5. и О.1.6).  

Eurostat.

ISM World ISM World
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Сви претходно наведени фактори у знатној мери су повећали и произвођачке и увозне цене, што се одразило и 

на раст потрошачких цена у великом броју земаља. Тако већина европских земаља бележи узлазне стопе инфлације 

у току ове године (Графикон О.1.7), при чему највећи допринос расту инфлације управо потиче од раста цена 

нафтних деривата и хране, с тим да висина доприноса по земљама варира у зависности од учешћа које ове групе 

производа имају у потрошачкој корпи (у посматраној групи земаља, учешће хране и нафтних деривата међу 

највишима је управо у Србији и износи 31% и 6%, респективно). Тако је инфлација у зони евра у септембру 

убрзала на 3,4%, са –0,3% крајем 2020. године. Инфлација расте и у земљама у окружењу у режиму циљања 

инфлације, при чему се у већини њих инфлација тренутно налази изнад горње границе дозвољеног одступања од 

циља (Графикон О.1.8). 

Поменути глобални фактори одразили су се и на инфлацију у Србији, при чему се она од априла до јула кретала 

око централне вредности циља, да би у августу уследио њен раст на 4,3% мг., а затим на 5,7% мг. у септембру. 

Пораст мг. инфлације у П2 ове године био је очекиван и најављиван у августовској пројекцији инфлације, при чему 

су сезонски неочекиван раст цена поврћа у августу, који је настављен и у септембру, као последица високих 

температура и суше, и наставак раста цена нафтних деривата због даљег раста светске цене нафте утицали на то 

да се инфлација у августу и септембру нађе на вишем нивоу у односу на августовску централну пројекцију. 

Конкретно, цене поврћа су у августу забележиле месечни раст од 5,3%, а у септембру за додатних 9,7%, тако 

да је, супротно сезонски уобичајеном паду од око 15% на нивоу тромесечја, што је десетогодишњи просек, у 

Т3 забележен раст ових цена од 3,9%. Посматрано на мг. нивоу, ове цене су у септембру порасле за 36,2%. 
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Висок мг. раст у септембру имале су и цене свежег меса на домаћем тржишту (15,1%), које су, супротно 

дешавањима на светском тржишту, у Т3 наставиле да расту. 

На то да инфлацију претежно воде привремени фактори на страни понуде, који су изван домашаја монетарне 

политике, указује и податак да близу половине доприноса мг. инфлацији у септембру потиче од цена непрерађене 

хране и нафтних деривата. Поред тога, ако се посматра раст мг. инфлације у односу на крај 2020, који је износио 

4,4 п.п., уочава се да је 3,5 п.п. тог раста последица већег доприноса поменуте две групе производа. Ако се томе 

дода и раст цена електричне енергије с почетка ове године, више цене енергената и непрерађене хране објашњавају 

близу 4 п.п. раста инфлације. 

Насупрот томе, базна инфлација (ИПЦ по искључењу цена хране, енергије, алкохола и цигарета) знатно је нижа 

од укупне инфлације и у септембру је износила 2,6% мг. Иначе, базна инфлација је компонента инфлације која по 

правилу представља њен најстабилнији сегмент, најмање подложан деловању привремених фактора, и стога се 

најчешће посматра као мера тенденције односно перзистентности инфлације. На ову меру инфлације мере 

монетарне политике највише утичу и њен трајнији раст је сигнал централним банкама да фактори са стране 

тражње делују инфлаторно, односно да треба реаговати повећањем референтне каматне стопе. С обзиром на то да 

се базна инфлација налази испод централне вредности циља и да је, према нашој оцени, производни јаз, који је 
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мера агрегатне тражње, још увек негативан, јачи инфлаторни притисци са стране тражње за сада нису присутни на 

домаћем тржишту. У прилог ниских инфлаторних притисака са стране тражње говоре и усидрена инфлациона 

очекивања, која се у случају финансијског сектора и привреде крећу у границама циља. Поред тога, за разлику од 

појединих земаља где је депрецијација домаће валуте додатно појачала ефекат виших увозних цена на 

домаћу инфлацију, захваљујући обезбеђеној релативној стабилности девизног курса, то у Србији није  

био случај.  

Ако се погледа дистрибуција производа и услуга из потрошачке корпе који бележе мг. стопе раста испод 4,5%, 

тј. испод горње границе циља, уочава се да се тај проценат смањује у последњих неколико месеци, али да је и даље 

значајан и да у септембру износи близу 60%, при чему чак 45% производа и услуга бележи раст који је нижи од 

1,5% мг. (Графикон О.1.9). Производи и услуге који бележе високе мг. стопе раста и који су допринели расту мг. 

инфлације у односу на крај 2020. управо су нафтни деривати, свеже месо и поврће (Графикон О.1.10). Да је раст 

цена непрерађене хране и нафтних деривата углавном привременог карактера, за разлику од базне инфлације, 

показују и њихови корелограми израчунати на бази историјског кретања ових серија података. Када је група цена 

подложна деловању привремених, краткорочних фактора, њихова временска серија показује низак степен 

аутокорелације. Другим речима, то што су нпр. цене поврћа скочиле у једном месецу не значи да ће се такво 

кретање наставити и у наредним месецима. На Графикону О.1.11. можемо видети да група непрерађене хране има 

нулту аутокорелисаност већ на првој доцњи, а гориво од друге доцње па надаље. Насупрот томе, већи степен 

аутокорелације код цена које улазе у обрачун базне инфлације, а у мањој мери и цена прерађене хране, указује на 

то да оне имају перзистентније кретање. Последица тога је и да укупна инфлација, која укључује најволатилније 

групе цена, више осцилира од базне инфлације.  

На Графикону О.1.12. може се видети да укупна инфлација повремено у знатној мери одступа од базне, али да 

се након тога приближава њеној најстабилнијој компоненти. Овде треба приметити и да је укупна инфлација у 

просеку нешто виша од базне, зато што базна инфлација не укључује одређене регулисане цене које брже расту од 

осталих цена (нпр. електрична енергија и цигарете).  

Везу између укупне (inft) и базне инфлације (bazt) оценили смо једноставним моделом с корекцијом грешке у 

периоду од јануара 2007. године закључно са августом ове године. Резидуали из регресије мг. стопе укупне на 

базну инфлацију (et) показали су се као статистички значајан објашњавајући фактор у „краткорочној” једначини с 

диференцама мг. стопе инфлације (Δinft):  

дугорочна једначина (p-вредности у заградама, *** и ** статистичка значајност на нивоу од 99% и 95%, 

респективно): 

inft = 0,35+1,20·bazt  + et 
       (0,34) (0,00***)           

краткорочна једначина: 

Δinft = 0,01+0,40·Δinft-1  – 0,05·et-1 

             (0,91)  (0,00***)               (0,03**) 
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Оцењена веза потврђује да су већа одступања укупне од базне инфлације, као што је сада случај, по правилу 

привременог карактера.  

Иако ће се остварени овогодишњи раст цена нафтних деривата, хране, као и више цене других производа и 

услуга, који су вођени јачањем трошковних притисака, задржати у мг. инфлацији још неко време, у хоризонту 

монетарне политике очекује се исцрпљивање ових ефеката. Наиме, водеће међународне финансијске институције 

и даље су сагласне у оцени да је раст цена примарних производа привременог карактера и да се у наредном 

периоду очекује њихова стабилизација, а затим и благи пад. На таква очекивања упућују нешто неповољнији 

изгледи глобалног привредног раста за наредни период, пре свега у Кини, која је највећи потрошач примарних 

производа. На сличне закључке наводе и подаци о ценама фјучерса. Поред тога, иако се показало да су уска грла у 

светској производњи била постојанија од очекиваних, у наредном периоду би требало да уследе постепена 

нормализација производње и прилагођавање тражњи, чије се успоравање раста на глобалном нивоу такође очекује, 

с обзиром на то да ће се исцрпети ефекти изласка из пандемије – трошења претходно акумулиране штедње и 

надокнађивања пропуштене потрошње током пандемије. У смеру ниже тражње требало би да делује и очекивано 

постепено повлачење фискалних и монетарних стимуланса у великом броју земаља, којима су се током претходне 

и ове године подржавали привреда и грађани у борби с пандемијом и стимулисала домаћа тражња. У правцу ниже 

инфлације у Србији у П2 наредне године, поред наведених фактора, деловаће и висока база код цена поврћа (пре 

свега у августу и септембру, с обзиром на овогодишња нетипична кретања), која ће у случају просечне 

пољопривредне сезоне условити њихов пад, као и излазак овогодишњих поскупљења свежег меса и нафтних 

деривата из мг. обрачуна.1 Очекиваном успоравању инфлације у хоризонту монетарне политике, тј. у П2 наредне 

године, допринеће и октобарско повећање просечне извршне репо стопе на аукцијама које спроводи Народна банка 

Србије. С друге стране, најновији скок цена гаса и електричне енергије на светском тржишту представља 

потенцијални ризик навише по увозну инфлацију, а тиме и по пројекцију инфлације у Србији. Како цене ових 

енергената за домаћинства, које улазе у ИПЦ, спадају у регулисане цене, о чијој промени одлуку доноси Агенција 

за енергетку, не очекујемо значајнији директан утицај скока цена енергената на укупну инфлацију. Међутим, треба 

имати у виду да предузећа плаћају тржишну цену електричне енергије, која је последњих неколико месеци више 

него удвостручена, док се цена гаса базира на уговорима с Русијом, због чега је његова цена још увек ниска и 

вероватно ће и у наредном периоду порасти у мањој мери него на светском тржишту. У сваком случају, пораст 

трошкова производње услед раста цена ових енергената могао би се индиректно пренети на цене финалних 

WEO Consensus Forecast

Consensus Forecast-

WEO Consensus Forecast

1 Детаљније о утицају базног ефекта на мг. инфлацију наредне године видети у Извештају о инфлацији – август 2021. 
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производа, мада је у овом тренутку тешко утврдити у којој мери, као и то како ће се цене енергената на светском 

тржишту кретати у наредном периоду. 

Да закључимо, према нашој новој пројекцији, 

инфлација ће се крајем ове године и у П1 наредне 

године наћи на вишем нивоу него што смо 

очекивали у августовској пројекцији, пре свега 

због виших цена поврћа, наставка раста светских 

цена примарних производа и трошковних 

притисака, али се раст инфлације и даље, као и у 

случају других земаља, у највећој мери оцењује 

као привремен. До краја 2022. године инфлација би 

требало да се спусти у доњи део циљаног распона и ту 

се задржи до краја периода пројекције. Ипак, због и 

даље високих трошковних притисака из међународног 

окружења, чије је трајање тешко проценити, с обзиром 

на то да на њих утиче велики број фактора, Народна 

банка Србије ће наставити да с посебном пажњом 

прати и анализира трендове на међународном 

робном и финансијском тржишту и да процењује 

њихов утицај на нашу економију. Народна банка Србије је спремна да, у случају потребе, настави 

адекватно да реагује свим расположивим инструментима монетарне политике ради одржања ценовне и 

финансијске стабилности.  

 

 

 

 

 
 



Произвођачке и увозне цене 

У условима интензивираних трошковних притисака 

на међународном тржишту, цене произвођача 

индустријских производа за домаће тржиште 

убрзале су мг. раст на 13,1% у септембру (са 9,4% у 

јуну). Посматрано по компонентама, највећи 

допринос мг. расту произвођачких цена у Т3 потекао 

је од цена у производњи енергије (сирове нафте и 

њених деривата) и цена интермедијарних 

производа (основних метала, хемикалија и 

производа од гуме и пластике). У мањој мери, у Т3 су 

мг. порасле и цене нетрајних производа за широку 

потрошњу (највише у производњи хране и пића). 

Слично као у индустрији, трошковни притисци су 

изражени и у грађевинарству, на шта указује 

двоцифрен мг. раст цена елемената и материјала за 

уграђивање у грађевинарству од 12,1% у 

септембру (након 11,3% у јуну). 

Увозне цене изражене у динарима1 убрзале су мг. 

раст на 10,4% у септембру (са 7,2% у јуну). 

Оствареном мг. расту цена робе и услуга које се увозе 

у Србију допринеле су све компоненте, пре свих 

извозне цене Немачке са 5,8 п.п. (којима се 

апроксимирају цене увоза опреме и репроматеријала), 

а на које се одражава наставак раста светских цена 

примарних производа и несташица инпута у 

глобалним ланцима снабдевања. У исто време, 

порасле су и цене нафте и хране на светском тржишту, 

уз збирни допринос од 3,9 п.п. мг. расту увозних цена 

у динарима, као и потрошачке цене у зони евра 

(којима се апроксимирају цене увоза услуга), с 

доприносом од 0,7 п.п.  

 

Инфлациона очекивања 

И поред више текуће инфлације, очекивања 

финансијског сектора и привреде у погледу кретања 

инфлације у наредном периоду остала су у границама 

циља, што је важан показатељ кредибилитета 

монетарне политике Народне банке Србије и фактор 

обезбеђења ценовне стабилности у средњем року.  

Резултати анкете агенције Ипсос показују да су 

инфлациона очекивања финансијског сектора за 

годину дана унапред на крају Т3 остала 

20
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1 Прелиминаран податак. Као показатељ увозних цена коришћен је 

пондерисани просек индекса цене нафте типа брент, цена хране на светском 

тржишту (индекс ФАО), потрошачких цена у зони евра и извозних цена 

Немачке, једног од наших најзначајнијих спољнотрговинских партнера. 

Базна година је 2010. 

Destatis Eurostat
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непромењена у односу на крај Т2 и налазила су се на 

централној вредности циља (3%), док су у октобру 

повећана на 4%. Истовремено, према резултатима 

анкете агенције Блумберг, краткорочна инфлациона 

очекивања финансијског сектора у септембру била су 

на централној вредности циља, где су задржана и у 

октобру. Финансијски сектор већ осам година (од 

октобра 2013) очекује кретање инфлације у оквиру 

граница циља.  

Инфлациона очекивања привреде за годину дана 

унапред бележила су благи раст и у септембру су се 

нашла на централној вредности циља, где су се 

задржала и у октобру.  

Инфлациона очекивања сектора становништва 

уобичајено су виша од очекивања осталих сектора и 

од фебруара се налазе на нивоу од 10%. Виша 

очекивања становништва у погледу кретања 

инфлације највероватније су била последица 

поскупљења комуналних услуга и енергената. С друге 

стране, према резултатима квалитативне анкете,2 

вредност индекса перципиранe инфлације виша је од 

очекиване, што указује на то да један део 

становништва који има осећај да су цене повећане у 

претходних 12 месеци не очекује да ће се раст у истој 

мери наставити у наредних 12 месеци.  

Средњорочна инфлациона очекивања 

финансијског сектора за две године унапред 

усидрена су у границама циља Народне банке Србије 

откад се прате (март 2014) и током Т3 кретала су се на 

централној вредности циља, док су у октобру била 

благо виша (3,3%). Очекивања за три године 

унапред су на централној вредности циља од јуна. 

Средњорочна очекивања сектора привреде била су 

нешто нижа и током Т3 и октобра кретала су се на 

нивоу од 2,0% до 2,5%. Инфлациона очекивања 

становништва за две и три године унапред износила 

су 10,0%.

Извештај о инфлацији — новембар 2021.

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 

Стабилно кретање каматних стопа на 
међубанкарском тржишту новца, као и каматних 
стопа на кредите и депозите банака, настављено 
је и током Т3, док су стопе приноса на аукцијама 
динарских државних ХоВ биле у паду. На 
секундарном тржишту динарских државних ХоВ 
крајем септембра долази до раста приноса. 

Каматне стопе 

Просечна репо стопа за продају ХоВ с роком 

трансакције од једне недеље и у Т3 била је готово 

изједначена с каматном стопом на депозитне 

олакшице. Као и током Т2, и током Т3 је на свим 

аукцијама просечна репо стопа износила 0,11%, при 

чему је стање продатих ХоВ (повучене ликвидности 

из банкарског сектора) повећано за 13 млрд динара, 

на 43 млрд динара крајем септембра. Током Т3 једном 

недељно су одржаване и аукције репо куповине ХоВ 

по фиксној каматној стопи (0,10%, тј. каматној стопи 

на депозитне олакшице), с роком доспећа 

трансакције од три месеца, на којима је стање 

ликвидности обезбеђене банкама повећано са 19,1 

млрд динара крајем јуна на 49,4 млрд динара крајем 

септембра. Средином септембра Народна банка 

Србије је саопштила да од октобра неће организовати 

аукције репо куповине ХоВ, што је била прва мера  

ка смањењу степена експанзивности монетарне 

политике.  

Друга мера била је повећање обима повлачења 

вишкова ликвидности путем једнонедељних аукција 

репо продаје ХоВ, што је резултирало повећањем 

просечне пондерисане репо стопе. На четири 

одржане аукције у октобру, просечан обим повлачења 

ликвидности износио је 63,8 млрд динара, што у 

односу на септембар представља раст од 17,2 млрд 

динара, а просечна репо стопа повећана је за 16 б.п., 

на 0,27% крајем октобра.  

На преконоћном међубанкарском тржишту новца 

настављен је раст промета, који је током Т3 у просеку 

износио 7,8 млрд динара дневно. Каматна стопа 

IV. Детерминанте инфлације  
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BEONIA минимално је осцилирала током Т3, тако да 

је у односу на јун повећана за 2.б.п., на 0,14% у 

септембру. И просечна пондерисана каматна стопа на 

једнонедељне закључене трансакције на 

међубанкарском тржишту новца у истом периоду 

незнатно је коригована навише (за 1 б.п., на 0,15%).  

Каматне стопе BELIBOR свих рочности бележиле су 

током Т3 готово непромењене вредности у односу на 

Т2 и у септембру су се у просеку кретале у распону 

од 0,3% за најкраћу рочност до 1,07% за рочност од 

шест месеци.  

Раст просечне репо стопе у октобру делимично се 

одразио на кретање каматних стопа на 

међубанкарском тржишту новца, тако да је просечна 

BEONIA повећана за 4 б.п., на 0,18% у октобру, док су 

просечне каматне стопе BELIBOR свих рочности 

оствариле раст до 3 б.п. 

На примарном тржишту динарских државних ХоВ 

одржане су аукције за продају ХоВ рочности од 5,5 и 

12,5 година. Извршне стопе су биле у паду, који је био 

нешто израженији за рочност од 12,5 година (31 б.п. 

наспрам 18 б.п.), тако да су крајем септембра 

износиле 2,05% (за рочност од 5,5 година) и 3,24% (за 

рочност од 12,5 година). 

Током Т3 продате су ХоВ у номиналном износу од 

28,9 млрд динара. Истовремено су доспеле ХоВ у 

номиналном износу од 15,0 млрд динара, док је 

држава организовала и две аукције за превремен 

откуп дела трогодишњих ХоВ које доспевају у 

јануару 2022. године. На овим аукцијама превремено 

је откупљена 14,1 млрд динара, па је стање продатих 

ХоВ у односу на јун незнатно смањено, на 1.006,6 

млрд динара крајем септембра.  

На примарном тржишту нерезиденти нису 

учествовали у куповини динарских државних ХоВ, 

док су на секундарном тржишту у већој мери 

учествовали на страни продаје ХоВ, тако да је стање 

динарских ХоВ у њиховом власништву током Т3 

смањено за 26,0 млрд динара, на 201,5 млрд динара.  

Почетком Т3 организована је и једна аукција за 

продају државних ХоВ у еврима рочности од 12 

година, на којој је извршна стопа смањена за 14 б.п., 

на 1,6%. Продате су ХоВ у номиналном износу од 9,0 

млн евра, а како су током Т3 доспеле раније продате 

ХоВ у еврима у номиналном износу од 100 млн евра, 

стање продатих ХоВ у еврима смањено је за 91 млн 

евра, на 2.303,0 млн евра крајем септембра.  
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На секундарном тржишту, промет динарским 

државним ХоВ повећан је са 146,0 млрд динара у Т2 

на 158,8 млрд динара у Т3, захваљујући рекордном 

промету у јулу (94,2 млрд динара), који се може 

довести у везу са укључивањем динарских реперних 

државних ХоВ рочности од седам, десет и 12,5 

година у индексе J.P. Morgan-а крајем јуна. Стопе 

приноса за краће рочности благо су кориговане 

наниже и у септембру су се у просеку кретале у 

распону од 0,8% за преосталу рочност од четири 

месеца до 2,5% за преосталу рочност од 6,5 година, 

док је просечна стопа приноса за преосталу рочност 

од 11 година у септембру, као и јуну, износила 3,5%. 

Крајем септембра дошло је до раста приноса дуж 

целе криве приноса динарских државних ХоВ. 

Током октобра, одржана је једна аукција за продају 

динарских државних ХоВ рочности од 5,5 година, на 

којој је извршна стопа повећана за 5 б.п., на 2,1%. И 

на секундарном тржишту регистрован је благи раст 

стопа приноса до доспећа, тако да су се просечне 

вредности током октобра кретале у распону од 0,9% 

за преосталу рочност од четири месеца до 3,8% за 

преосталу рочност од 11 година. 

Каматне стопе на нове динарске кредите током Т3 

минимално су кориговане – за кредите становништву 

биле су готово непромењене у односу на јун, када су 

износиле 8,4%, док су за кредите привреди незнатно 

кориговане навише (0,1 п.п.), на 3,3% у септембру. 

Благи раст каматних стопа на нове динарске кредите 

привреди био је присутан код кредита свих намена, 

док је код кредита становништву просечна каматна 

стопа на динарске готовинске кредите, који су 

најзаступљенија категорија код кредита 

становништву, у септембру остала на јунском нивоу 

од 9,1%. 

Каматне стопе на кредите привреди у евро знаку 

смањене су за 0,1 п.п., на 2,4% у септембру, услед 

смањења каматних стопа на кредите за обртна 

средства и остале некатeгорисане кредите, док је у 

супротном правцу деловало повећање каматних 

стопа на инвестиционе кредите. Код кредита 

становништву, благи раст каматне стопе на 

евроиндексиране стамбене кредите (0,1 п.п., на 

2,6%), као и каматне стопе на потрошачке и остале 

некатегорисане кредите, определио је раст просечне 

каматне стопе на евроиндексиране кредите 

становништву, које су у односу на јун повећане за 0,3 

п.п., на 3,3% у септембру.  

Извештај о инфлацији — новембар 2021.
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Каматне стопе на штедњу становништва биле су 

непромењене током Т3 и у септембру су, као и у јуну, 

износиле 0,8% за штедњу у еврима, односно 2,0% за 

динарску штедњу. У истом периоду, непромењене су 

биле и каматне стопе на орочене динарске депозите 

привреде (1,3%), док су каматне стопе на орочене 

депозите привреде у еврима смањене за 0,2 п.п., на 

0,5% у септембру.   

 

Премија ризика 

Премија ризика Србије на бази дуга у еврима, EURO 
EMBIG, повећана је од краја Т2 (закључно са 

октобром) за 30 б.п., на ниво од 174 б.п. Слично 

кретање су имале и премије ризика за дуг у еврима 

многих европских земаља у успону, као последица 

измењене спремности за улагања у земље у успону у 

условима раста дугорочних приноса на државне 

хартије САД и развијених европских земаља. 

Истовремено, композитна мера ризика земаља у 

успону за дуг у еврима, EURO EMBIG Composite, 

повећана је у посматраном периоду за 13 б.п. и 

крајем октобра износила је 160 б.п. Доларска премија 

ризика Србије такође је благо порасла од краја Т2 (за 

9 б.п., на 137 б.п. крајем октобра), при чему је и даље 

знатно испод композитне мере ризика земаља у 

успону за дуг у доларима, EMBI Composite, која је 

крајем октобра износила 327 б.п.  

Након што је агенција Standard & Poor’s у јуну 

задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+ (уз 

стабилне изгледе за његово даље повећање), и 

агенција Fitch Ratings задржала је у септембру 

кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, један ниво до 

инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље 

повећање. Fitch Ratings је у својој одлуци истакао да 

је рејтинг Србије подржан кредибилном економском 

политиком, релативно ниском инфлацијом и високим 

нивоом девизних резерви. Поред тога, Fitch 
наглашава и да су кредитни рејтинг Србије и 

стабилни изгледи за његово даље повећање подржани 

и показаном отпорношћу српске привреде на 

последице пандемије, ограниченим растом јавног 

дуга и поверењем у перспективе фискалне 

консолидације у Србији.  

 

Токови капитала из иностранства 

Највећи део прилива капитала на финансијском рачуну 

платног биланса у Т3 остварен је захваљујући 

успешној реализацији две емисије еврообвезница на 

међународном тржишту и по основу даљег прилива 

СДИ, а повећано је и кредитно задуживање резидената. 

EURO EMBIG 

J.P. Morgan.

EURO EMBIG Composite

EMBI 

J.P. Morgan.

EMBI Global Composite
EMBI Europe

S&P
BB BB BB+ BB+ 

Fitch
BB BB+ 

Moody's
Ba3 Ba3 Ba2 /
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Поред тога, девизне резерве земље увећане су по 

основу алокације SDR од стране ММФ-а.  

Према прелиминарним подацима, нето прилив СДИ 

у Т3 износио је 1,1 млрд евра, чиме је прилив 

капитала по овом основу у девет месеци 2021. 

премашио 2,7 млрд евра, што обезбеђује вишеструку 

покривеност дефицита текућег рачуна. Ако се 

посматрају само улагања у Србију, она су у девет 

месеци 2021. достигла 2,9 млрд евра, што је готово 

једнако укупно оствареном приливу у целој 2020. При 

томе, око половине улагања било је у облику 

власничког капитала, а највише улагања потицало је 

из ЕУ и азијских земаља и било је усмерено у 

прерађивачку индустрију (око 25%), за којима следе 

улагања у грађевинарство, саобраћај, рударство и 

финансијску делатност.  

На међународном тржишту Србија је у септембру 

први пут емитовала зелену еврообвезницу у износу од 

1 млрд евра на рок од седам година, по до сада 

најнижој купонској стопи од 1,0%. Истовремено, 

емитована је и петнаестогодишња конвенционална 

еврообвезница, што је најдужа рочност 

еврообвезница које је Србија емитовала, у износу од 

750 млн евра и по купонској стопи од 2,05%. Током 

обе аукције тражња је вишеструко премашивала 

понуду, што представља још једну потврду поверења 

инвеститора у дугорочну одрживост добрих 

економских перформанси и очување макроекономске 

стабилности Србије. С друге стране, током Т3 

доспеле су раније емитоване еврообвезнице, док су на 

домаћем секундарном тржишту нерезиденти били 

нето продавци ХоВ, што је утицало на то да по основу 

портфолио инвестиција у Т3 буде регистрован нето 

прилив капитала од 1,1 млрд евра. 

Нето обавезе резидената према иностранству по 

основу финансијских кредита током Т3 повећане су 

за 228,5 млн евра, као резултат задуживања и 

приватног сектора (банака и предузећа), као и јавног 

сектора. Прилив је регистрован и по основу 

трговинских кредита (88,4 млн евра), као и по 

основу готовог новца и депозита (114,9 млн евра) 

услед смањења средстава банака на рачунима у 

иностранству. 

У августу је ММФ извршио нову општу алокацију 

SDR земљама чланицама, од чега је Србији припало 

627,6 млн SDR (759,7 млн евра). Према смерницама 

ММФ-а, циљ ових алокација је да се задовоље 

дугорочне потребе земље за резервама, да се изгради 

или ојача потрошачко и пословно поверење, као и да 

се подржи опоравак од последица пандемије.  

Извештај о инфлацији — новембар 2021.



Кретања на девизном тржишту     
и курс динара    

Курс динара према евру остао је стабилан током Т3, 

тако да је његова вредност и крајем септембра (117,6 

динара за евро) била готово непромењена, посматрано 

и на нивоу тромесечја и од почетка године. 

Истовремено, због слабљења евра према долару, 

динар је крајем септембра био за 2,5% слабији према 

долару него крајем јуна.  

Апрецијацијски притисци преовладавали су и у Т3, а 

понуда девиза на МДТ-у вишеструко је премашивала 

тражњу, посебно током јула и августа. Релативно 

повољна спољнотрговинска кретања и висок прилив 

СДИ утицали су на бољу уравнотеженост износа 

куповине и продаје девиза од стране предузећа и 

смањење нето продаје девиза предузећима, док је 

износ нето продаје девиза нерезидентима био сличан 

као и у Т2. Раст валутно индексиране активе банака3 и 

висок нето откуп ефективног страног новца, делом и 

услед већег прилива дознака, у знатној мери су 

допринели расту понуде девиза. Поред тога, прилив 

девиза по основу коришћења платних картица 

наставио је да расте и у Т3 је премашио уобичајено 

високе износе из летњих месеци из периода пре 

пандемије, чему је допринео и опоравак туризма.  

Народна банка Србије је током Т3 била нето купац 

девиза на МДТ-у у укупном износу од 780,0 млн евра, 

од чега највише у јулу, тако да је укупан износ нето 

куповине од почетка године достигао 1,1 млрд евра.  

Просечна вредност промета на МДТ-у4 у Т3 (23,6 млн 

евра) била је нешто мања него у Т2 (26,1 млн евра). С 

друге стране, обим промета на редовним девизним 

своп аукцијама повећан је због веће реализације на 

двонедељним аукцијама, на којима је купљено и 

продато банкама по 121,0 млн евра (наспрам 26,0 млн 

евра у Т2), док је износ куповине и продаје на 

тромесечним аукцијама (по 21,0 млн евра) био исти 

као и у Т2.  

Валуте земаља региона које су у режиму циљања 

инфлације забележиле су дивергентна кретања током 

Т3. Према евру ојачала је једино турска лира (0,5%), 

док је вредност чешке круне била непромењена. С 

друге стране, мађарска форинта и пољски злот 

ослабили су за по 2,4%, а румунски леј за 0,4%.  
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3 У настојању да уравнотеже своју отворену дугу девизну позицију и тако 

смање изложеност девизном ризику, банке продају девизе, што за резултат 

има јачање динара. 
4 Без Народне банке Србије. 

.
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2. Новац и кредити 

Успоравање раста монетарних и кредитних 
агрегата на мг. нивоу, које је под утицајем високе 
базе из прошле године било присутно током П1, 
заустављено је у Т3. Томе је допринео наставак 
раста економске активности, као и већи прираст 
кредита привреди него у Т2. 

Новац   

Динарски монетарни агрегат М2 порастао је у Т3 за 

4,7%, првенствено вођен растом најликвиднијих 

компонената. У истом периоду, монетарни агрегат 

М3, који обухвата и девизна средства, повећан је за 

3,6%, уз допринос девизне компоненте од 1,5 п.п.  

Посматрано по појединачним категоријама, динарски 

депозити по виђењу повећани су у Т3 за 67,4 млрд 

динара, највише захваљујући расту депозита 

привреде и становништва. Трансакциони депозити 

привреде повећани су за 23,4 млрд динара, при чему 

је највећи раст5 остварен на рачунима грађевинских и 

саобраћајних предузећа. Становништво је повећало 

стање на својим трансакционим рачунима за 20,0 

млрд динара, док остали сектори бележе релативно 

мање промене у односу на крај Т2.  

Орочени и штедни динарски депозити порасли су у 

Т3 за 6,6 млрд динара, а скоро 70% прираста односи 

се на депозите привреде. Динарска штедња 

становништва (резидената) наставила је тренд 

стабилног раста, који је присутан већ готово четири 

године, и током Т3 повећана је за 2,6 млрд динара, а 

од почетка године за 8,4 млрд динара. Крајем 

септембра је достигла ниво од 100,9 млрд динара, 

што је њен највиши ниво до сада. Стабилан и 

континуирани раст динарске штедње показатељ је 

поверења грађана у домаћу валуту и олакшава 

очување финансијске и ценовне стабилности. 

Истовремено, већој атрактивности динарске од 

девизне штедње доприносе и више каматне стопе на 

динарску штедњу, као и њен повољнији порески 

третман. 

Девизни депозити су у Т3 повећани за 433,4 млн 

евра, уз готово подједнак допринос расту и депозита 

становништва и депозита привреде. Девизна штедња 
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5 С друге стране, трансакциони депозити предузећа из области снабдевања 

електричном енергијом и прерађивачке индустрије смањени су током Т3, док 

су код предузећа из осталих области пословања забележене релативно мале 

промене у односу на Т2. 



становништва повећана је током Т3 за 201,7 млн евра 

и крајем септембра је износила 11,9 млрд евра,6 што 

представља њен нови максимум. Стање на девизним 

рачунима привреде повећано је у Т3 за 201,2 млн евра 

захваљујући приливима девиза по основу извоза, 

СДИ и задуживања предузећа у иностранству. 

Релативно мањи раст забележен је и на рачунима 

осталих сектора.  

Посматрано на мг. нивоу, успоравање раста 

монетарних агрегата, које је било присутно од 

почетка 2021. године, током Т3 је заустављено. У 

септембру су, у односу на крај Т2, М1, М2 и М3 благо 

убрзали мг. раст, на 17,5%, 13,6% и 12,7%, 

респективно.7 У наредном периоду можемо 

очекивати да висока база из претходне године 

настави да делује у смеру успоравања мг. раста 

новчане масе, при чему ће позитиван допринос 

повећању монетарних агрегата потицати од 

опоравака економске активности, трећег пакета 

економских мера, као и даљег раста кредитне 

активности, која је додатно подржана одобравањем 

кредита из гарантних шема.  

 

Кредити 

Обим кредитирања повећан је током Т3, пре свега 

према привреди, што је резултирало и убрзањем мг. 

стопе раста укупних кредита немонетарном сектору 

са 6,3% у јуну на 6,6% у септембру. И даље нижи мг. 

раст него крајем претходне године последица је 

високе базе из прошле године, када је на снази био 

мораторијум на отплату кредита привреди и 

становништву. Са ишчезавањем тог ефекта од 

октобра, требало би да се мг. стопе раста кредитне 

активности додатно убрзају. 

Посматрано на нивоу Т3, кредити привреди су, по 

искључењу ефекта промене девизног курса, 

забележили прираст од 49,1 млрд динара, који је у 

највећој мери вођен растом кредита за ликвидност и 

обртна средства, чије одобравање је подржано 

кредитима из гарантних шема (прве и друге), а затим 

инвестиционим кредитима. Кредити за ликвидност и 

обртна средства највећа су категорија кредита 

привреди са учешћем од 45,9% у септембру, а следе 

их инвестициони кредити са уделом од 41,6%. 
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6 Новчана маса М3 обухвата само средства резидената. Ако се укључе и 

средства нерезидената, динарска штедња је на крају септембра износила 

101,5 млрд динара, а девизна 12,3 млрд евра. 
7 М1, М2 и М3 су крајем Т2 забележили мг. раст од 12,4%, 13,1% и 12,4%, 

респективно.
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Наставак повољних услова финансирања у оквиру 

гарантне шеме и досадашње ублажавање монетарне 

политике Народне банке Србије, захваљујући чему су 

се каматне стопе на нове динарске кредите привреди 

приближиле каматним стопама на евроиндексиране 

кредите, допринели су бржем расту динарског 

кредитирања привреде и расту степена динаризације. 

Учешће динарских пласмана у укупним пласманима 

привреде повећано је током Т3 за 0,2 п.п., на 23,8% у 

септембру. Посматрано по делатностима, највеће 

повећање задужења у Т3 бележе предузећа из области 

прерађивачке индустрије, саобраћаја и пољопривреде. 

Кредити одобрени микропредузећима, малим и 

средњим предузећима чинили су 67,3% стања 

укупних кредита привреди у септембру. 

Обим новоодобрених кредита привреди током Т3 

износио је 283,8 млрд динара, што је за 14,3% више 

него у истом периоду прошле године. Предузећа су у 

Т3 највише користила кредите за ликвидност и 

обртна средства (58,2%), при чему су преко половине 

ових кредита користила микропредузећа, мала и 

средња предузећа. Инвестициони кредити чинили су 

24,3% нових кредита привреди у Т3 и виши су за 

12,8% него у истом периоду 2020, а на 

микропредузећа, мала и средња предузећа односило 

се скоро четири петине одобрених кредита.  

Кредити становништву, без ефекта промене 

девизног курса, повећани су у Т3 за 37,8 млрд динара. 

Највећи део прираста односио се на стамбене 

кредите (20,4 млрд динара), при чему је њихов мг. 

раст са 15,7% крајем јуна убрзао на 16,4% крајем 

септембра. Готовински кредити повећани су у Т3 за 

18,0 млрд динара, а кредити за ликвидност и обртна 

средства одобрени предузетницима за 1,8 млрд 

динара. Услед бржег раста стамбених од готовинских 

кредита, учешће динарских пласмана становништву 

смањено је током Т3 за 0,2 п.п., на 55,0% у септембру. 

У структури кредита становништву у септембру 

најзаступљеније категорије били су готовински 

кредити (44,3%) и стамбени кредити (38,3%). 

Новоодобрени кредити становништву у Т3 

износили су 135,2 млрд динара, што је за 12,6% више 

него у истом периоду прошле године. Готовински 

кредити чинили су 59,2% нових кредита у Т3, а 

стамбени кредити 24,3%, при чему је износ 

новоодобрених стамбених кредита у Т3 (32,9 млрд 

динара) за преко четвртину већи него у истом 

периоду прошле године. Расту тражње становништва 

за стамбеним кредитима доприносе раст 

расположивог дохотка, очувано тржиште рада, 

Извештај о инфлацији — новембар 2021.
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повољни услови задуживања и већа понуда станова, о 

којој сведочи континуиран раст броја завршених 

станова од 2016. године. 

Резултати октобарске анкете Народне банке 

Србије о кредитној активности банака8 показују да 

су банке у Т3, укупно посматрано, пооштриле 

стандарде по којима су одобравале кредите привреди, 

при чему се пооштравање односило на девизно 

индексиране кредите. Истовремено, стандарди за 

динарске кредите привреди ублажени су треће 

тромесечје заредом. Наставак сличних тенденција 

банке очекују и за Т4. Кредитни стандарди 

становништву у Т3 су ублажени, и то највише код 

најзаступљенијих категорија кредита – девизно 

индексираних стамбених и динарских готовинских 

кредита (и кредита за рефинансирање). Иста 

очекивања банке имају и за Т4. Банке оцењују да је 

тражња и привреде и становништва за кредитима 

повећана током Т3, а њен даљи раст очекују и у 

наредном тромесечју. Финансирање капиталних 

инвестиција (поред потребе за ликвидним 

средствима) постаје све значајнији фактор раста 

тражње привреде за кредитима, док је потреба за 

куповином непокретности водећи фактор раста 

тражње код становништва. 

Бруто показатељ NPL и даље је испод преткризног 

нивоа и у септембру је износио 3,55%, што указује на 

то да су мере Народне банке Србије и Владе биле 

правовремене и да су спречиле већи негативан ефекат 

по привреду и становништво, а тиме и по финансијску 

стабилност. У поређењу с Т2, то учешће је незнатно 

ниже, захваљујући смањењу показатеља NPL код 

сектора становништва9 (за 0,1 п.п., на 3,9% у 

септембру), док је код привреде10 овај показатељ 

непромењен на 2,9%. Покривеност NPL и даље је на 

високом нивоу – исправка вредности укупних кредита 

у септембру износила је 94,4% NPL, док је исправка 

вредности NPL била на нивоу од 59,3% NPL.  

Показатељ адекватности капитала11 на крају Т3 

2021. износио је 21,7%, што указује на високу 

капитализованост (регулаторни минимум износи 

8,0%) и отпорност банкарског сектора на екстерне и 

домаће ризике. 

8 Поменуту анкету Народна банка Србије спроводи од почетка 2014. 

9 Ако се укључе предузетници и приватна домаћинства, учешће NPL је исто 

на нивоу од 3,9%.  

10 Обухвата привредна друштва и јавна предузећа. Ако посматрамо само 

привредна друштва, учешће NPL у укупним кредитима у септембру је 

износило 3,0%. 

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

NPL
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Осврт 2: Нето позиција привреде и становништва према банкама у Србији и  
према иностранству у условима пандемије и поређење с претходном кризом  

 

Пандемија вируса корона изазвала је светску кризу без преседана, при чему су готово све државе широм света 

спроводиле у одређеном периоду стратегију закључавања, чије су последице најпре погодиле реални сектор. Како 

би ублажиле негативне ефекте пандемије, монетарне и фискалне власти широм света реаговале су знатним 

подстицајима, што је резултирало растом и јавног и приватног дуга. Како се развијене економије опорављају од 

негативних ефеката пандемије брже него што је то раније очекивано, али уз растуће инфлаторне притиске, 

смањење експанзивности монетарних политика водећих централних банака све је извесније. То ће бити нов 

изазов за тржишта у успону, при чему ће вероватно више бити погођене економије с нагомиланим неравнотежама 

додатно појачаним у условима пандемије. У том смислу, покушали смо да сагледамо у којој мери се криза 

изазвана пандемијом одразила на нето позицију привреде и становништва у Србији према домаћем банкарском 

сектору и иностранству, односно колико су ови сектори осетљиви на потенцијално смањење експанзивности 

монетарних политика водећих централних банака. 

Приватни сектор у Србији се, укупно посматрано, 

од краја 2018. године налази у позицији нето 

повериоца према банкарском сектору, чему је 

допринело поправљање нето позиције и сектора 

привреде и сектора становништва. При томе, сектор 

привреде налази се у позицији нето дужника, док се 

становништво налази у позицији нето повериоца. Ако 

се има у виду неизвесност у погледу дужине трајања 

кризе изазване пандемијом вируса корона, као и 

очекиваног почетка постепеног заоштравања 

монетарних услова од стране водећих централних 

банака у наредном периоду, очување одрживости дуга 

приватног сектора има још већи значај. Готово по 

правилу, у свим земљама, па и у Србији, привреда је 

сектор који се према финансијском систему налази у 

позицији нето дужника, тј. који више дугује него што 

потражује. Захваљујући обезбеђеној и очуваној 

макроекономској стабилности у претходним 

годинама, нето позиција сектора привреде има 

тренд поправљања, који је остао очуван и у 

условима текуће кризе. С једне стране, то је резултат 

раста кредитне активности на одрживим основама и 

структурe кредита која је повољна са становишта 

подршке одрживом привредном расту. Под утицајем 

инвестиционог циклуса, раст кредита привреди 

непосредно пре проглашења пандемије био је вођен 

инвестиционим кредитима. Ти кредити наставили су 

да пружају значајан допринос и након избијања 

кризе, при чему су кредити за ликвидност и обртна 

средства преузели главну улогу, подржани и 

повољним условима финансирања у оквиру 

гарантних шема. С друге стране, раст 

профитабилности привреде у претходним годинама и 

мере подршке Владе и Народне банке Србије у борби 

против негативних последица пандемије допринели 
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су бржем расту депозита привреде код банака. У односу на период непосредно пре избијања кризе (март 2020), 

депозити привреде повећани су готово двоструко више од раста потраживања домаћих банака од привреде – 289 

млрд динара наспрам 157 млрд динара. У претходних неколико година побољшана је и валутна структура нето 

позиције привреде, и то највише динарска компонента, где је привреда од средине 2015. године нето поверилац 

према банкарском сектору. Имајући у виду очувану релативну стабилност девизног курса, као и то што су многа 

предузећа као извозници природно заштићена од девизног ризика, девизну позицију привреде можемо оценити 

као стабилну. У оквиру девизне компоненте, евро учествује с преко 90%, што се у потпуности поклапа с валутном 

структуром извоза. 

Традиционално, сектор становништва је нето 

поверилац према банкарском сектору, при чему 

његову нето позицију карактерише релативно 

стабилан тренд, који је одржан и током пандемије. За 

разлику од кризе 2008–2009. године, када је снажно 

опала штедња становништва (за свега неколико 

месеци, од септембра до децембра 2008, из банака се 

одлила готово 1 млрд евра штедње), овог пута 

депозити приватног сектора остали су очувани и 

наставили су да расту готово непромењеним темпом. 

Ово је посебно важно ако се има у виду да депозити 

представљају главни извор финансирања домаће 

кредитне активности. Такође, битно је нагласити да 

динарска штедња становништва последњих 

неколико година убрзано расте, што је још један 

показатељ поверења у домаћу валуту, а у чијој 

основи се налази очувана ценовна и финансијска 

стабилност, као и релативна стабилност девизног 

курса. Истовремено, раст задужења становништва 

код банака, иако има узлазни тренд, карактерише 

повољна структура. Стамбени кредити имају све 

значајнију улогу – у 2021. бележе најизраженији раст 

међу кредитима становништву, што је резултат 

смањења каматних стопа, повећања расположивог 

дохотка, повољних кретања на тржишту рада, као и 

мера Народне банке Србије које су усмерене ка 

олакшавању услова за добијање стамбених кредита. 

Од средине 2021. стамбени кредити највише 

доприносе мг. расту кредита становништву, за 

разлику од ранијих година, када је тај раст био вођен 

готовинским кредитима, који су претежно усмерени 

у финансирање текуће потрошње. 

Кредитна активност је већ дужи временски 

период подржана повољним условима задуживања 

приватног сектора на домаћем тржишту. Каматне 

стопе остале су повољне и током 2020. и 2021. и 

наставиле су да се крећу око најнижих вредности 

откад се примењује важећа статистика, уз даље приближавање каматних стопа на динарске кредите 

каматним стопама на евроиндексиране кредите, пре свега код сектора привреде. Упркос очекиваном 

постепеном смањењу степена експанзивности монетарних политика водећих централних банака, не очекујемо да 

ће приватни сектор у Србији бити снажније погођен, пре свега захваљујући томе што је кредитна активност у 
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претходном периоду расла у складу са економском 

активношћу (учешће кредита привреди и 

становништву у БДП-у тренутно износи око 48%), 

али и чињеници да се не очекује повећање каматних 

стопа у зони евра још неко време. Такође, 

позитивним трендовима на кредитном тржишту и у 

кризним временима допринело је и смањење учешћа 

NPL у укупним потраживањима. За разлику од кризе 

2008–2009, када су већ неповољни показатељи NPL 

додатно погоршани (примера ради, годину дана 

након избијања светске економске кризе 2008. године 

показатељ NPL је повећан за 4,5 п.п., на 15,7% крајем 

2009), у 2020. и 2021. показатељи NPL наставили су 

да опадају – учешће NPL у укупним кредитима у 

септембру 2021. (3,55%) ниже је него у месецима 

који су претходили проглашењу пандемије (4,1%).  

Према последњим расположивим подацима, 

обавезе предузећа према иностранству по основу 

кредита у јуну 2021. износиле су 12,5 млрд евра 

(25,4% БДП-а) и у односу на крај 2019. повећане су 

за 1,5 млрд евра. Тренд раста прекограничног 

финансирања привреде присутан је од 2016. и може 

се довести у везу с растућим СДИ у Србију и нижом 

ценом задуживања. Код овог вида финансирања 

привреде важно је истаћи да преовлађују 

инвестициони кредити, и то претежно у форми 

међукомпанијских зајмова (око 60%). У светлу 

могућег смањења експанзивности монетарних 

политика водећих централних банака у средњем 

року, важно је нагласити да кредити одобрени по 

фиксној каматној стопи, који нису зависни од 

промене каматних стопа на међународном тржишту, 

учествују с више од половине (54%). 

Да закључимо, криза изазвана пандемијом није се 

знатније одразила на промену позиција привреде и становништва према домаћим банкама и иностранству, које су 

притом знатно повољније у односу на кризу 2008–2009, што указује и на већу отпорност ових сектора на 

евентуалне шокове из домаћег и међународног окружења. Важни фактори који доприносе смањеној рањивости 

јесу: 

1. континуиран раст штедње грађана и депозита привреде у условима убрзаног привредног раста, што је један 

од показатеља поверења у банкарски систем; 

2. раст кредитне активности на одрживим основама, уз повољну структуру, која омогућава даљи раст 

економске активности; 

3. раст степена динаризације, који смањује и валутни ризик и његово евентуално преливање на кредитни 

ризик; 

4. успешно спроведена Стратегија за решавање проблематичних кредита, која је омогућила да банке у Србији 

ову кризу дочекају с билансима који су очишћени од NPL, уз унапређену праксу превенције настајања и 

кумулирања нових и решавања постојећих NPL. 
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3. Агрегатна тражња    

Захваљујући спроведеним мерама за ублажавање 
ефеката кризе изазване вирусом корона, које су биле 
усмерене на очување запослености, као и убрзању 
процеса вакцинације становништва, раст домаће 
тражње био је генератор раста економске 
активности и током Т3, која је, према процени  
РЗС-а, повећана за 7,4% мг. Поред тога, очувани 
инвестициони амбијент резултирао је и снажним 
растом приватних инвестиција, што је, уз убрзање 
реализације државних инвестиција, такође 
допринело расту економске активности.  

Домаћа тражња 

Највећи допринос расту економске активности у Т3 

потекао је од приватне потрошње (4,2 п.п.), која је, 

према нашој процени, остварила раст од 6% мг. Овај 

раст може се довести у везу са опоравком у услужним 

секторима, који су у претходној години највише били 

погођени ефектима пандемије. Тако је број долазака и 

ноћења домаћих туриста у току летње сезоне 

надмашио прошлогодишњи рекорд за 5,2% и 3,6%, 

респективно. Такође, промет у угоститељству у јулу 

бележи највиши ниво до сада, уз раст на мг. нивоу од 

136,4%, који се делимично дугује и базном ефекту. 

Током Т3 је настављен стабилан раст реалног промета 

у трговини на мало, од 7,7% мг. 

Наставак позитивне динамике је приметан код свих 

извора потрошње. Тако је примарни извор потрошње, 

маса зарада, током Т3 повећан за 12,5% мг.  

(јул–август), што се свакако дугује предузетим 

мерама за спречавање ширења кризе, које су 

резултирале очувањем запослености и растом зарада 

у претходном периоду. Поред тога, повољни услови 

кредитирања стимулативно су деловали на кредите 

намењене потрошњи, чији је прираст у Т3 износио 

6,9% мг. Истовремено, већа прекогранична мобилност 

радне снаге резултирала је растом дознака од 4,9% мг.  

Потрошња државе је, према нашој процени, у Т3 

повећана за 5,0% мг., што је допринело расту БДП-а са 

0,8 п.п. На раст потрошње државе одразили су се пре 

свега већи трошкови здравствене заштите.  

Очуван инвестициони амбијент, захваљујући 

макроекономској стабилности и смањеној аверзији 

инвеститора према ризику након отпочињања 

масовне вакцинације, и интензивирање реализације 

капиталних издатака државе резултирали су растом 

инвестиција у фиксне фондове, који је, према нашој 

BEC 
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процени, износио 18% мг. (допринос расту БДП-а од 

4,1 п.п.). Раст приватних инвестиција био је 

двоцифрен у Т3 (12,6% мг.), при чему су државне 

инвестиције, према првим проценама, оствариле и 

знатно већи раст (40% мг.), услед интензивирања 

радова на инфраструктурним пројектима. На раст 

инвестиционе активности указују бројни показатељи, 

пре свега из области грађевинарства, где је повећан 

број издатих грађевинских дозвола (26,6% мг.,  

јул–август), док је смањење залиха грађевинског 

материјала, уз готово непромењен ниво производње, 

било праћено растом увоза грађевинске опреме. И 

производња машина и опреме повећана је током Т3 за 

12,6% мг., док је увоз опреме повећан за 12,3% мг. На 

повољан инвестициони амбијент указује и снажан 

прилив СДИ у Т3 (1,1 млрд евра), који је био готово 

четири пута већи у односу на исти период претходне 

године. Поред тога, током Т3 је део инвестиција 

финансиран банкарским кредитима, при чему је 

динамика одобравања инвестиционих кредита 

задржана на високом нивоу из Т3 2020. године (77 

млрд динара). 

Према нашој процени, промене залиха су током Т3 

имале неутралан утицај на економску активност. 

Очекујемо да ће нешто слабија пољопривредна 

сезона условити смањење залиха јесењих 

пољопривредних култура у наредном периоду. С 

друге стране, застоји у глобалним ланцима 

снабдевања резултирали су смањењем залиха готових 

производа прерађивачке индустрије, што је 

неутралисано растом залиха руда метала услед 

њихове повећане експлоатације током Т3.  

Раст економске активности у односу на Т2, према 

нашој процени, износио је 0,5% дсз. и у највећој мери 

резултат је убрзања раста приватних инвестиција и 

раста залиха, а затим државне и приватне потрошње. 

 

Нето екстерна тражња 

У односу на Т3 2020, када је с постепеним отварањем 

економија започет опоравак спољнотрговинске 

активности, према нашој процени, извоз и увоз робе и 

услуга били су у Т3 реално виши за 23,0% и 21,0%, 

респективно. Притом, због већег учешћа увоза у 

спољнотрговинској размени, допринос нето извоза 

расту БДП-а у Т3 био је негативан и износио је 1,6 п.п.  

И поред даљег опоравка екстерне тражње, поремећаји 

у глобалним ланцима снабдевања отежавали су раст 

робног извоза. Вођен извозом прерађивачке 

индустрије, уз позитиван допринос рударства и 
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пољопривреде, робни извоз12 је, према 

платнобилансним подацима, у Т3 повећан за 28,6% 

мг., чему доприноси и ефекат ниске базе од пре 

годину дана. Уз раст остварен у 16 од 23 гране, извоз 

прерађивачке индустрије био је у Т3 виши за 22,3% 

мг., уз највећи допринос извоза основних метала, 

хемијских и прехрамбених производа, деривата 

нафте, електричне опреме и производа од гуме и 

пластике.  

Робни увоз, изражен у еврима, повећан је у Т3 за 

26,9% мг., чему су, уз ниску базу из претходне године, 

допринеле и више цене и веће количине увезених 

енергената. Посматрано по класификацији увоза 

према општим економским категоријама (BEC), расту 

увоза је највише допринео повећан увоз 

репроматеријала (35,7% мг.), за којим следe увоз 

опреме (11,9% мг.) и потрошне робе (4,5% мг.). На 

слична кретања указује и класификација увоза по 

намени ЕУ, према којој су на раст увоза највише 

утицали увоз интермедијарних производа и 

енергената, а затим увоз капиталних производа, док је 

допринос увоза производа за потрошњу био најмањи.  

И размена услуга са иностранством наставила је да се 

повећава, при чему су извоз и увоз услуга у Т3 

премашили износе остварене пре проглашења 

пандемије. Посматрано на мг. нивоу, повећању извоза 

доприносиле су све категорије услуга, а посебно 

туристичке и ИКТ услуге, док су на раст увоза 

највише утицале туристичке и транспортне услуге. И 

поред тога што је мг. раст увоза (53,2%) био 

израженији него мг. раст извоза (45,9%), услед већег 

удела извоза у размени услуга са иностранством, 

суфицит у Т3 (252,9 млн евра) био је виши за 7,8% 

него пре годину дана.  

Покривеност робног увоза извозом13 у септембру је 

износила 78,3%, а по укључењу услуга 87,3% и била 

је нешто виша него крајем Т2.  

 

4. Економска активност 

Предузете мере ради ублажавања ефеката кризе 
утицале су на очување инвестиционог и 
потрошачког поверења, као и на очување и даљи 
раст запослености, што је у Т3 резултирало 
растом економске активност, који је, према 
процени РЗС-а, износио 7,4% мг., што је изнад 
наших очекивања из августа. Највећи позитиван 

12 Изражен у еврима.  

13 Мерено 12-месечним покретним просеком.
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допринос потиче од услужног сектора, 
грађевинарства и рударства, док су застоји у 
глобалним ланцима снабдевања и раст цена 
примарних производа успорили раст прерађивачке 
индустрије. С друге стране, након две узастопне 
рекордне пољопривредне сезоне, неповољни 
метеоролошки услови током летњег периода 
условили су пад пољопривредне активности. И на 
тромесечном нивоу исти фактори определили су 
кретање БДП-а, који је, према нашој процени, 
остварио раст од 0,5% дсз., при чему је отежана 
набавка сировина за прерађивачку индустрију 
резултирала непромењеним нивоом индустријске 
активности у Т3.  

Према нашој процени, сви сектори изузев 

пољопривреде допринели су расту економске 

активности у Т3. Највећи раст у Т3 остварен је у 

сектору грађевинарства (28% мг.), што се може 

довести у везу с наставком интензивне реализације 

капиталних пројеката које финансира држава, као и с 

растом инвестиција приватног сектора, пре свега у 

станоградњу. То потврђује и даљи раст броја издатих 

грађевинских дозвола, који је у периоду јул–август 

повећан за 26,6% мг. И потрошња грађевинског 

материјала знатно је повећана током Т3, пре свега из 

увоза (25,3% мг.) и по основу трошења залиха (25,4% 

мг.), а у мањој мери и по основу домаће производње 

(раст од 0,4% мг.). На раст активности у 

грађевинарству указује и пораст броја запослених за 

4,8% мг.  

Услед проблема у глобалним ланцима снабдевања и 

уских грла у производним процесима, прерађивачка 

индустрија је током Т3 остварила спорији раст од 

очекиваног, што је компензовано растом активности у 

области рударства, тако да је укупна индустријска 

производња у Т3 порасла за 2,7% мг. То потврђује и 

раст обима индустријске производње, који је 

првенствено био вођен растом активности у сектору 

рударства (42,2% мг., уз допринос расту обима 

индустрије од 2,8 п.п.). С друге стране, раст обима 

прерађивачке индустрије од 0,4% мг. у Т3 допринео je 

расту индустријске производње са 0,3 п.п., док је пад у 

области снабдевања електричном енергијом утицао на 

смањење обима индустријске производње за 0,6 п.п.  

Умерен раст обима производње прерађивачке 

индустрије, поред застоја у глобалним ланцима 

снабдевања, може се довести у везу и с растом цена 

примарних производа, тако да су најугроженије биле 
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делатности које се у производном процесу 

доминантно ослањају на увоз сировина. Тако је током 

Т3 смањен обим производње моторних возила, 

производа од гуме и пластике, одевних предмета, 

текстила, рачунара и намештаја, што је збирно 

утицало на пад обима индустријске производње са 

1,8 п.п. С друге стране, обим производње повећан је 

код девет од 23 делатности, при чему је раст посебно 

био изражен у производњи осталих саобраћајних 

средстава, основних метала и машина и опреме.  

Током Т3 постигнут је напредак у процесу 

вакцинације, што је довело до ублажавања 

рестриктивних здравствених мера, које су пре свега 

имале ограничавајући утицај на сектор 

угоститељства, забаве и рекреације. Тиме је створен 

простор за даљи раст услужних делатности, који је, 

према нашој процени, у Т3 износио 9,0% мг., што је 

допринело расту БДП-а са 4,5 п.п. На наставак раста 

активности у услужним секторима указује и 

позитивно кретање показатеља из области туризма и 

трговине, које се у великој мери дугује предузетим 

мерама Владе и Народне банке Србије усмереним на 

очување потрошачког поверења. Тако је током Т3 

промет у туризму, мерен оствареним ноћењима, 

повећан за 33,2% мг., док је промет у трговини на 

мало у истом периоду повећан за 7,7% мг.  

Имајући у виду да је претходне године забележена 

рекордна пољопривредна сезона и да је током Т3 

пољопривредна активност била под утицајем 

неповољних временских прилика, процењујемо да је 

пољопривредна производња смањена за око 5% мг. 

На то указују прелиминарне процене РЗС-а о роду 

јесењих култура, према којима је смањена 

производња кукуруза, соје и сунцокрета (20,7%, 

27,0% и 6,1%, респективно), док је, према првим 

резултатима, овогодишњи род пшенице био већи  

за 23%. 

Тромесечни раст БДП-а остварен је упркос 

погоршању епидемиолошке ситуације и, према нашој 

процени, износио је 0,5% дсз., што је изнад наших 

очекивања из августа. Раст је вођен већом 

активношћу услужног сектора, а у мањој мери и 

грађевинарства. 
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5. Кретања на тржишту рада 

У Т3 је настављен раст зарада и формалне 
запослености, уз истовремено смањење укупног 
броја незапослених, који се у септембру поново 
спустио испод 500 хиљада лица, што потврђује да 
је тржиште рада очувано у условима пандемије. 

Зараде и продуктивност рада 

Просечна номинална нето зарада у јулу и августу 

износила је 64.685 динара (550 евра), остваривши 

мг. раст од 9,1%, што је нешто ниже него у Т2 (9,8%) 

услед споријег мг. раста зарада у јулу, када је 

забележен благи дсз. пад зарада и у приватном и у 

јавном сектору. При томe, од краја прошле године 

бележи се бржи мг. раст зарада у приватном (10,3% 

у периоду јул–август) него у јавном сектору (7,2%), 

чему је допринела и снажна економска подршка 

државе. На основу одлуке Владе о повећању 

минималне цене рада од наредне године за 9,4%, на 

201,22 динара по часу (нето посматрано), минимална 

зарада ће у 2022. износити око 35 хиљада динара 

месечно (тј. око 300 евра), чиме ће се покривеност 

минималне потрошачке корпе минималном зарадом 

повећати на око 90%.  

У периоду јул–август забележен је широко 

распрострањен мг. раст просечне номиналне нето 

зараде по делатностима. Зараде су највише порасле 

у услужним делатностима – информисања и 

комуникација (13,0%), стручним, научним, 

иновационим и техничким услугама (11,3%) и 

финансијском сектору (10,8%). Више зараде у јулу и 

августу него у истом периоду прошле године 

регистроване су и у осталим делатностима претежно 

приватног сектора, пре свега у грађевинарству 

(10,0%), трговини на мало и велико (9,1%) и 

прерађивачкој индустрији (8,7%), као и у 

делатностима здравства и социјалне заштите (10,7%), 

у којима преовладава јавни сектор. 

Укупна номинална нето маса зарада, која је главни 

извор потрошачке тражње, остварила је мг. раст од 

12,5% у јулу и августу, по основу даљег повећања 

просечних зарада и формалне запослености. 

Према прелиминарној процени, продуктивност 

укупне економије у Т3 наставила је мг. раст (4,5%), 

али нешто споријим темпом него у Т2 (10,0%), када је 

забележена двоцифрена стопа привредног раста. 
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Запосленост 

Према подацима РЗС-а, добијеним из базе 

Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања и Статистичког пословног регистра, 

укупна формална запосленост наставила је мг. 

раст током Т3 (2,8%, након 3,3% у Т2) и у 

септембру је износила 2,30 млн лица, штo je њен 

највиши ниво од када се прати по упоредивој 

методологији (децембар 2014). Мг. посматрано, 

укупан број формално запослених у септембру 

повећан је за око 60 хиљада лица услед наставка 

запошљавања код правних лица и предузетника 

(збирно за око 65 хиљада лица), док је број 

индивидуалних пољопривредника био у паду (за око 

5 хиљада лица). 

Број формално запослених у приватном сектору у 

Т3 достигао је рекордних 1,69 млн лица (близу 73% 

укупне формалне запослености у Србији), при чему 

је само у септембру био већи за скоро 54 хиљаде лица 

него годину дана раније. Од тога, највећи број 

новозапослених регистрован је у прерађивачкој 

индустрији (преко 30% укупног повећања), а бележи 

се и у већини делатности услужног сектора, 

првенствено у трговини на мало и велико и ИКТ 

сектору. За њима следе стручне, научне, иновационе 

и техничке услуге, као и административне и помоћне 

услуге. Мг. раст запослености у септембру забележен 

је и у грађевинарству (око 5 хиљада лица). У јавном 

сектору је такође порастао број запослених на мг. 

нивоу (око 6 хиљада лица у септембру), доминантно 

у областима образовања и здравства, чему у знатној 

мери доприноси флексибилнији приступ у погледу 

запошљавања код корисника јавних средстава у 

односу на период фискалне консолидације. 

Према евиденцији Националне службе за 

запошљавање, укупан број незапослених је пети 

месец заредом био у паду и у септембру је износио 

492.143 лица, чиме се, после децембра 2020, поново 

спустио на ниво испод 500 хиљада лица. При томе, 

у септембру је евидентирано за око 7 хиљада 

незапослених мање него пре годину дана, што се 

дугује паду незапослености у готово свим групама 

занимања унутар индустријског и услужног сектора. 

Доступни резултати из ревидиране Анкете о радној 

снази14 говоре у прилог очуваности тржишта рада у 
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14 Према новој методологији коју РЗС спроводи од јануара 2021, подаци о 

основним показатељима из Анкете о радној снази ревидирани су почевши од  

Т1 2010.
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условима пандемије, с обзиром на то да је стопа 

партиципације радно способног становништва 

(15–64 године) у Т2 достигла 69,8% (мг. раст од 6,0 

п.п.), а стопа запослености 48,3% (мг. раст од 2,0 

п.п.). Стопа незапослености је мг. повећана за 3,2 

п.п., на 11,1% у Т2, али се на тај раст одразила 

чињеница да су у истом периоду прошле године 

незапослена лица која су била спречена да траже 

посао услед рестриктивних мера сврставана у 

контингент становништва ван радне снаге. Због тога 

се мг. раст стопе незапослености и пад стопе 

становништва ван радне снаге (за 4,1 п.п., на 45,7%) 

у Т2 2021. могу сматрати показатељима опоравка 

тржишта рада, јер се враћају ка својим уобичајеним 

нивоима пре пандемије. 

 

6. Међународно окружење 

У периоду од претходног извештаја, динамика 
глобалног привредног опоравка успорила је услед 
погоршања епидемиолошке ситуације, пре свега у 
земљама у развоју, док развијене земље највише 
трпе последице застоја у глобалним ланцима 
снабдевања, што је и определило нешто ниже 
пројекције раста за 2021. Уз то су ризици у погледу 
темпа привредног опоравка и дужине трајања 
пандемије постали израженији, на шта је 
утицала повећана дивергенција између развијених 
земаља и земаља у развоју у погледу доступности 
вакцина и могућности за предузимање додатних 
економских мера. 

Настављен раст светских цена примарних 
пољопривредних производа и енергената, и 
проблеми на страни понуде и даље утичу на 
појачане инфлаторне притиске у већини земаља 
света. Смиривање инфлаторних притисака 
очекује се средином наредне године, иако се ризици 
пројекције оцењују као асиметрични навише. 
Поједине централне банке у региону започеле су 
циклус повећања референтних каматних стопа, а 
ФЕД је донео одлуку о почетку смањења обима 
куповине активе у новембру. ЕЦБ за сада није 
знатније мењала монетарну политику. 

 

Економска активност 

У условима убрзаног ширења нових сојева вируса 

корона, водеће међународне институције 

прогнозирају слабији темпо глобалног привредног 

опоравка у П2 у односу на П1 2021. При томe, 

неједнака доступност вакцина и ограничен простор 
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за будуће деловање економских политика додатно 

продубљују јаз између развијених земаља и земаља у 

развоју у погледу брзине привредног опоравка и 

превазилажења последица пандемије. У октобарском 

издању WEO ММФ је благо кориговао наниже 

пројекције раста светске привреде из јула и 

априла – са 6,0% на 5,9% у 2021. години. На такву 

одлуку утицале су ниже пројекције привредног раста 

у развијеним земљама  (5,2% у октобру наспрам 5,6% 

у јулу), које су суочене с прекидима у глобалним 

ланцима снабдевања, као и ниже пројекције раста у 

земљама у развоју с ниским дохотком (3,0% у 

октобру наспрам 3,9% у јулу) због погоршања 

епидемиолошке ситуације. Слабије прогнозе за обе 

групе земаља делимично су надомештене 

повољнијим економским изгледима у појединим 

земљама нето извозницама примарних производа, 

чије цене бележе знатан раст на светском тржишту. 

Ризици пројекције у кратком року остају 

асиметрични наниже, првенствено због повећане 

неизвесности око даљег тока пандемије и успеха 

земаља у спровођењу масовније вакцинације. 

Након контракције у два претходна тромесечја, 

привреда зоне евра у Т2 остварила је раст од 2,1% 

дсз., доминантно по основу раста потрошње 

домаћинстава (уз допринос од 1,8 п.п.), услед 

ублажавања рестриктивних здравствених мера, а у 

мањој мери и потрошње државе (уз допринос од 0,3 

п.п.). Позитиван допринос БДП-у који су пружиле 

инвестиције у основна средства (од 0,2 п.п.) 

неутралисан је истоветним негативним доприносом 

залиха, док је нето извоз зоне евра стагнирао у Т2. У 

исто време, БДП Италије и Немачке, наших главних 

спољнотрговинских партнера унутар зоне евра, 

повећан је за 2,7% дсз. и 1,9% дсз., такође вођен 

растом потрошње домаћинстава.  

Према прелиминарној процени Eurostat-а, привредни 

раст зоне евра је у Т3 износио 2,2% дсз., што је изнад 

тржишних очекивања (2,0% дсз.), због чега ЕЦБ и 

даље очекује достизање преткризног нивоа БДП-а до 

краја године. Међутим, раст активности у 

производном сектору и грађевинарству отежавају 

уска грла у производњи, кашњења у испоруци, 

недостатак радне снаге у појединим областима и 

знатан раст цена сировина и материјала, што се у 

мањој мери одражава на услужни сектор, у којем је 

опоравак активности подржан интензивном 

вакцинацијом становништва. С тим у вези, ЕЦБ је у 

септембру задржала повољне изгледе раста зоне 

евра у кратком року, ревидирајући навише јунску 

пројекцију раста БДП-а у 2021. години – за 0,4 п.п., 

на 5,0%, по основу даљег раста домаће тражње (пре 
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свега приватне потрошње), наставка процеса 

вакцинације, опоравка екстерне тражње, као и 

подстицајних мера монетарне и фискалне политике. 

Наведени фактори, у условима даљег попуштања 

заштитних мера, требало би да допринесу повратку 

БДП-а зоне евра на преткризни ниво до краја  

ове године. 

Тржиште рада у зони евра одликују даљи пад стопе 

незапослености (7,4% у септембру наспрам 7,8% у 

јуну) и повољнији планови запошљавања у 

грађевинарству и услужним делатностима, на шта 

указује повећање водећег показатеља очекивања 

запослености за зону евра (EEI)15 на највиши ниво у 

протекле три године (113,4 поена у септембру). 

Међутим, број запослених у Т3 и даље је испод нивоа 

из Т4 2019. (за око 2 млн лица), при чему се од 

проглашења пандемије у земљама зоне евра 

интензивирао тренд смањења броја радних сати по 

запосленом услед измењених услова рада и низа 

структурних промена.16 

Привредни раст у САД у Т2 благо је убрзан на 6,7% 

на годишњем нивоу, тј. 1,6% дсз. (са 1,5% дсз. у Т1), 

чему је највише допринела приватна потрошња (1,9 

п.п.), а у мањој мери и инвестиције у основна 

средства (0,2 п.п.). У супротном смеру је деловало 

смањење залиха, државне потрошње и нето извоза 

(уз збирни допринос БДП-у од –0,5 п.п.). Иако се 

очекује даља експанзија прерађивачке индустрије у 

САД (на шта упућује и композитни индекс ISM PMI, 
који је у септембру износио 61,1 поен), ФЕД очекује 

успоравање економске активности у П2, услед 

тежег отклањања застоја у производним ланцима од 

првобитних очекивања, као и знатног пораста броја 

оболелих од нових сојева вируса, што се негативно 

одржава на личну потрошњу и понуду радне снаге. 

Према прелиминарној процени Бироа за економска 

истраживања, привредни раст у САД у Т3 је успорио 

на 2,0% на годишњем нивоу, тј. на 0,5% дсз. ФЕД је у 

септембру знатно ревидирао наниже јунску 

пројекцију раста БДП-а у 2021. за 1,1 п.п., на 5,9%. 

На тржишту рада у САД бележи се даљи пад стопе 

незапослености, на 4,8% у септембру (са 5,9% у 

јуну), чиме се додатно приближила преткризном 

нивоу (3,5% у фебруару 2020). Број новозапослених 
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15 Вредност индекса Employment Expectations Indicator изнад 100 поена 

указује на планове већег запошљавања, а испод 100 на планове мањег 

запошљавања. 

16 Међу структурним факторима, ЕЦБ посебно истиче утицај технолошког 

прогреса, померање запослених ка пословима у услужном сектору, повећану 

склоност ка пословима са краћим радним временом, као и промене радних и 

пореских прописа. 

U.S. Bureau of Labor Statistics Institute for Supply Management.



ван пољопривреде у септембру порастао је за 194 

хиљаде лица у односу на август, што је најмањи 

месечни раст од почетка године, при чему je још увек 

упражњено око 10 млн радних места у САД. То 

указује на битно већу тражњу од понуде радне 

снаге,17 чија је стопа партиципације од 61,6% у 

септембру (колико је износила и у јуну) и даље битно 

испод преткризног нивоа (63,3% у фебруару 2020). 

Имајући то у виду, ФЕД је кориговао навише 

очекивану стопу незапослености за САД у 2021. са 

4,5% у јуну на 4,8% у септембру. 

После дуже од годину дана, у региону средње и 

југоисточне Европе18 у Т2 је остварен мг. раст  

БДП-а од 11,8%, захваљујући пре свега расту 

потрошње домаћинстава, док је нето извоз био у паду. 

Водећи показатељи економске активности указују на 

наставак привредног раста на нивоу региона у Т3, по 

основу даљег раста домаће тражње, подстакнутог 

процесом вакцинације и опоравком извоза, подржаног 

опоравком екстерне тражње из земаља западне 

Европе као кључних спољнотрговинских партнера. 

Поред тога, земље региона рачунају и на средства из 

наредне генерације фондова ЕУ, с обзиром на сужени 

простор за деловање подстицајних фискалних и 

монетарних мера. 

Према оцени Националног статистичког бироа, 

привреда Кине успорила је мг. раст на 4,9% у Т3 (са 

7,9% у Т2), по основу успоравања индустријске 

активности услед несташице електричне енергије у 

септембру и слабијих инвестиција у некретнине и 

путну инфраструктуру, због чега је ММФ у октобру 

благо кориговао наниже јулску пројекцију раста у 

2021. (за 0,1 п.п., на 8,0%). С друге стране, ММФ је у 

октобру повећао јулску пројекцију раста привреде 

Русије у 2021. (за 0,3 п.п., на 4,7%), пре свега због 

снажног раста цена енергената на светском тржишту, 

чији је Русија један од водећих нето извозника.  
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17 Као најчешћи разлози смањене активности на тржишту рада у САД наводе 

се продужене бенефиције за незапослене, повећана уштеђевина 

домаћинстава, превремени одлазак у пензију и др. 

18 Детаљније о економском оправку и изгледима раста региона средње и 

југоисточне Европе видети у Осврту 3. стр. 47.
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Осврт 3: Економски опоравак и перспективе региона 
 средње и југоисточне Европе 

 

Макроекономска кретања у региону средње и југоисточне Европе редовно се прате и анализирају у Народној 

банци Србије, с обзиром на то да земље унутар овог региона1 деле доста заједничког са Србијом – највећи број 

земаља чине земље у успону, са искуством транзиције друштвеног и привредног система и усмереношћу на 

процес структурних реформи, што је претходних деценија резултирало повећањем степена отворености и 

интегрисаности ових земаља у глобалне ланце снабдевања. Поред тога, земље региона средње и југоисточне 

Европе постају све важнији спољнотрговински партнери Србије, о чему говори податак да су у 2019. 

учествовале са око 30% у робном извозу, односно са око 21% у робном увозу наше земље, задржавши сличан удео 

и у 2020. години. Само у девет месеци 2021. Србија је повећала суфицит у робној размени са овим регионом на 

374,5 млн евра, што је вишеструко бољи резултат него на нивоу целе 2020. (око 126 млн евра) и 2019. године 

(дефицит око 24 млн евра). 

Кад је реч о привредној активности, привреде региона се, слично као и светска привреда, налазе на путу 

опоравка, после снажне контракције изазване глобалном пандемијом вируса корона. О томе сведочи остварен мг. 

раст БДП-а региона као целине од 11,8% у Т2 (пад у Т2 2020. износио је 9,8% мг.), који је вођен растом домаће 

тражње – потрошње домаћинстава и државе (уз допринос БДП-у од 7,2 п.п.) и укупних инвестиција (уз допринос 

БДП-у од 5,1 п.п.), док је нето извоз и даље испод преткризног нивоа (уз негативан допринос БДП-у од 0,5 п.п.). 

Посматрано по земљама региона, највећи мг. раст БДП-а у Т2 регистрован је у Мађарској (17,8%), Хрватској 

(16,5%) и Словенији (16,3%), при чему су двоцифрену стопу раста, поред Србије (13,7%), забележиле још и 

Румунија (13,9%) и Пољска (10,8%). Тиме је први пут у протеклој години дана регистрован широко распрострањен 

привредни раст у целом региону (Графикон О.3.1), чему су највише допринеле спроведене економске мере и 

напредак у процесу вакцинације становништва, као и ниска база из претходне године. Треба напоменути да су 

Словенија, Словачка и Бугарска, попут Србије, још у Т1 забележиле позитивну мг. стопу  

раста БДП-а. 

 

 

Eurostat 

1  У земље региона средње и југоисточне Европе сврстане су Мађарска, Чешка, Пољска, Словенија и Словачка (средња Европа), као и Румунија, 

Бугарска и Хрватска (југоисточна Европа), које су уједно и чланице ЕУ.
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Дсз. посматрано, само су Румунија, Пољска и 

Мађарска, поред Србије, која је то успела већ у Т1, 

у Т2 достигле ниво реалног БДП-а из Т4 2019. 

(Графикон О.3.2), што је у највећој мери резултат 

знатног раста личне потрошње услед попуштања 

рестриктивних здравствених мера и ефеката 

економске подршке, као и ниске базе из истог периода 

претходне године. БДП Словеније се у Т2 нашао 

надомак нивоа из Т4 2019, док се за остале земље 

региона средње и југоисточне Европе очекује да га 

достигну до краја ове или почетком наредне године, 

чему ће допринети даљи опоравак домаће тражње и 

наставак процеса вакцинације.  

Када се заједно посматрају остварења на нивоу 

2020. и пројекције за 2021. годину у региону средње и 

југоисточне Европе, укључујући и земље Западног 

Балкана (Графикон О.3.3), очекује се да највећи 

кумулативни раст БДП-а оствари Србија  

(5,5–6,0%), иза које следе Румунија (2,8%), Мађарска 

и Пољска (по 2,5%), а потом Словенија и Албанија (по 

1,8%). У Бугарској се предвиђа незнатан кумулативни 

раст у обе године, док ће у осталим земљама 

вероватно бити забележен кумулативни пад економске 

активности, што показује да економски опоравак у 

овој години ипак неће бити довољан да покрије 

губитке проузроковане пандемијом. 

Уважавајући специфичности земаља, а имајући у 

виду остварења у досадашњем току 2021, 

аналитичари Consensus Economics-а у октобру су 

ревидирали навише јулске пројекције привредног 

раста у 2021. за скоро све земље наведеног региона 

(Табела О.3.2), изузев Чешке, која се суочава с 

недостатком квалификованих радника, као и 

Словачке, која бележи високу дугорочну незапосленост. Истовремено, навише су кориговане и прогнозе раста 

у 2022. години за највећи део региона (изузев Словеније и Словачке). Генерално повољнијим економским 

Eurostat

Eurostat 
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изгледима региона у хоризонту пројекције доприноси 

наставак процеса вакцинације, раст тражње из западне 

Европе, као кључног спољнотрговинског партнера, а 

земљама чланицама ЕУ и приступ средствима из 

фондова ЕУ (Next Generation EU) и дугорочног буџета 

ЕУ за период 2021–2027. (познатог као Multiannual 
Financial Framework). ММФ је у октобру такође 

ревидирао навише пројекције раста у 2021. и у 2022. 

за готово све земље региона средње и југоисточне 

Европе (Табела О.3.3) у односу на очекивања из 

априла, истакавши да ће коришћење средстава из 

фондова ЕУ значајно подржавати државна улагања у 

инфраструктурне пројекте и убрзати процес 

дигитализације и „зелене транзиције” у овим земљама. 

Ипак, Consensus Economics и ММФ су сагласни у 

прогнози слабијег привредног замаха у 2022. у односу 

на 2021. годину у највећем броју земаља региона, не 

само због тога што је раст у 2021. делом био резултат 

надокнађивања пропуштене потрошње и инвестиција 

из претходне године, већ и због очекиваног повлачења 

подстицајних економских мера донетих као одговор на 

пандемију, као и започетог и очекиваног пооштравања 

монетарних политика појединих централних банака у 

условима јачања инфлаторних притисака. Иако ће 

регион средње и југоисточне Европе у 2021. и 2022. 

години остварити релативно солидне стопе 

привредног раста, динамика тог раста ће, појединачно посматрано, зависити од напретка вакцинације, као 

и од простора за подстицајно деловање фискалне и монетарне политике. 

Према дугорочним прогнозама ММФ-а, привредни раст у земљама региона ће се наставити и у наредним 

годинама (Графикон О.3.4), као резултат даљег спровођења структурних реформи и процеса конвергенције ка 

развијеним земљама ЕУ, али споријим темпом, с обзиром на високу базу из 2021. године.  

Consensus Forecasts

Consensus Forecasts

WEO 

WEO 
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Када је реч о структурним реформама, које треба да буду приоритет овог региона и у наредном периоду, у 

годишњем извештају OECD-а2 о изгледима раста по земљама истиче се да велики део преостале разлике у 

животном стандарду земаља региона средње и југоисточне Европе у односу на развијене земље дугује нижој 

продуктивности, која је дужи низ година пре пандемије успоравала, а коју су новонастале околности учиниле 

рањивијом по основу повећаних трансакционих трошкова, смањене мобилности људи, робе и капитала, као и 

слабијих могућности за прерасподелу ресурса по предузећима, привредним секторима и земљама.  

Ту је и проблем појаве већег броја непродуктивних (тзв. зомби) предузећа, која неефикасно користе економску 

подршку, због чега је, према оцени ММФ-а, потребно да државна помоћ у наредном периоду буде циљано 

усмерена ка најугроженијим делатностима и предузећима. Позитиван допринос подизању ефикасности и 

продуктивности у региону, а по том основу и укупне економске активности, пружају паралелни процеси 

дигитализације и аутоматизације, због чега треба очекивати повећање продуктивности у дугом року и 

смањивање јаза у односу на развијене земље. Поред тога, земље региона, укључујући и Србију, могле би у 

периоду после пандемије да имају корист од могућег враћања процеса производње из удаљених, нпр. азијских 

земаља, ка земљама ближим зони евра (енг. near-shoring), с обзиром на испољене слабости глобализације током 

пандемије, видљиве у застојима у глобалним ланцима снабдевања и растућим трошковима транспорта. Таква 

померања се најчешће везују за стратешки важне гране индустрије, које снажно доприносе укупној економској 

активности – учешће бруто додате вредности индустрије чини између 20% и 30% укупне бруто додате вредности 

у већини земаља. Наведени процеси, уз повећана улагања у области образовања, истраживања и развоја и зелену 

технологију, подстичу одржив, иновативан привредни раст региона средње и југоисточне Европе, базиран на 

знању. 

OECD Going for Growth 

2  Извештај OECD-а под називом Going for growth 2021: Shaping a vibrant recovery (доступан на веб-страници: https://www.oecd.org/economy/going-
for-growth/).
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Кретање инфлације 

Мг. инфлација у зони евра наставила је кретање 

узлазном путањом током Т3 и у септембру је достигла 

3,4%, првенствено због убрзаног раста цена 

енергената (17,6% мг.) и испољавања ефекта ниске 

прошлогодишње базе, а у мањој мери и виших цена 

хране и услуга, док су цене индустријских производа 

без енергије успориле мг. раст. Вођена растом цена 

услуга, мг. базна инфлација је такође убрзала раст, 

на 1,9% у септембру. Појачани инфлаторни притисци 

у зони евра повећавају забринутост у погледу дужине 

њиховог трајања, с обзиром на даљи раст 

произвођачких цена услед раста светских цена 

примарних производа и енергената и застоја у 

производњи, као и притиска на повећање зарада 

запослених због недостатка радне снаге. Мерена 

променом хармонизованог ИПЦ-а, мг. инфлација је у 

септембру убрзала раст и у Немачкој (на 4,1%) и у 

Италији (на 2,9%), које су наши најважнији 

спољнотрговински партнери унутар зоне евра. У 

октобру, према прелиминарним проценама, 

инфлација у зони евра је додатно убрзала, на 4,1% мг., 

пре свега услед виших цена енергената. 

Према подацима америчког Завода за статистику рада, 

мг. инфлација у САД (мерено ИПЦ) у септембру 

нашла се на истом нивоу као у јуну од 5,4%, док је 

базна инфлација (по искључењу цена хране и 

енергије) успорила мг. раст на 4,0% у септембру (са 

4,5% у јуну), највише због споријег мг. раста цена 

половних возила. Поред солидне тражње, притисак на 

инфлацију и даље врше продужени застоји у ланцима 

снабдевања, који поскупљују основне инпуте у 

производњи, као и неусклађеност понуде и тражње на 

тржишту рада, која ствара притисак на зараде. 

Преферирана мера инфлације ФЕД-а, мерена 

индексом издатака за личну потрошњу, повећана је на 

4,4% у септембру, вођена пре свега снажним растом 

цена енергената.  

Посматране земље региона средње и југоисточне 

Европе током Т3 карактерисао је убрзан раст мг. 

инфлације, која се кретала изнад горње границе 

дозвољеног одступања од циља, достигавши 

вишегодишње максимуме у септембру у условима 

недостатка радне снаге, застоја у снабдевању и 

знатног поскупљења енергената (посебно природног 

гаса). Највише је порасла мг. инфлација у Румунији – 

на 6,3% у септембру, пре свега због виших цена 

поврћа и нафтних деривата. Исти фактори су 

определили и повећање мг. инфлације у Пољској, на 

5,9% у септембру. У Мађарској је мг. инфлација 

U.S. Bureau of Labor Statistics.
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повећана на 5,5% у септембру, а у Чешкој на 4,9%, 

при чему је у обе земље убрзање укупне инфлације 

одређено убрзањем базне инфлације. Поред базне 

инфлације, вишој септембарској мг. инфлацији у 

Мађарској допринеле су и цене хране, док су у Чешкој 

посебно инфлаторно деловале више цене услуга 

становања и материјала за њихово одржавање, а у 

мањој мери цене аутомобила и нафтних деривата. 

Током Т3, мг. инфлација је убрзала раст и у највећем 

броју земаља Западног Балкана – у Северној 

Македонији на 3,7% у септембру, у Албанији на 

2,5%, а у Босни и Херцеговини на 3,0%. У Црној Гори 

је инфлација у септембру благо успорила мг. раст  

на 2,9%.  

Инфлација у Турској такође је убрзала мг. раст током 

Т3 и у септембру је достигла 19,6%, по основу 

депрецијације лире и виших цена хране. 

 

Монетарна политика 

EЦБ није мењала основне каматне стопе током Т3, 

али је на септембарском састанку оценила, а на 

октобарском потврдила, да се повољни услови 

финансирања у зони евра могу задржати у наредном 

периоду и са умерено мањим обимом куповине активе 

у оквиру програма PEPP у односу на претходна два 

тромесечја. Истакнуто је да су повољни финансијски 

услови од кључног значаја за даљи опоравак 

економије зоне евра. ЕЦБ је подсетила на 

флексибилност овог програма, тј. да ће се он 

прилагођавати тржишним условима и у наредном 

периоду, а најмање до краја марта 2022. године, 

односно све док се не процени да је криза изазвана 

пандемијом завршена. Реинвестирање доспелих ХоВ 

вршиће се најмање до краја 2023. године.  

Такође, ЕЦБ је потврдила да ће наставити да 

спроводи нето куповину активе у оквиру програма 

APP, докле то буде потребно, како би се појачао 

експанзивни утицај каматних стопа, па ће се овај 

програм и завршити непосредно пре почетка њиховог 

повећања. Као и до сада, ЕЦБ је навела да ће средства 

од доспећа инструмената купљених у оквиру овог 

програма бити реинвестирана у дужем периоду након 

почетка повећања каматних стопа. ЕЦБ наставља да 

обезбеђује знатну ликвидност и путем својих 

операција рефинансирања дугорочних кредита 

банкама. Трећа серија TLTRO и даље ће бити 

атрактиван извор финансирања банака ради наставка 

подршке кредитирању привреде и становништва. 



Народна банка Србије

53

ФЕД није мењао распон референтне каматне стопе 

током Т3, као ни најаву да ће он остати на нивоу  

0–0,25% све док се не процени да је достигнута пуна 

запосленост, уз инфлацију која ће достићи и неко 

време бити благо изнад 2%. Међутим, уз задржавање 

постојеће динамике куповине активе у оквиру 

програма квантитативних олакшица (месечна 

куповина државних ХоВ у износу од 80 млрд долара и 

хипотекарних обвезница у износу од 40 млрд долара), 

ФЕД је на септембарском састанку најавио да би 

умеренија динамика куповине активе у оквиру овог 

програма могла бити оправдана, ако се настави 

економски напредак у складу са очекивањима. 

Септембарске пројекције ФЕД-а у погледу 

референтне каматне стопе указују на то да половина 

представника ФЕД-a (девет од 18) очекује повећање 

референтне стопе у 2022. години (претходно 

очекивало седам представника ФЕД-а). Као што се и 

очекивало, ФЕД је на новембарском састанку донео 

одлуку о почетку постепеног смањења обима 

куповине активе, тако да би требало да нето куповине 

буду завршене средином наредне године. 

Услед растућих инфлаторних притисака, који су 

последица не само глобалних већ и домаћих фактора, 

поједине централне банке у земљама средње и 

југоисточне Европе током Т3 су наставиле или 

започеле повећање референтне каматне стопе. Као 

што је и најавила, централна банка Чешке је 

наставила циклус повећања референтне каматне 

стопе, који је започет у јуну ове године. Референтну 

стопу је повећала на 1,5% – у августу за 25 б.п. и у 

септембру за 75 б.п. Иако је инфлација наставила да 

се креће и убрзава изнад горње границе циља 

централне банке (2 ± 1%), тржиште је очекивало мање 

повећање у септембру. И централна банка Мађарске 

наставила је да повећава референтну стопу у августу 

за 30 б.п., а у септембру и октобру за по 15 б.п., на 

1,8%, што је њен највиши ниво од априла 2015. 

године. Октобарско повећање је четврто повећање 

референтне каматне стопе заредом од јуна, уз најаву 

креатора монетарне политике да ће се повећање 

наставити, мада споријим темпом, све док се не 

осигура одржива конвергенција инфлације ка циљу 

централне банке, која се очекује током П2  

2022. године. 

У условима раста инфлације на 5,9% у септембру, 

што је њен највиши ниво од јуна 2001, централна 

банка Пољске повећала је у октобру референтну 

каматну стопу за 40 б.п., на 0,5%, први пут од маја 

2012. године. У октобру се и централна банка 

Извештај о инфлацији — новембар 2021.

Eurostat 



Румуније одлучила за прво повећање референтне 

каматне стопе од маја 2018. године, с обзиром на то 

да ће краткорочна инфлација бити виша него што се 

очекивало, а посебно раст цена енергената. 

Референтна каматна стопа је повећана за 25 б.п.,  

на 1,5%. 

С друге стране, централна банка Турске је смањила 

референтну каматну стопу на 16% током септембра и 

октобра, с нивоа од 19%, на ком се налазила од марта 

ове године, када је због високе инфлације повећана. 

Одлука о смањењу референтне стопе донета је пре 

свега због процене да су инфлаторни притисци 

привремени, изазвани растом цена хране и увозних 

цена, а да је повећана референтна каматна стопа од 

марта ове године имала већи контракциони ефекат на 

кредитну активност банака него што се очекивало.  
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Осврт 4: Главни изазови за монетарне политике земаља у успону,  
укључујући Србију  

 

Пандемија вируса корона навела је централне банке широм света да знатно смање своје референтне каматне 

стопе, у великом броју случајева на најниже нивое до сада. При томе, знатан број централних банака развијених 

земаља, чије су каматне стопе пред избијање пандемије већ биле на нивоу око нуле, ослањале су се на операције 

рефинансирања, као и на куповину државних, па и приватних ХоВ у оквиру програма квантитативног попуштања. 

Током пандемије, и поједине централне банке земаља у успону предузеле су сличне куповине активе, мада 

неупоредиво мањег обима. Предузете мере централних банака, заједно с фискалним мерама влада, представљају 

контрацикличне политике без преседана, и по обиму, и по брзини доношења. Оно што је посебно важно јесте то 

да су први пут у модерној историји такве политике функционисале не само у развијеним земљама већ и у земљама 

у успону.1 По избијању пандемије, земље у успону, укључујући Србију, такође су биле у могућности да предузму 

подстицајне економске мере ради подршке грађанима и привреди у екстремно тешким околностима. 

Са опоравком светске привреде, који је од почетка године и бржи него што се очекивало, али и растом 

инфлаторних притисака, пажња тржишних учесника усмерила се на очекивану транзицију монетарних политика 

централних банака од екстремно експанзивних ка политикама у тзв. постпандемијском стању. Током тог процеса, 

кључни изазов за креаторе монетарне политике биће то како да се избегне нежељено заоштравање финансијских 

услова, тј. заоштравање које би могло знатније успорити економску активност, а да се истовремено обезбеде 

контрола инфлаторних притисака и финансијска стабилност. 

Пажња тржишних учесника усмерена је пре свега на питање нормализације монетарних политика водећих 

централних банака развијених земаља, због ефеката које она има на светску привреду. Водеће централне банке 

већ неко време сигнализирају да ће постепено 

смањивати степен монетарне експанзивности, и то 

најпре смањењем обима куповине активе у оквиру 

програма квантитативног попуштања. Централне банке 

развијених земаља током пандемије повећале су активу 

у својим билансима на рекордне нивое, на близу 60% 

БДП-а, што је готово двоструко више него пред 

проглашење пандемије (Графикон О.4.1). Куповину 

активе централне банке предузимају ради ублажавања 

финансијских услова и подстицања кредитирања 

привреде и грађана. С обзиром на утицај ФЕД-а и  

ЕЦБ-а на ликвидност и услове финансирања на 

глобалном нивоу, неизвесност је посебно присутна у 

погледу ефеката које ће нормализација њихових 

монетарних политика имати на цене активе, као и 

бојазан да би евентуалне изненадне промене у њиховим 

монетарним политикама, које тржишни учесници нису 

предвидели, могле да изазову повећање волатилности 

на међународном финансијском тржишту и 

заоштравање финансијских услова за земље у успону, као што је то био случај 2013. године (taper tantrum).   

За сада су монетарне политике водећих централних банака у високом степену транспарентне и предвидљиве, 

а подизање референтних каматних стопа још увек се не очекује у ближој будућности, што даје основу за очекивања 

да опоравак земаља у успону не би требало да буде угрожен. Почевши од јуна ове године, ФЕД је све више и више 

сигнализирао да ће крајем ове године смањити обим куповина у оквиру програма квантитативног попуштања, а на 

састанку у новембру је таква одлука и донета. 

Financial Stability Report

1 „Planning for the Post-COVID world: central bank policies in emerging economies”, LSE online public event, 7. октобар 2021.
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С обзиром на трговинску и финансијску повезаност, за Србију су посебно важне мере монетарне политике 

ЕЦБ-а, која је најавила да ће и даље обезбеђивати изузетно повољне финансијске услове у зони евра како би 

подржала привредни раст. Већина инвеститора очекује да ЕЦБ бар још неколико година неће обуставити куповину 

активе, нити да ће подизати каматне стопе с рекордно 

ниског нивоа, с обзиром на промену стратегије у јуну, 

којом је подигнут горњи праг за инфлацију. 

Ипак, чини се да је оптимизам који је покренуо 

тржишта у П1 ове године смањен током лета. 

Инвеститори су постали опрезнији због поновног 

ширења вируса, застоја у глобалним ланцима 

снабдевања и веће неизвесности у погледу темпа 

привредног раста. Због турбуленција на тржишту 

енергената, крајем септембра знатно је повећана и 

забринутост да би инфлаторни притисци могли бити 

перзистентнији него што се првобитно предвиђало. 

Висока неизвесност у погледу даљих економских 

кретања резултирала је високом осетљивошћу 

тржишних учесника на све вести, а посебно оне о 

инфлацији у САД и монетарној политици ФЕД-а. 

Узимајући и то у обзир, ММФ оцењује да је 

општа слика финансијских услова још увек повољна 

(Графикон О.4.2), а приливи капитала у земље у 

успону генерално стабилни.2 Након почетног шока 

изазваног пандемијом, знатно су се опоравили 

приливи по основу портфолио инвестиција, пре свега 

по основу државних ХоВ у чврстој валути (Графикон 

О.4.3). Знатан опоравак забележиле су и власничке 

ХоВ. Да ли ће и у којој мери побољшани финансијски 

услови за земље у успону бити доведени у питање у 

наредном периоду, остаје да се види. Нормализација 

монетарне политике ФЕД-а и отуда пооштравање 

глобалних услова финансирања могло би се одразити 

на раст аверзије инвеститора према ризику, ниже 

приливе капитала, раст премије ризика и 

депрецијацијске притиске на валуте земаља у успону. 

Поред тог изазова, централне банке земаља у 

успону, као и развијених земаља, суочене су с растућим инфлаторним притисцима, услед знатно виших светских 

цена енергената и хране, као и застоја у глобалним ланцима снабдевања. Међутим, за разлику од развијених 

земаља, учешће хране у потрошачкој корпи знатно је веће у земљама у успону, па је ризик раста инфлационих 

очекивања и преливања на базну инфлацију већи. Знатно више цене енергената и застоји у ланцима снабдевања 

неповољни су за већину земаља у успону и представљају један од кључних ризика не само инфлације већ и 

привредног раста. Перзистентно висока инфлација негативно би се одразила на расположив доходак становништва 

и део привреде који није у могућности да пребаци терет повећаних трошкова на потрошаче. Стога се многе 

централне банке земаља у успону налазе у дилеми између реаговања на инфлаторне притиске и подршке 

краткорочном привредном расту.  

 

 

2  WEO, ММФ, октобар 2021.

Covid-19

EPFR Global WEO

Taper tantum
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Као и у развијеним земљама, очекује се да раст инфлације и у земљама у успону буде у највећој мери 

привремен. Међутим, за разлику од централних банака развијених земаља, далеко већи број централних банака 

земаља у успону повећао је референтне каматне стопе (Графикон О.4.4). Како наводи ММФ,3 разлога је неколико, 

а пре свега забринутост да би могле бити 

перципиране као централне банке које нису ништа 

предузеле против инфлаторних притисака, затим 

бојазан да су могући депрецијацијски притисци и 

слабији портфолио приливи по основу државних ХоВ 

у локалној валути због сужавања каматног 

диференцијала. Ипак, финансијски услови у многим 

земљама у успону и даље су повољни упркос 

повећањима референтних стопа – реалне каматне 

стопе су негативне и даље стимулишу привредни 

раст. На знатно повећање референтне стопе одлучиле 

су се централне банке Бразила и Русије (за 5,75 п.п. и 

3,25 п.п. у односу на најнижи ниво током пандемије) 

и њихове стопе се сада налазе на вишем нивоу него 

пред избијање пандемије. На вишем нивоу него пре 

пандемије јесу и референтне стопе централних 

банака Мађарске и Чилеа, али су у посматраној групи 

земаља генерално ниже. С друге стране, неке 

централне банке земаља у успону, међу њима и 

Србије, оставиле су отворена врата за евентуална 

повећања референтне каматне стопе у наредном периоду, што ће пре свега зависити од кретања у 

међународном окружењу. При томе, Народна банка Србије је предузела први корак ка смањењу експанзивности 

монетарне политике, повећавајући просечну извршну репо стопу од октобра. Такође, обустављено је организовање 

аукција репо куповине ХоВ, које је уведено по избијању пандемије како би се обезбедила додатна динарска 

ликвидност у економији по веома повољним условима.  

Иако се генерално очекује наставак тренда раста референтних каматних стопа у земљама у успону, што је у 

складу са очекиваном нормализацијом монетарних политика водећих централних банака, централне банке земаља 

у успону наставиће у наредном периоду да воде монетарну политику у зависности и од специфичних околности на 

домаћем тржишту, укључујући ток пандемије и расположив простор за монетарне мере, инфлацију и изгледе за 

привредни раст, ризике за преносне ефекте потреса из међународног окружења и стање финансијске стабилности. 

Превентивно пооштравање монетарних политика може помоћи да се спречи могућ раст инфлационих очекивања 

и ојача кредибилитет централне банке. С друге стране, прекомерно пооштравање домаћих финансијских услова 

могло би се негативно одразити на темпо раста економске активности, који ће бити кључни фактор успеха земаља 

у успону у суочавању с поменутим изазовима из међународног окружења. 

Бржи привредни раст у односу на развијене земље услов је за постизање релативно повољних услова 

финансирања на међународном тржишту капитала и у наредном периоду, када се очекује нормализација 

монетарних политика водећих централних банака. Већина аналитичара се слаже у оцени да су многе земље у 

успону сада, упркос пандемији, знатно боље припремљене него 2013. године, када је дошло до масовног изласка 

инвеститора из активе земаља у успону. У међувремену, многе земље у успону, међу њима и Србија, оствариле су 

значајна структурна побољшања и знатно смањиле унутрашњу и спољну неравнотежу. Као позитивну околност 

за земље у успону, Standard & Poor’s4 наводи чињеницу да су многе од њих, за разлику од развијених земаља, 

већ достигле нивое економске активности пре пандемије. Иако заостају у погледу вакцинације, ширење вируса 

у многим земљама у успону нема тако штетне ефекте на економску активност као непосредно по избијању 

пандемије, јер су се потрошња, пословање и инвестиције у великој мери прилагодили условима пандемије. 

 

3  Financial Stability Report, ММФ, октобар 2021. 
4  „Pandemic Scars Will Linger As New Risks Emerge”, S&P Global, 28. септембар 2021.
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Србија је преткризни ниво економске активности престигла већ у Т1 ове године, пре многих земаља у 

успону и већине европских земаља. Након што је премашио преткризни ниво, БДП Србије наставио је да расте 

изнад очекивања, па је Народна банка Србије повећала пројекцију раста за ову годину на 6,5%, при чему постоји 

могућност да раст буде и већи. У средњем року, Народна банка Србије очекује раст БДП-а у распону 4–5%. Као и 

у другим земљама, инфлаторни притисци су и у Србији повећани, а очекивани раст мг. стопа инфлације оцењује 

се у највећој мери као привремен, пре свега због актуелних снажних шокова на светском тржишту енергената, 

али и других примарних производа, као и ниске прошлогодишње базе. На потресе из међународног окружења, као 

и на ниску прошлогодишњу базу, Народна банка 

Србије не може да утиче. Оно на шта Народна банка 

Србије може да утиче и чему је одлучно посвећена 

јесте да, заједно с Владом, не дозволи стварање 

услова који воде трајнијем убрзању инфлације, као 

што се то дешавало у прошлости. Оно што је добро 

познато у Србији, али и у другим земљама у успону, 

показала је и анализа ММФ-а5 да веће 

депрецијације девизног курса (једини фактор који је 

у анализи статистички значајан) претходе епизодама 

високе инфлације. ММФ је анализирао 55 епизода 

високе инфлације (Графикон О.4.5), дистрибуираних 

подједнако у развијеним земљама и земљама у успону, 

како би се нашле преломне тачке убрзања инфлације. 

У просеку за земље у успону, номинални девизни курс 

је депрецирао за око 8% у тромесечју када је епизода 

високе инфлације почела. Убрзањима инфлације је 

такође претходио скок фискалног дефицита и 

дефицита текућег рачуна у земљама у успону. 

Перзистентније епизоде, дефинисане као оне током којих инфлација остаје повећана шест или више тромесечја, 

биле су повезане са оштријим растом средњорочних инфлационих очекивања. 

Народна банка Србије већ дужи низ година истиче да очување релативне стабилности девизног курса има 

веома значајну улогу у домаћој економији и остваривању основних циљева Народне банке Србије – ценовне и 

финансијске стабилности, у условима још увек релативно високог степена евроизације домаће економије. Важан 

фактор ниске и стабилне инфлације јесте и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и 

привреде у границама циља. 

Упркос изазовима, Народна банка Србије је успела да повећа девизне резерве на рекордно високе нивое, као 

гаранцију стабилности и отпорности домаће привреде на потресе из међународног окружења. Тако су бруто 

девизне резерве Народне банке Србије од почетка године повећане за 3,3 млрд евра, на 16,8 млрд евра крајем 

септембра, што обезбеђује покривеност увоза робе и услуга двоструко више од стандарда адекватности. Нето 

девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим 

основима) на крају септембра износиле су 14,2 млрд евра.  

У претходним годинама знатно су побољшани и текући рачун платног биланса и фискална позиција 

државе, што није нарушено ни током пандемије. Дефицит на текућем рачуну платног биланса у девет месеци 

ове године био је за око 23% мањи него у истом периоду претходне године. Очекујемо да ће његово учешће у  

БДП-у ове године износити око 4%, а у средњем року 4–5%, уз и даље пуну покривеност нето приливима СДИ. 

Када је у питању фискални биланс, пројектовани дефицит од 4,9% БДП-а ове године повољнији је од очекиваног, 

као резултат бржег привредног раста и позитивних кретања на тржишту рада, а у наредној години пројектује се 

његово даље смањење на 3%. И поред тога што ће знатан износ средстава и надаље бити усмерен у 

инфраструктурне пројекте, у средњем року предвиђа се даље смањење фискалног дефицита и прелазак у примарни 

5 WEO, ММФ, октобар 2021.
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суфицит, што ће обезбедити опадајућу путању јавног дуга опште државе (који је на крају септембра износио 57,1% 

БДП-а, а на нивоу године очекујемо 58,2%, што је испод мастрихтског критеријума). 

Налазећи се пред бројним изазовима из међународног окружења, Народна банка Србије ће наставити пажљиво 

да прати кретања у међународном окружењу и да мере монетарне политике доноси у складу с проценом њиховог 

утицаја на домаћу привреду. Као и до сада, користиће све расположиве мере како би инфлација остала ниска и 

стабилна, што је, уз очување стабилности финансијског система, услов за убрзан, али одржив привредни раст. 

Ублажавању евентуалних потреса из међународног окружења допринеће и одговорна фискална политика коју води 

Влада, затим обезбеђена одрживост јавних финансија, подстицајан пословни и инвестициони амбијент и смањење 

спољне неравнотеже. 

 



Финансијска и робна тржишта 

Након оптимизма инвеститора да ће с напретком 

вакцинације уследити снажан глобални опоравак, 

током Т3 јавила се забринутост због низа фактора: 

успоравања активности у сектору некретнина у 

Кини, које би могло имати негативне ефекте на 

остатак светске привреде, спора око подизања 

границе дуга САД, као и раста цена примарних 

производа и инфлаторних притисака, који су већи и 

постојанији од раније очекиваних, што утиче на 

одлуку све већег броја централних банака широм 

света да пооштре монетарне услове. Тиме се у 

највећој мери објашњава повећање имплицитне мере 

волатилности финансијских тржишта (VIX) током 

Т3 за 5,3 п.п., на 21,1%. Индекс ЕМ–VXY, који указује 

на волатилност валута земаља у успону, незнатно је 

повећан током Т3 (за 0,4 п.п., на 8,9%). Током октобра 

VIX се спустио на најнижи ниво од почетка пандемије 

(15,0%), а крајeм месеца је износио 16,3%, 

одражавајући снажну перформансу индекса S&P 500, 

у великој мери под утицајем извештавања о зарадама 

бројних водећих компанија у Т3, које су надмашиле 

очекивања. 

Приноси на десетогодишње државне ХоВ 

развијених земаља остали су готово непромењени 

током Т3, јер је након иницијалног пада уследио 

њихов раст у септембру, као реакција тржишта на 

сигнале централних банака да су на растуће 

инфлаторне притиске спремне да одговоре смањењем 

експанзивности монетарних политика. У Европи, 

смањење приноса на десетогодишње државне ХоВ 

почетком тромесечја довело је у негативну зону 

приносе на ХоВ Француске и Аустрије. Међутим, 

након раста приноса у септембру, који је настављен и 

у октобру, у негативној зони остали су само приноси 

на државне ХоВ Немачке, али су и они повећани на 

највиши ниво од маја ове године, у складу с растом 

очекивања тржишта да ће доћи до промена у 

монетарној политици ЕЦБ-а услед растућих 

инфлаторних притисака. Приноси на десетогодишње 

државне хартије САД такође су првобитно пали у Т3, 

под утицајем забринутости тржишта да би економски 

опоравак могао бити умеренији од претходно 

очекиваног. Међутим, убрзо се у центру пажње 

нашла растућа инфлација, као и најаве ФЕД-а да би 

смањење куповине активе могло почети у новембру, а 

завршити се средином 2022, раније него што су 

тржишта очекивала. 

Упоредо с растом приноса на државне ХоВ САД, 

одвијало се и јачање долара према евру, које се у 
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највећој мери може приписати очекиваним променама 

у монетарној политици ФЕД-а. Након незнатног 

слабљења у јулу (0,1%), долар је ојачао према евру 

током августа и септембра за 0,5% и 2,2%, 

респективно. Јачању долара је делимично допринео и 

раст ризика да ће доћи до заоштравања проблема у 

презадуженом сектору некретнина у Кини и преноса 

негативних ефеката на светску привреду. У октобру је 

долар ослабио према евру за 0,6%. 

Након раста у Т2, током Т3 цена злата је смањена за 

1,2%, на 1.743 долара по унци крајем септембра, уз 

раст стопа приноса на америчке државне ХоВ и 

јачање долара. Ипак, тај пад је био знатно мањи него 

у Т1 ове године, када је цена злата смањена за више од 

10%. У октобру, заједно са слабљењем долара, 

забележен је раст цене злата за 1,5%. 

Након релативно стабилног кретања у јулу (око 75 

долара по барелу), светске цене нафте су се до 20. 

августа кретале на нижем нивоу (око 70 долара по 

барелу у просеку) по основу погоршања 

епидемиолошке ситуације, што је ограничило 

глобалну тражњу за нафтом (првенствено из Азије), 

успоравања привредне активности у Кини, која је 

нето увозник нафте, као и најављеног повећања 

производње нафте на састанку чланица OPEC+. 

Међутим, до краја августа и у септембру цена нафте 

поново је расла, на шта су утицали прекиди у 

производњи нафте у Мексичком заливу после два 

урагана и по том основу пад залиха сирове нафте у 

САД, потешкоће појединих чланица OPEC+ да 

увећају производњу до циљаног нивоа, као и 

повољније прогнозе Међународне агенције за 

енергетику из Париза (IEA) у погледу опоравка 

тражње за нафтом до краја године. Наведени фактори 

су определили раст цене нафте на око 79 долара по 

барелу крајем Т3, што је за 4,9% више него крајем Т2 

и њен највећи ниво у протекле готово три године. У 

октобру је цена нафте наставила да расте и крајем 

месеца је достигла око 84 долара по барелу у 

условима глобалне несташице гаса, пре свега у 

Европи и Кини, због чега се индустријски сектор 

оријентише на нафту и угаљ, чија цена такође расте.  

Према подацима Светске банке, цене природног гаса 

у Европи у Т3 су достигле ниво од 22,8 долара по млн 

британских термалних јединица (за 121,7% изнад 

нивоа у Т2), што је највиши ниво откад се 

статистички прате ове цене. Драстичан раст цена 

природног гаса у највећој мери је последица 

исцрпљивања залиха након оштре зиме у Европи и 

изнадпросечних температура на северној хемисфери 
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током летњих месеци, које је пратио опоравак 

индустријске активности. То је ограничило понуду 

гаса из Русије и Норвешке и појачало тражњу међу 

европским земљама које су суочене с високим ценама 

дозвола за емисију и слабијом производњом енергије 

у ветроелектранама. Притом, највећи део залиха 

течног гаса одлази у азијске земље, где је раст цена 

природног гаса још израженији. Због тога се светски 

енергетски сектор преоријентисао на куповину 

иницијално јефтинијег термалног угља, чије је цена, 

услед повећаних потреба азијских електрана и 

смањене екстракције руде угља у Кини, Аустралији и 

Индонезији, као и кинеских ограничења на увоз 

аустралијског угља, такође достигла рекордне нивое – 

у Т3 је износила 185,7 долара по тони (што је за 42,9% 

више него у Т2). У октобру су цене природног гаса и 

угља наставиле да расту, вршећи притисак на раст 

цена електричне енергије. 

Према индексу Светске банке, цене метала и 

минерала су, после раста у Т2, забележиле пад од 

6,0% у Т3, који је одређен снажним падом цене руде 

гвожђа у августу и септембру (за 41,9%), с обзиром на 

то да је смањена производња челика у Кини условила 

мању тражњу за рудом гвожђа као основном 

сировином. Цена бакра је такође смањена у Т3 (за 

3,2%) по основу повећања залиха на лондонској берзи 

метала, али се ипак задржала близу рекордног нивоа 

из маја. Насупрот томе, ограничена производња 

алуминијума у Кини подстакла је раст његове цене за 

15,9% у Т3, док су цене никла, калаја, цинка и олова 

расле споријим темпом. У односу на Т2, у октобру су 

порасле цене већине метала и минерала, изузев никла 

и руде гвожђа, чија цена пада услед знатно смањене 

производње челика у Кини. 

Након благе корекције у јулу, светске цене хране, 

мерене индексом ФАО, наставиле су да расту у 

августу и септембру, тако да су на крају Т3 биле за 

4,0% више него на крају Т2 (реално посматрано). 

Највећи раст у Т3 забележиле су цене шећера (12,5%) 

под утицајем неповољних временских прилика у 

Бразилу, највећем светском извознику шећера. Више 

цене уља у Т3 (6,9%) вођене су повећањем цена 

палминог уља, које због смањене производње и 

недостатка радне снаге у Малезији бележе највише 

нивое у протеклих десет година. Цене уљане репице 

су такође знатно порасле, док су цене сојиног уља 

смањене. Снажна увозна тражња Кине за овчијим и 

говеђим месом и повећан увоз живинског меса у 

источној Азији и на Блиском истоку подстакли су раст 

цена меса у Т3 од 4,4%. У исто време, цене житарица 

на светском тржишту, које су посебно значајне за 
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Србију, повећане су за 2,4%, првенствено због раста 

цена пшенице услед слабијих прогноза жетве у 

главним извозницима, док је већи раст цена кукуруза 

услед застоја у америчким лукама избегнут 

захваљујући побољшаним условима жетве у САД и 

Украјини. Насупрот томе, цене млечних производа су 

смањене за 1,7% у Т3 – пре свега, цене обраног млека 

у праху, којим се мање трговало на северној 

хемисфери током летњих месеци. 
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Имајући у виду повољнија кретања у сва три тромесечја, Народна банка Србије ревидирала је пројекцију раста 
БДП-а за 2021. навише – са 6,5% на распон од 6,5% до 7%. У 2022. години, као и у средњем року, очекујемо да ће се 
раст БДП-а кретати у распону 4–5%, при чему повољнијим средњорочним изгледима, поред очуваног 
инвестиционог и потрошачког поверења, повећаних производних капацитета и радних места, доприноси и 
најављена реализација великих пројеката пре свега у области путне, железничке и комуналне инфраструктуре. 
Ризици пројекције и даље потичу од тока пандемије и њеног утицаја на ниво економске активности и инфлације 
на глобалном нивоу, укључујући и кретања на робном и финансијском тржишту. Укупно посматрано, оцењујемо 
их као симетричне, при чему су благо асиметрични наниже по основу фактора из међународног окружења и благо 
навише по основу фактора из домаћег окружења. 

Према новембарској централној пројекцији, очекујемо да ће се мг. инфлација привремено кретати изнад горње 
границе циља (3 ± 1,5%) до средине наредне године, када ће се, као резултат очекиваног успоравања од Т2 2022, 
најпре вратити у те границе, а затим и у доњи део циљаног распона до краја 2022, где ће се задржати и у 2023. На 
такво кретање инфлације утичу више светске цене нафте и примарних пољопривредних производа, застоји у 
глобалним ланцима снабдевања, знатно виши трошкови транспорта, као и базни ефекат код цена поврћа. Са 
очекиваним слабљењем, а након тога и ишчезавањем утицаја тих привремених фактора, мг. инфлација ће се у П2 
2022. наћи на нивоима пре пандемије. Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације и даље у највећој 
мери потиче из међународног окружења, а односи се пре свега на брзину глобалног привредног опоравка и дужину 
трајања застоја у глобалним ланцима снабдевања, кретање светских цена енергената и примарних 
пољопривредних производа, као и на нормализацију монетарних политика водећих централних банака. Ризици за 
остварење пројекције делом се односе на домаће тржиште – пољопривредну сезону, брзину опоравка тражње и 
кретање регулисаних цена, при чему ризике остварења пројекције инфлације, заједно посматрано, оцењујемо као 
благо асиметричне навише.

V. Пројекцијa 

Почетни услови и претпоставке 
пројекције 

Глобални привредни раст настављен је и у Т3, али 

показатељи економске активности доступни на 

месечном нивоу указују на то да се његова динамика 

успорила, што је последица пре свега погоршања 

епидемиолошке ситуације услед ширења нових сојева 

вируса, као и ефеката застоја у глобалним ланцима 

снабдевања. По том основу, према оцени ММФ-а, 

благо је ревидирана наниже прогноза глобалног 

привредног раста за ову годину у односу на 

очекивања из јула и сада износи 5,9% (претходна 

пројекција 6%), док је за наредну годину задржана на 

4,9%. И поред тога што је корекција незнатна у 

поређењу са очекивањима из јула, пре свега због 

бољих изгледа раста за земље нето извознице 

примарних производа, ризици у погледу брзине 

глобалног привредног опоравка и трајања пандемије 
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постали су израженији. Поред тога, јаз између 

развијених земаља и земаља у развоју додатно је 

повећан у корист развијених земаља, што је 

последица пре свега неједнаке доступности вакцина и 

динамике вакцинације.  

Када је реч о зони евра, нашем најзначајнијем 

трговинском партнеру, доступни показатељи 

економске активности указују на то да се она и у T3 и 

почетком Т4 налази у зони експанзије, првенствено 

захваљујући активности у услужном сектору, док се 

застоји у глобалним ланцима снабдевања и несташице 

појединих инпута у производњи, пре свега у 

аутомобилској индустрији, одражавају на успоравање 

раста активности производног сектора. Према 

октобарској оцени ММФ-а, привредни раст зоне евра 

је коригован навише у односу на очекивања из јула (за 

0,4 п.п., на 5%), првенствено захваљујући бржем 

расту у Т2 од очекиваног, што је резултат напретка у 

процесу вакцинације и попуштања епидемиолошких 

мера, и даље повољних финансијских услова, као и 

коришћењa срeдстава помоћи из програма Next 
Generation EU Fund. За наредну годину пројектује се 

раст зоне евра од 4,3%, што је непромењено у односу 

на очекивања из јула. Сличне оцене изнете су и у 

октобарској прогнози Consensus Forecasts-а – ове 

године очекује се раст зоне евра од 5,1%, а наредне од 

4,4%, што су и претпоставке које смо користили у 

текућој пројекцији. Раст за ову годину коригован је 

навише и за водеће земље, изузев Немачке, која је 

највише погођена уским грлима и несташицама 

појединих инпута у производњи због високог учешћа 

индустрије у БДП-у. Consensus Forecasts очекује да ће 

Немачка ове године забележити раст од 2,8% уместо 

3,4%, што је била пројекција од пре три месеца. У 

односу на јул, највише је повећана прогноза раста 

Италије (на 5,9%), због раста потрошачког и 

инвестиционог поверења услед напретка у процесу 

вакцинације и повољнијих изгледа у погледу  

јавних финансија.  

У односу на претходни извештај, и за већину земаља 

у региону средње и југоисточне Европе, важних 

трговинских партнера Србије, Consensus Forecasts 
кориговаo је навише раст БДП-а за ову и наредну 

годину. Брзина опоравка овог региона у наредном 

периоду зависиће пре свега од темпа вакцинације и 

њене ефикасности у сузбијању ширења нових сојева 

вируса, брзине опоравка зоне евра, која је овој групи 

земаља најзначајнији трговински партнер, 

могућности коришћења средстава из фондова ЕУ, али 

и од предузетих мера монетарне политике у условима 

јачања инфлаторних притисака.  
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Пројекције инфлације ревидиране су навише 

протеклих месеци у готово свим земљама (изузетак је 

Кина, с ревизијом наниже). Застоји у снабдевању, 

услед поновног ширења вируса и временских 

непогода у многим земљама, довели су до несташица 

кључних инпута у производњи. Логистички проблеми 

и недостатак радне снаге и даље врше притисак на 

цене транспорта, упркос њиховом константном расту 

од средине прошле године. Заједно с растом тражње и 

скоком цена примарних производа на светском 

тржишту, то је изазвало знатан раст потрошачких 

цена у већини земаља. Тако је раст потрошачких цена 

у САД и зони евра у септембру био на највишем 

нивоу од 2007. и 2008, а у Немачкој од 1993. године. 

Ипак, процењује се да би раст инфлације у највећој 

мери требало да буде привремен и да ће се притисци 

на раст цена смањити наредне године, а инфлација 

вероватно вратити на нивое пре пандемије средином 

2022. у највећем броју земаља, и у развијеним 

земљама, и у земљама у развоју.19 ММФ оцењује да у 

већини земаља још увек нема знатног, широко 

распрострањеног повећања цена које би вршило 

притиске на раст зарада. Међутим, велика 

неизвесност прати очекивања у погледу кретања 

инфлације у наредном периоду, превасходно због 

неизвесног тока пандемије, трајања застоја у 

снабдевању и реакције инфлационих очекивања у 

таквим условима, па се ризици оцењују као 

асиметрични навише.  

У зони евра поново се очекује нешто виша инфлација 

него пре три месеца: 2,3% у просеку у 2021, да би 

потом, с престанком утицаја привремених фактора 

почетком наредне године, уследио пад инфлације на 

2,0% у просеку у 2022. и даље на 1,5% у 2023. години. 

Привремен скок инфлације последица је пре свега три 

фактора: најпре, цена енергената, посебно нафте, гаса 

и струје, које су оштро повећане, затим раста тражње 

након отварања економија, који је премашио раст 

понуде, и ефекта ниске базе услед привремено 

смањеног ПДВ-а у Немачкој током П2 прошле године. 

У 2022. ефекти ових фактора биће ублажени или ће 

изаћи из обрачуна мг. инфлације, па ће инфлација 

најпре опадати у П1 2022, а затим постепено расти 

након тога.  

Растућа инфлација навела је последњих месеци један 

број централних банака, пре свега у земљама у 

успону, да реагују повећањем референтних каматних 
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стопа, док су централне банке развијених земаља 

претежно реаговале најавама смањења програма 

квантитативног попуштања. Тако је ФЕД почетком 

новембра донео одлуку да крајем тог месеца започне 

да смањује обим куповине активе у оквиру програма 

квантитативног попуштања, који би требало да буде 

окончан средином 2022. године. С друге стране, ЕЦБ 

још увек наглашава привремен карактер даљег раста 

инфлације ове године, али и да ће уска грла у ланцима 

снабдевања вероватно трајати и следеће године, тако 

да ће инфлацији требати нешто дуже времена да 

почне да пада него што је претходно очекивано. 

Такође, ЕЦБ истиче и уверење да ће инфлација пасти 

испод циља ЕЦБ-а од 2% до 2023. године. Зато ЕЦБ на 

састанку у октобру није подржала очекивања 

тржишних учесника да би следеће године могла да 

подигне основне каматне стопе како би обуздала 

растуће инфлаторне притиске. Истакнуто је да ће 

програм куповине активе због пандемије (PEPP) бити 

настављен, мада умерено нижим темпом, до краја 

марта 2022, као што је и планирано. У нашој 

пројекцији смо претпоставили, према фјучерсима, да 

ће тромесечни EURIBOR бити на вишем нивоу, али 

ипак у негативној зони у највећем делу периода 

пројекције, јер се његов прелазак у позитивну зону 

очекује крајем 2023. године. 

Светске цене нафте су поново забележиле повећање 

од септембра и оно је било последица раста тражње 

за нафтом и споријег темпа раста производње нафте 

него што се очекивало. Скок цене природног гаса у 

Европи и Азији утицао је на додатни раст тражње за 

нафтом, као супститутом за гас у производњи 

електричне енергије и грејања. Понуда нафте је још 

увек знатно ограничена одлукама земаља OPEC+, 

које су почетком октобра потврдиле важење свог 

плана о повећању производње који је био договорен 

када су притисци на раст светске цене нафте били 

знатно мањи. С обзиром на то, очекује се да ће 

светска цена нафте остати на релативно високом 

нивоу и у наредним месецима, а да ће с попуштањем 

ограничења на страни понуде почети да опада у П2 

2022. У складу с тим, претпоставке наше пројекције 

о кретању светске цене нафте ревидиране су навише 

у односу на пројекцију од пре три месеца. Према 

нафтним фјучерсима, у новој пројекцији 

претпоставили смо да ће светска цена нафте бити на 

нивоу од 85 долара по барелу у децембру 2021, затим 

76 долара по барелу у децембру 2022. и 71 долар по 

барелу у 2023. години. То је у складу с пројекцијама 

водећих међународних институција, које не очекују 

да ће светска цена нафте знатније расти изнад 

текућег нивоа. 
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Цене природног гаса на светском тржишту, под 

утицајем бројних фактора и на страни тражње и на 

страни понуде, знатно расту ове године, достижући 

рекордне нивое. На повећану тражњу за овим 

енергентом од краја прошле године деловао је 

опоравак економске активности од пандемије, као и 

неповољне временске прилике током претходне зиме 

и лета, које су истовремено смањиле производњу 

енергије из обновљивих извора, затим транзиција ка 

производњи с мањим степеном емисије угљен- 

-диоксида, као и проблеми са увозом гаса из Русије у 

остатак Европе због спора око новог гасовода. 

Ефектима тзв. енергетске кризе нарочито је погођена 

Европа, која је високо увозно зависна од гаса, чије су 

залихе притом сведене на минимум, због чега је цена 

овог енергента порасла за преко 600% у односу на 

2020. годину. То је за последицу имало и знатан раст 

цена електричне енергије, али и угља, као 

алтернативног извора енергије, чија је већа употреба 

ограничена политикама декарбонизације. Како се у 

зимском периоду очекује додатни раст тражње за 

природним гасом због грејања, према оценама 

аналитичара, тешко да се може очекивати пад ових 

цена до пролећа. То ће за последицу највероватније 

имати смањену производњу грађевинског материјала, 

хемијских и фармацеутских производа, основних 

метала и других високо енергетски зависних области 

прерађивачке индустрије у Т4. Постављена 

ограничења у погледу потрошње енергије у Кини за 

последицу већ имају мању производњу челика и 

алуминијума, узрокујући њихову смањену понуду на 

светском тржишту и вршећи притисак на даљи раст 

њихових цена.  

Захваљујући подземном складишту у Банатском 

Двору и пуштању у рад тзв. Турског тока, Србија је 

унапредила систем снабдевања тржишта природним 

гасом. При томе, важно је нагласити да, захваљујући 

претходно потписаним уговорима с Русијом, који 

важе до краја ове године, Србија плаћа знатно нижу 

цену гаса од тржишне у остатку Европе, тако да не би 

требало да дође до већих поремећаја у пословању 

домаће привреде. Иако се процењује да ће од наредне 

године цена гаса бити већа и за Србију од тренутне, 

она ће вероватно и даље бити нижа него у другим 

земљама. Када је реч о цени електричне енергије, 

одлуку о њеном повећању за домаћинства доноси 

Влада, док је у случају привреде ова цена тржишно 

одређена, тако да се раст светске цене директно 

одражава на трошкове производње домаће привреде.  

У пројекцији смо претпоставили да ће се светске цене 

природног гаса у наредном периоду кретати у складу 

с фјучерсима, које ће следити и цене електричне 
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енергије. Према фјучерсима, очекује се да ће се у 

наредној години цене природног гаса налазити на 

опадајућој путањи, али ће се до краја периода 

пројекције највероватније задржати на вишем нивоу 

него што је очекивано пре три месеца. При томе, 

треба имати у виду да се у случају природног гаса у 

Србији вероватно ни убудуће неће примењивати у 

потпуности берзанска цена, већ да ће се делом 

утврђивати и на основу кретања светске цене нафте, 

као што је био случај до сада. 

Настављен раст светских цена основних метала 

вођен је опоравком светске привреде у условима када 

је понуда оптерећена скоком цена гаса и угља, 

несташицама и застојима у снабдевању. Раст цена 

алуминијума и цинка подстакнут је растом цена 

енергената, због којег су неки прерађивачи метала 

смањили, па чак и обуставили производњу. С друге 

стране, након достизања рекордног нивоа у јулу, цена 

руде гвожђа оштро је пала због смањења производње 

челика у Кини како би се задовољили задати циљеви 

за ову годину. Како се глобални раст буде 

стабилизовао, а застоји у снабдевању отклонили, 

очекује се благ пад цена метала у 2022, након њиховог 

раста ове године, вероватно од близу 50%. 

Светске цене примарних пољопривредних 

производа стабилизовале су се последњих месеци, 

али су остале на највишем нивоу од 2013. године. 

Након очекиваног раста ове године од преко 20%, 

пројектује се умерен пад цена примарних 

пољопривредних производа наредне године како се 

услови понуде буду поправљали и цене енергената 

стабилизовале. У нашој пројекцији смо претпоставке 

о кретању ових цена у наредном периоду базирали на 

подацима о фјучерсима на светским берзама. Према 

тим подацима, кориговали смо навише претпоставку 

о њиховом расту за ову годину (на 23,5% мг. у Т4 у 

поређењу са 21,7% у претходној пројекцији), као и за 

наредну годину (на –8,6% мг. у Т4 у поређењу са  

–10,9%). У складу с тим, очекујемо да ће се и цене 

примарних пољопривредних производа на домаћем 

тржишту, које прате кретање светских цена, слично 

кретати. 

Када је реч о факторима из домаћег окружења, 

фискална политика наставила је да подржава 

домаћу тражњу и током Т3 наставком реализације 

трећег пакета фискалне помоћи и убрзањем 

извршења капиталних издатака. При томе, 

захваљујући расту прихода изнад плана, што је 

резултат бржег привредног раста од очекиваног и 

позитивних кретања на тржишту рада, фискални 
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дефицит од почетка године нижи је од пројектованог. 

То је отворило додатни простор за повећање 

капиталних расхода државе у пројекте из области 

саобраћајне инфраструктуре, као и у здравствену 

заштиту, што је и кључни разлог корекције расхода 

новим ребалансом буџета, којим је дефицит на 

републичком нивоу пројектован на 4,9% БДП-а, што 

је уједно пројекција и на нивоу опште државе. Нижи 

дефицит од планираног доприноси и нижем учешћу 

јавног дуга, које се сада за крај године пројектује на 

58,2% БДП-а, тј. испод мастрихтског критеријума. И 

поред тога што ће знатан износ средстава и надаље 

бити усмерен у инфраструктурне пројекте (уз учешће 

капиталних расхода од око 7% БДП-а годишње), у 

средњем року предвиђа се даље смањење фискалног 

дефицита и прелазак у примарни суфицит, што ће 

обезбедити да се јавни дуг нађе на опадајућој 

путањи. То би требало да допринесе и повољној 

оцени кредитног рејтинга и достизању 

инвестиционог нивоа, које се очекује у хоризонту 

пројекције, као и нижој премији ризика земље. 

Тржиште рада, захваљујући предузетим монетарним 

и фискалним подстицајима током пандемије, избегло 

је теже негативне ефекте, а од почетка ове године 

карактерише га наставак раста плата и формалне 

запослености, што се очекује и за наредни период. У 

пројекцији смо претпоставили да ће зараде у јавном 

сектору следеће године расти у складу с ревидираном 

Фискалном стратегијом за 2022. са пројекцијама за 

2023. и 2024, док ће раст зарада у приватном сектору 

бити бржи, чему доприноси и виша минимална цена 

рада (на 201,22 динара по сату), што ће резултирати 

растом укупне масе зарада од око 10%. Сличну 

динамику очекујемо и у средњем року. 

Имајући у виду објављене податке РЗС-а у погледу 

овогодишњих приноса жита и индустријског биља, 

који у укупној пољопривредној производњи учествују 

с близу 40% и који указују на то да је производња 

пшенице била изнад, а јесењих култура испод 

прошлогодишње, задржали смо претпоставку о нижој 

овогодишњој пољопривредној производњи за око 

5%. Претпоставили смо да је и производња воћа и 

поврћа, укупно посматрано, за коју још увек не 

располажемо подацима, такође смањена, с обзиром на 

сушу током летњих месеци и пад ових цена који је 

изостао током Т3, када је иначе сезонски уобичајен. 

То је незнатно слабији резултат у односу на наша 

очекивања на бази претпоставке о просечној 

пољопривредној сезони. Исту претпоставку задржали 

смо и за наредне године, што би у 2022. требало да 

резултира благим растом пољопривредне активности. 
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Пројекција БДП-а 

Према првој процени РЗС-а, БДП је у Т3 остварио мг. 

раст од 7,4%, што је изнад пројекције Народне банке 

Србије из августовског Извештаја о инфлацији. 

Нешто нижи раст производње прерађивачке 

индустрије од очекиваног током Т3, у условима и 

даље присутних застоја у глобалним ланцима 

снабдевања и наставка раста светских цена 

примарних производа, више је него надокнађен 

бржим од очекиваног растом активности у рударству, 

услужном сектору и грађевинарству. Расту економске 

активности, који је у сва три тромесечја ове године 

надмашио наша очекивања, допринели су очувано 

потрошачко и инвестиционо поверење, као и 

производни капацитети и радна места, уз задржане 

повољне услове финансирања и убрзање реализације 

капиталних расхода државе током Т3.  

С обзиром на остварена кретања и нашу релативно 

конзервативну процену за Т4 да ће услед проблема у 

глобалним производним и транспортним ланцима, 

погоршане епидемиолошке ситуације током јесени и 

пооштравања здравствених мера тромесечни раст 

износити свега 0,3% дсз., раст БДП-а у овој години, 

према нашој новој процени, требало би да износи 

између 6,5% и 7%. При томе, када је реч о пројекцији 

за Т4, треба имати у виду да се домаћа привреда у 

највећој мери прилагодила измењеним условима 

пословања и да је у претходним таласима пандемије 

бележила повољније резултате од очекиваних. У 2022. 

години, као и у средњем року, очекујемо да ће се раст 

БДП-а кретати у распону 4–5%, при чему повољнијим 

средњорочним изгледима доприноси и очекивана 

реализација нових планираних пројеката, пре свега у 

области путне, железничке и комуналне 

инфраструктуре. Реч је о преко четрдесет 

идентификованих пројеката чија је реализација 

планирана у наредних десет година, а чија се укупна 

вредност процењује на око 25 млрд евра (бруто додата 

вредност око 5 млрд евра), што би требало да 

резултира са око 0,5 п.п. вишим реалним растом  

БДП-а20 на годишњем нивоу.  

Највећи допринос расту БДП-а ове године потећи 

ће од приватне потрошње (уз допринос од 4,6 п.п.), 

која је прошле године и највише била погођена 

пандемијом. Раст потрошње подржан је, пре свега, 

наставком раста зарада и запослености, повољним 

условима узимања нових кредита и отплате 
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постојећих кредита, директним фискалним 

подстицајима, као и мањом склоности ка штедњи у 

условима очуваног потрошачког поверења. 

Позитиван допринос од око 2,5 п.п. у наредној години 

(што је процена и за средњи рок) биће резултат 

очекиваног наставка раста запослености и зарада. 

Важан извор за потрошњу потицаће и од виших 

пензија услед примене тзв. швајцарске формуле 

(повећање пензија од 5,5%), при чему ће пензионери у 

фебруару добити и једнократну уплату од 20 хиљада 

динара, док се наставак осталих директних 

фискалних подстицаја за сада не планира, с обзиром 

на очекивано поправљање епидемиолошке ситуације. 

Очекујемо да ће повољнија епидемиолошка ситуација 

утицати и на мању склоност ка тзв. штедњи из 

предострожности, што ће подстицати раст потрошње.  

Знатан допринос расту БДП-а даће и фиксне 

инвестиције (3,6 п.п.), које су притом прошле 

године забележиле знатно мањи пад од потрошње. 

Расту приватних инвестиција доприносе очувана 

макроекономска стабилност и настављен релативно 

висок прилив СДИ, који се у овој години пројектује у 

износу од око 3,4 млрд евра, што је више од наших 

очекивања из августовске пројекције, при чему смо и 

тада истицали да ће пројекција највероватније бити 

премашена. СДИ су остале пројектно распрострањене 

и претежно усмерене у разменљиве секторе. Важни 

фактори раста инвестиција јесу и очувано 

инвестиционо поверење и смањена аверзија 

инвеститора према ризику услед напретка у 

вакцинацији и отварања светске привреде, као и раст 

расположивог дохотка по основу предузетих 

фискалних подстицаја и повољних услова 

финансирања обезбеђених мерама Народне банке 

Србије. Државне инвестиције ребалансом буџета 

додатно су повећане у овој години (на 7,8% БДП-а, са 

7% БДП-а), а тиме и њихов допринос БДП-у. С 

обзиром на најављене нове инфраструктурне 

пројекте, очекиван наставак релативно снажног 

прилива СДИ, као и учешће капиталних расхода 

државе у БДП-у од око 7%, очекујемо да ће фиксне 

инвестиције и у наредној години, као и у средњем 

року, задржати релативно висок допринос 

привредном расту (од близу 2 п.п. у просеку 

годишње), чиме ће њихово учешће у БДП-у престићи 

25% у 2023. и наставити да расте.  

Позитиван допринос БДП-у у овој и наредних година 

очекује се и од државне потрошње (0,5 п.п.) услед 

знатних издвајања за здравствену заштиту (вакцине, 

плате здравственим радницима и набавка 

медицинског материјала).  
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Према нашој оцени, ове и наредних година негативан 

допринос потећи ће од делимичног пражњења 

залиха акумулираних у претходним годинама. 

Очекујемо да ће се ове године највише смањити 

залихе пољопривредних производа, ако се има у виду 

нижи обим овогодишње производње у односу на 

претходну годину, као и то да извозу 

пољопривредних производа погодују више светске 

цене ових производа. У мањој мери смањиће се и 

залихе готових индустријских производа, с обзиром 

на релативно високу тражњу на глобалном нивоу и 

повећане трошкове производње услед виших цена 

сировина, укључујући и трошкове енергената.  

Раст извозне понуде захваљујући инвестицијама из 

претходног периода, као и нормализација глобалних 

економских токова и опоравак екстерне тражње, 

допринеће двоцифреном расту извоза робе и услуга 

ове године. Томе доприноси и додатно поправљање 

изгледа раста наших најзначајнијих 

спољнотрговинских пaртнера у односу на очекивања 

из претходног извештаја. Од Т2 приметно је убрзање 

раста увоза пре свега опреме и репроматеријала због 

наставка инвестиционог циклуса, а у мањој мери и 

потрошне робе услед опоравка домаће тражње, тако 

да очекујемо да ће допринос нето извоза расту БДП-а 

ове године бити негативан (–0,4 п.п.). Благ негативан 

допринос пројектује се и у наредним годинама због 

очекиваног убрзања реализације инфраструктурних 

пројеката и с тим повезаног већег увоза опреме.  

Наша оцена је да ће учешће дефицита текућег 

рачуна у БДП-у ове године бити и ниже него 2020. 

и да ће износити око 4%, чему ће, поред нижег 

дефицита у трговини робом и услугама, допринети и 

раст суфицита секундарног дохотка, пре свега по 

основу опоравка дознака из иностранства, као и 

већих испорука робе и услуга на Косово и Метохију. 

У средњем року дефицит текућег рачуна ће се 

кретати у распону 4–5% БДП-а, уз и даље пуну 

покривеност нето приливима СДИ, као што је то био 

случај и у протеклих шест година. У смеру 

поправљања екстерне позиције и даље ће деловати 

раст извозних капацитета домаће привреде, као и 

очекивани глобални привредни раст, док ће 

планиране велике инвестиције у инфраструктуру 

утицати на раст увоза опреме.  

Посматрано с производне стране, позитиван 

допринос расту БДП-а ове године очекујемо од свих 

сектора, изузев пољопривреде, која је, услед суше, 

највероватније забележила пад од око 5%. Убрзању 

раста активности у услужним секторима, који је виши 

него у претходној пројекцији, пре свега у секторима 
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који су највише били погођени пандемијом, 

доприноси раст потрошње, захваљујући већем 

расположивом дохотку по основу свих кључних 

извора, а пре свега очуваног тржишта рада. 

Позитиван допринос потећи ће и од прерађивачке 

индустрије, иако нешто нижи од претходно 

очекиваног због ограничења на страни понуде и 

повећаних трошкова производње. Расту прерађивачке 

индустрије са стране понуде доприноси активирање 

нових и проширење постојећих капацитета, а са 

стране тражње опоравак привредног раста наших 

главних спољнотрговинских партнера. С друге 

стране, раст активности у сектору рударства је бржи 

од очекиваног, пре свега услед раста експлоатације 

руде бакра. Сличан допринос као од индустрије 

очекује се од грађевинарства, чему доприноси 

повећање издатака државе за инфраструктурне 

пројекте, као и повољне тенденције на тржишту 

некретнина. Од наредне године требало би да сви 

сектори дају позитиван допринос, а највише услужни 

сектори због високог учешћа у структури БДП-а, при 

чему ће најављена реализација крупних 

инфраструктурних пројеката пружити додатни 

допринос расту грађевинарства, а индиректно и 

индустрији, саобраћају, трговини, угоститељству и 

другим делатностима. 

Ризике пројекције БДП-а, заједно посматрано, 

оцењујемо као симетричне. 

Када је реч о ризицима пројекције који потичу из 

међународног окружења, оцењујемо да су они 

асиметрични наниже. Према оцени ММФ-а, 

глобални економски опоравак и даље је неуједначен 

по секторима и земљама, а његови изгледи у великој 

мери зависе од темпа вакцинације, при чему су 

ризици оцењени као израженији него пре три месеца 

и асиметрични наниже. Када је реч о зони евра, њени 

изгледи раста су побољшани, али би негативан утицај 

могао, пре свега, да проистекне из проблема које 

земље зоне евра тренутно имају с природним гасом, 

што би, уз ефекте и даље присутних уских грла 

производње због несташице појединих сировина, 

могло додатно да успори опоравак и да се одрази и на 

нижу тражњу за средствима за производњу из Србије, 

који би делом били компензовани вишом тражњом за 

готовим производима. Ризик наниже по нашу 

прерађивачку индустрију и извоз било би и 

продужење застоја у глобалним ланцима снабдевања 

и у наредној години, с обзиром на то да се очекује 

нормализација у највећем броју области. 

По основу могућег продужења застоја у глобалним 

ланцима снабдевања и енергетске кризе, постоји 



ризик и да инфлаторни притисци постану трајнији. По 

том основу би и заоштравање монетарних 

политика широм света могло да буде брже од 

очекиваног, што би се неповољно одразило на 

глобалне финансијске услове и токове капитала према 

земљама у успону, укључујући и Србију. С друге 

стране, спорији глобални привредни раст значио би да 

ФЕД и ЕЦБ треба да наставе да воде изузетно 

експанзивну монетарну политику и у наредном 

периоду. Ликвидност на међународном финансијском 

тржишту би у том случају остала висока дуже време, 

што би се позитивно одразило и на токове капитала 

према земљама у успону, a тиме и према Србији. 
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Неизвесност у погледу пројекције и даље у великој 

мери потиче од светских цена примарних 

производа, на које утиче велики број фактора на 

страни понуде и тражње. Притом, Србија је нето 

увозник нафте и природног гаса, а извозник метала и 

житарица, тако да би више светске цене примарних 

производа, с једне стране, утицале на више трошкове 

производње и нижи расположиви доходак за 

инвестиције, док би, с друге стране, био виши извоз 

пољопривредних производа и метала. Оцењујемо да 

су ризици по овом основу једнако изражени у оба 

смера. Нижи глобални привредни раст могао би 

довести до пада цена примарних производа, а 

неповољни метеоролошки услови би за последицу 

могли да имају мању понуду ових производа и да 

доведу до даљег раста цена. 

Ризици из домаћег окружења, према нашој оцени, 

благо су асиметрични навише, пре свега по основу 

могућег већег прилива СДИ од очекиваног 

захваљујући повољној макроекономској перспективи 

земље, као што је то био случај и претходних година. 

Раст СДИ већи од очекиваног за резултат би имао 

додатно проширење производних капацитета и по том 

основу би производња и извоз прерађивачке 

индустрије бележили већи раст.  

Иако се у условима потпуног опоравка од пандемије 

смањује потреба за фискалним подстицајима, 

реализација прихода боља од очекиване, који су, 

према нашем мишљењу, прилично конзервативно 

пројектовани за наредни период, отворила би додатни 

простор за раст домаће тражње. То се, пре свега, 

односи на државне инвестиције, када се има у виду 

потреба за даљим развојем инфраструктуре и 

реализацијом пројеката из области тзв. зелене 

економије.  

Ризик пројекције представља и пољопривредна 

производња, за коју смо претпоставили да ће наредне 

године бити просечна, при чему су, због велике 

зависности од метеоролошких услова, одступања у 

погледу пољопривредне производње и извоза 

подједнако могућа у оба смера.  

 

Пројекција инфлације 

Краткорочна пројекција инфлације 

Према централној пројекцији, укупна инфлација ће 

се током Т4 кретати изнад горње границе циљаног 

одступања и у просеку ће износити око 6,5%, док ће 

базна инфлација до краја године остати стабилна и 

наставити кретање око актуелног нивоа (око 2,6%). 

Извештај о инфлацији — новембар 2021.
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Очекивани раст укупне инфлације и даље ће бити 

вођен растом доприноса цена нафтних деривата, као 

и цена воћa и поврћа. 

Ризици пројекције инфлације у кратком року односе 

се на цене непрерађене хране, као и на кретање 

светске цене нафте и других примарних производа. 

 
Средњорочна пројекција инфлације 

Према новембарској централној пројекцији, 

очекујемо да ће се мг. инфлација привремено кретати 

изнад горње границе циља (3 ± 1,5%) до средине 

наредне године, када ће се, као резултат очекиваног 

успоравања од Т2 2022, најпре вратити у те границе, 

а затим и у доњи део циљаног распона до краја 2022, 

где ће се задржати и у 2023. години.  

Кључни фактори који опредељују раст инфлације и 

даље су највећим делом привременог карактера, 

премда се показало да је њихов утицај инфлаторнији 

од очекиваног у претходној пројекцији.21 Најпре, 

остварена инфлација током Т3 била је виша од 

очекиване због сезонски неуобичајеног раста цена 

непрерађене хране, пре свега поврћа. Стога се око две 

трећине одступања, у односу на претходну 

пројекцију, у овој години односи на цене непрерађене 

хране. Преостали део одступања односи се на 

прерађену храну, а у мањој мери на нафтне деривате 

и непрехрамбене производе и услуге. Наредне 

године, одступања текуће у односу на пројекцију од 

пре три месеца у највећој мери последица су више 

текуће и претпостављене цене нафте и других 

енергената на светском тржишту. Поред тога, више су 

и претпостављене светске цене примарних 

пољопривредних производа, као и други трошкови у 

производњи хране, пре свега цена пољопривредних 

ђубрива. У мањој мери, додатни притисак на цене 

врше и даље присутни глобални застоји у снабдевању 

и недостатак логистичких капацитета, пре свега у 

главним светским лукама. 

Међутим, иако низ фактора делује инфлаторније него 

пре три месеца, реч је у највећој мери о привременим 

факторима, чији утицај би требало постепено да 

слаби и ишчезне до краја наредне године.  

Посматрано по појединачним компонентама, на 

очекивани раст инфлације у наредним месецима у 

великој мери ће утицати раст цена хране (без воћа и 

поврћа). Након изузетно ниске прехрамбене 

21 Опширније у Осврту 1, стр. 13. 
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инфлације почетком ове године, знатно су порасли 

трошкови у производњи хране. Раст светских цена 

нафте и примарних пољопривредних производа 

(кукуруза, пшенице, соје) повећао је трошкове у 

производњи хране на домаћем тржишту. Поред тога, 

скок светских цена гаса и угља индиректно је утицао 

и на раст цена минералних ђубрива. Процењујемо да 

се показатељ трошковних притисака у производњи 

хране – јаз реалних маргиналних трошкова (мерен 

одступањем од тренда које бележи однос цена инпута 

и цена финалних прехрамбених производа) – налази 

на највишем нивоу од 2013. године и кључно 

доприноси пројектованом расту цена прехрамбених 

производа. Знатно одступање овог показатеља од 

неутралног нивоа уобичајено указује на његов 

очекивани пад у будућности и по том основу 

смањење трошковних притисака на цене хране. Стога 

очекујемо да ће се тромесечни раст цена хране (без 

воћа и поврћа) у Т4 ове године убрзати, а да ће од 

наредне године доћи до његовог успоравања. Мг. 

посматрано, највећи допринос цена хране инфлацији 

требало би да уследи у прва два тромесечја 2022, а 

затим да буде опадајући до краја хоризонта 

пројекције. У средњем року очекујемо да ће раст цена 

хране бити умерен и првенствено одређен 

постепеним растом тражње. 

Цене воћа и поврћа су последњих месеци знатно 

одступиле од свог сезонски уобичајеног кретања. 

Поред трошковних притисака, на цене воћа и поврћа 

утицале су суша и високе летње температуре, тако да 

је изостао њихов сезонски уобичајени пад, што се 

одразило на додатни раст мг. инфлације. Очекујемо 

да ће цене воћа и поврћа и у наредна два тромесечја 

остати на релативно високом нивоу и са знатним 

позитивним доприносом утицати на привремен раст 

мг. инфлације. Томе ће допринети и базни ефекат 

цена поврћа, јер су оне у истом периоду пре годину 

дана биле у паду (децембар 2020) или је њихов раст 

био мањи од сезонски уобичајеног (јануар и фебруар 

2021). Супротно томе, у П2 наредне године требало 

би да цене воћа и поврћа својим негативним 

доприносом утичу на успоравање мг. инфлације и 

њено кретање у доњем делу циљаног распона. 

На очекивани привремен раст инфлације у наредним 

месецима утицаће и раст цена нафтних деривата. 

Због знатног раста цене нафте на светском тржишту, 

очекујемо више цене нафтних деривата на домаћем 

тржишту и њихов нешто већи позитиван допринос 

инфлацији у наредних неколико тромесечја. Након 

тога, утицај цена нафтних деривата на инфлацију 

требало би да слаби и ишчезне до краја хоризонта 

пројекције. 
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Када је реч о компоненти инфлације која је најближа 

базној инфлацији – непрехрамбени производи и 

услуге, очекујемо привремено убрзање раста 

њихових цена до Т2 2022, а затим постепено 

успоравање до краја периода пројекције. У складу с 

тим, њихов допринос мг. инфлацији ће се смањити са 

око 1,8 п.п. и стабилизовати на око 1 п.п. Цене ове 

категорије производа зависе од цена бројних увозних 

компонената и сировина, као и функционисања 

глобалних ланаца снабдевања, па очекујемо да ће се 

виша увозна инфлација и несташице инпута, као и 

више цене нафте и транспорта, одразити на 

привремено убрзање њиховог раста. Ублажавање 

ових изазова с којим се суочава велики број 

предузећа код нас и у свету, а које се очекује током 

наредне године, требало би да допринесе смањењу 

притиска на домаће цене непрехрамбених производа.  

Као и у претходној пројекцији, очекујемо да ће раст 

регулисаних цена ове године бити нешто виши него 

претходне године (5,0%), пре свега због већ 

реализованих корекција цена електричне енергије и 

укључивања накнаде за обновљиве изворе енергије у 

обрачун ИПЦ-а у јануару и фебруару, као и цена 

цигарета (у фебруару и јулу). Када је у питању 

наредна година, у којој очекујемо раст регулисаних 

цена од око 4%, могу се очекивати корекције цена 

гаса, струје, комуналних услуга и цигарета, у складу 

са акцизним календаром. 

Посматрано по факторима инфлације, и ову 

пројекцију инфлације определило је то што глобална 

понуда и тражња још увек највише зависе од тока 

пандемије. Ипак, утицај пандемије на економску 

активност знатно је ослабио захваљујући наставку 

вакцинације и бољем прилагођавању производње и 

потрошње. Поред тога, иако су у најави смањења 

обима квантитативног попуштања, водеће централне 

банке настављају да воде експанзивну монетарну 

политику још неко време, што би требало да 

допринесе одрживом глобалном опоравку. С друге 

стране, забрињава скок цена енергената, посебно у 

зони евра, који би могао да има знатније негативне 

ефекте на расположиви доходак, потрошњу и 

економску активност у наредним месецима. Томе 

треба додати и несташице материјала, опреме и радне 

снаге, као и раст трошкова транспорта. Ублажавање 

тих проблема на страни понуде очекује се током 

наредне године. 

По основу агрегатне тражње и даље не очекујемо 

снажније инфлаторне притиске. Актуелна пројекција 

инфлације и БДП-а у складу је с постепеним 

WEO .
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смањивањем негативног производног јаза Србије, 

за који процењујемо да ће до краја периода 

пројекције остати благо негативан, при чему, упоредо 

с растом самог БДП-а, очекујемо и раст 

потенцијалног БДП-а. Производни јаз требало би да 

се смањи са око –1,6% крајем ове године на око –0,8% 

и –0,3% крајем 2022. и 2023, чиме ће дезинфлаторни 

утицај тражње на инфлацију током хоризонта 

пројекције постепено слабити. Раст домаће тражње 

подржан је досадашњим мерама фискалне 

политике, као и монетарном политиком Народне 

банке Србије и очекиваним задржавањем повољних 

услова финансирања привреде и грађана. На домаћу 

тражњу позитиван ефекат требало би да имају и даље 

изузетно ниске каматне стопе у зони евра до краја 

периода пројекције, преко утицаја на цену 

евроиндексираних кредита. Затварању производног 

јаза доприносиће и раст екстерне тражње и наставак 

релативно повољних финансијских услова у 

међународном окружењу још неко време.22 

Ипак, раст укупне, али и базне инфлације у САД и 

зони евра подгрева очекивања тржишних учесника 

да ће централне банке нормализовати монетарну 

политику брже него што се првобитно очекивало. 

То се пре свега односи на ФЕД, јер се у САД очекује 

виша инфлација због снажне фискалне потрошње и 

изузетно експанзивне монетарне политике у 

условима убрзаног опоравка економске активности.  

И у већини земаља нашег региона, које су нам такође 

важни трговински партнери, актуелни раст 

инфлације оцењује се као привремен, а њено 

успоравање очекује се од средине наредне године. 

Успоравању инфлације требало би да допринесе и 

реакција многих централних банака региона у правцу 

смањења експанзивности монетарне политике. 

Имајући у то у виду, очекујемо нешто више 

инфлаторне притиске по основу увозних цена 

изражених у динарима, али би тај утицај требало 

да буде привремен, тако да се од средине следеће 

године очекује мањи притисак по овом основу и 

задржавање оваквог тренда до краја периода 

пројекције. 

Раст цена примарних производа на светском 

тржишту знатно је бржи него што се очекивало пре 

три месеца, што ствара знатне притиске на домаће 

цене. Цене енергената су драстично повећане 

последњих месеци, а посебно цене природног гаса и 

угља, које су почетком октобра готово достигле Financial Stability Report

22 Опширније у Осврту 4, стр. 55. 

WEO
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највише нивое до сада. Тензије се не смањују ни на 

светском тржишту нафте, поготово што је 

производња, у условима растуће тражње за нафтом, 

смањена у августу и септембру. Поред поремећаја 

производње у САД због урагана, производња земаља 

OPEC+ била је испод циљане, делом због ремонта и 

прекида производње у појединим земљама услед 

рестрикција због пандемије, а делом и због 

перзистентно слабих инвестиција у појединим 

земљама чланицама, које производе око или близу 

пуног расположивог капацитета. Очекује се да ће 

цене енергената готово извесно остати на релативно 

високом нивоу током зиме, а с постепеним 

попуштањем ограничења на страни понуде, њихов 

пад се очекује у П2 2022, а тиме и ишчезавање 

притиска на домаће цене. Слично кретање се очекује 

и код цена других примарних производа, укључујући 

метале и пољопривредне производе. Када је Србија 

у питању, забрињава ипак чињеница да је скок 

светских цена енергената, посебно гаса и угља, 

повећао трошкове инпута у пољопривреди, 

укључујући и светске цене минералних ђубрива, 

које су повећане за више од 55% од јануара ове 

године. Ублажавање тензија на тржишту енергената, 

као и релативно добра глобална производња 

житарица ове године, требало би да допринесе 

смиривању цена пољопривредних производа и хране.  

Неизвесност у погледу остварења пројекције 

инфлације и даље у највећој мери потиче из 

међународног окружења, а односи се пре свега на 

интензитет и дужину трајања трошковних притисака 

из међународног окружења. Они ће бити одређени 

низом фактора изван контроле монетарне политике 

Народне банке Србије, а пре свега даљим током 

пандемије и њеним утицајем на раст светске 

привреде, застојима у снабдевању, енергетском 

кризом, кретањем цена примарних производа, као и 

нормализацијом монетарних политика водећих 

централних банака. Мањим делом неизвесност се 

односи и на домаће тржиште, при чему ризике 

остварења пројекције инфлације, заједно 

посматрано, оцењујемо као благо асиметричне 

навише. 

Због смењивања периода поправљања и погоршања 

епидемиолошке ситуације, неравномеран и спор 

глобални опоравак могао би погоршати 

неравнотежу на глобалним робним тржиштима, 

несташице, мањак радне снаге и застоје у 

снабдевању, што би водило перзистентнијим 

притисцима на раст цена. Међутим, преко 

успоравања раста цена примарних производа, 

Commodity Markets Outlook

Consensus EIA

General Administration of Customs of the People’s Republic of
China Commodity Markets Outlook
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спорији глобални раст имао би супротан ефекат на 

домаћу инфлацију. Такође, екстерна тражња за 

извозом Србије била би нижа, што би могло да доведе 

до раста понуде на домаћем тржишту и успоравања 

инфлације. С друге стране, уз равномернију 

расподелу вакцина и ефикасних терапија по земљама, 

опоравак светске привреде могао би бити 

равномернији и бржи од очекиваног, што би 

допринело отклањању поменутих проблема на 

страни понуде и ублажавању трошковних притисака 

на цене. Снажнији раст тражње по овом основу, 

поготово са активирањем штедње акумулиране током 

пандемије, могао би да доведе до већег раста цена на 

глобалном нивоу и прелије се на домаће цене. 

Имајући у виду да су логистички проблеми у 

снабдевању на глобалном нивоу посебно 

заоштрени, оцењујемо да су ризици пројекције 

инфлације по овом основу благо асиметрични 

навише. 

Неизвесност пројекције се у великој мери односи и 

на кретање светских цена енергената, на које ће, 

поред раста глобалне тражње, утицати и бројни 

фактори на страни понуде, који су специфични за 

сваки примарни производ. Недовољна понуда нафте 

довела је до константног смањења залиха нафте од 

средине прошле године и њиховог кретања испод 

петогодишњег просека, што је повећало тензије на 

овом тржишту. Имајући у виду бројне факторе који 

утичу на светску цену нафте, процењујемо да су њена 

померања могућа у оба смера, па су ризици 

пројекције инфлације по том основу симетрични.  

Цене гаса и струје утичу на цене других примарних 

производа и зато представљају значајан ризик за 

инфлацију. Тако је цена гаса тренутно највећи ризик 

за раст светске цене нафте због коришћења нафте као 

замене за природни гас. Као и код нафте, залихе гаса 

су пале испод дугогодишњег просека, а драстичан 

раст цене гаса у ЕУ подстакнут је снажним растом 

тражње, која је вођена рекордним ценама емисионих 

дозвола. Иако је Русија обећала ублажавање 

несташице гаса у ЕУ, процењује се да је мало 

вероватно да ће се понуда повећати пре покретања 

Северног тока 2. Узимајући у обзир све наведено, 

ценимо да су по основу светске цене гаса и струје 

ризици пројекције инфлације благо асиметрични 

навише. 

Светске цене примарних пољопривредних 

производа у великој мери зависе од цена енергената, 

што повећава неизвесност у погледу њиховог 

кретања у наредном периоду. Растући трошкови 

International Energy Agency Commodity Markets Outlook, 
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инпута, заједно с појавом урагана Ла Ниња, 

представљају значајан ризик за раст цена у 

пољопривреди, као и амбициозни циљеви за 

биогорива, који би могли подстаћи раст цена 

житарица и уљарица у наредном периоду. С друге 

стране, процењује се да су се глобални ланци 

снабдевања житарицама прилично опоравили и да ће, 

након неколико година исподпросечног раста, раст 

понуде житарица бити на вишегодишњем просеку, 

што би могло да утиче на умеренији раст светских 

цена примарних пољопривредних производа од 

претпостављених. Ценимо да су одступања светских 

цена примарних пољопривредних производа 

подједнако могућа у оба смера. 

Под утицајем растућих инфлаторних притисака, 

расту и очекивања тржишта да би повлачење 

стимулативних мера централних банака могло бити 

брже од предвиђеног. Ако водеће централне банке 

ревидирају своје виђење монетарне политике у 

наредном периоду, због процене да ће раст инфлације 

ипак бити перзистентнији, глобални финансијски 

услови могли би се брже заоштрити. С друге стране, 

ако се инфлација у развијеним земљама наредне 

године врати на релативно ниске нивое, као пре 

пандемије, стимулативне мере водећих централних 

банака могле би потрајати и дуже него што се 

очекује. Имајући то у виду, процењујемо да су ризици 

пројекције инфлације по овом основу симетрични. 

Када су у питању домаћи фактори, ризик пројекције 

инфлације представља карактер пољопривредне 

сезоне. Претпоставили смо да ће она бити на нивоу 

дугорочног просека, након прошлогодишње 

натпросечне сезоне. С обзиром на то да у великој 

мери зависи од метеоролошких услова, одступања су 

могућа у оба смера, па ценимо да су по овом основу 

ризици пројекције инфлације симетрични. 

Ризици остварења пројекције односе се и на брзину 

раста домаће тражње. Погоршање епидемиолошке 

ситуације могло би да успори раст економске 

активности и тражње, али и да погорша стање на 

тржишту рада, што би имало дезинфлаторне ефекте. 

Међутим, повећани производни капацитети по 

основу СДИ и других извора финансирања 

инвестиција, као и већа фискална подршка привреди 

и грађанима (било кроз веће пореске олакшице или 

раст издатака), уз повољнија кретања на тржишту 

рада, допринели би бржем расту домаће тражње. 

Притом, напомињемо да би даљи раст СДИ могао 

бити већи од очекиваног, као што је то био случај и у 

претходном периоду, што би такође допринело и 
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бржем расту производног потенцијала, па по том 

основу не би дошло до бржег затварања производног 

јаза, тј. генерисања инфлаторних притисака по 

основу тражње. Такође, треба имати у виду да би 

евентуални пословни губици банака настали по 

основу ефеката тужби грађана због наплате 

трошкова обраде кредита за последицу имали 
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пооштравање кредитних стандарда и раст каматних 

стопа на кредите, што би довело до пада кредитне 

активности и домаће тражње. Имајући све наведено у 

виду, ценимо да су ризици пројекције инфлације по 

основу домаће тражње симетрични.  

У случају регулисаних цена на домаћем тржишту, 

процењујемо да постоје ризици да ове цене у 

наредном периоду забележе нешто нижи или виши 

раст од очекиваног, тако да су и по том основу ризици 

пројекције симетрични.  

Приоритет монетарне политике Народне банке 

Србије и даље ће бити обезбеђење ценовне и 

финансијске стабилности, уз подршку што бржем 

расту наше привреде и запослености, а тиме и 

животног стандарда грађана, и у складу с тим ће се 

прилагођавати мере монетарне политике у наредном 

периоду. 
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Осврт 5: Улога банкарског сектора у финансирању привредног раста и  
потенцијалне импликације проблема с тужбама по основу банкарских накнада 

 на финансијску и макроекономску стабилност 

 

Након стабилизације инфлације и девизног курса и постигнуте и очуване укупне макроекономске и 

финансијске стабилности, као и спроведених структурних реформи и фискалне консолидације, од 2013. Србија је 

из године у годину остваривала све боље економске резултате, уз привремено успоравање током 2020. услед 

пандемије вируса корона. Када се посматра период од почетка 2015. године до данас, раст БДП-а је убрзан, при 

чему раст воде извоз и инвестиције, али и лична потрошња, која је такође важан извор привредног раста у свим 

земљама. Упоредо с привредним растом, број људи који ради у приватном сектору за седам година повећан је за 

преко 300 хиљада (за 24%), док је просечна зарада у приватном сектору повећана номинално за око 56%, а реално 

за око 37%. Просечна зарада у приватном сектору 2014. године износила је мање од 40 хиљада динара, а у осам 

месеци 2021. године преко 60 хиљада динара у просеку.  

Истовремено, Србија је све интегрисанија у глобалне производне и услужне ланце, што потврђује и раст 

учешћа извоза робе и услуга у БДП-у са 32,1% 2012. године на око 52%, колико ће износити у 2021. години. Када 

се посматра укупна спољнотрговинска размена (збир извоза и увоза робе и услуга), њено учешће у БДП-у повећано 

је са 84,5% у 2012. години на око 112%, колико ће износити у 2021. години. Када је реч о укупним фиксним 

инвестицијама, њихово учешће у БДП-у повећано је са испод 16% у 2014. на око 24% у 2021. години. Захваљујући 

пре свега расту инвестиција и извоза, кумулативна стопа реалног раста БДП-а у периоду од 2015. до 2021. износиће 

близу 24%. Када је реч о номиналном БДП-у израженом у еврима, он ће у 2021. години извесно достићи ниво од 

52 млрд евра (око 7,5 хиљада евра по глави становника), што представља знатно повећање у односу на 2014. 

годину, када је БДП у апсолутном износу износио 35,5 млрд евра (око 5 хиљада евра по глави становника). Према 

основном макроекономском сценарију који предвиђа Народна банка Србије, учешће фиксних инвестиција у  

БДП-у требало би већ следеће године да достигне 25% и на том нивоу да се задржи у дужем временском периоду, 

што ће резултирати стопом реалног раста БДП-а од 4% до 5% у наредним годинама. 

Међутим, оно што се у макроекономским анализама ређе помиње јесте чињеница да су за сваки привредни раст 

неопходни извори финансирања – домаћа штедња, сопствени профит привреде, кредити из иностранства или СДИ. 

Поред тога, све важнију улогу у финансирању привредног раста у Србији, кроз канал домаће кредитне активности, 

има и банкарски сектор. Доминантно је реч о инвестиционим кредитима и осталим кредитима намењеним 

привреди, као и стамбеним, готовинским и потрошачким кредитима намењеним становништву.  

Након проблема узрокованих неадекватним начином пословања дела државних банака, пре свега у периоду од 

2008. до 2012, који су убрзо кулминирали стечајем четири банке и великим трошковима за пореске обвезнике, 

банкарски сектор у Републици Србији је у континуитету јачао, при чему је од 2014. године све време остваривао 

позитиван нето резултат. Нето финансијски резултат банкарског сектора пре опорезивања на крају 2020. године 

износио је 46,1 млрд динара, док је у претпандемијској 2019. години тај резултат износио 67,7 млрд динара. Јачање 

укупне финансијске стабилности потврђују и све бољи показатељи адекватности капитала банкарског сектора, 

затим показатељи ликвидности, девизног ризика, као и учешће NPL у укупним кредитима. Од почетка његовог 

праћења крајем 2008, показатељ учешћа NPL у укупним кредитима повећавао се из године у годину, да би у 

периоду од 2013. до 2015. године достизао и ниво од преко 20%,1 при чему је показатељ NPL за привреду износио 

и преко 25%,2 што у пракси значи да је више од једне четвртине свих банкарских кредита привреди било 

проблематично (у већини случајева и у потпуности ненаплативо). Проблем је нарочито био изражен у 

грађевинарству, где је у статусу NPL било преко 50% вредности потраживања. Сличан проблем био је у и сектору 

пословања некретнинама, док је у прерађивачкој индустрији, кључном извозном сектору, око четвртине 

потраживања имало статус NPL. У међувремену, захваљујући примени свеобухватне Стратегије за решавање 

проблематичних кредита и појединачних акционих планова Народне банке Србије и Владе, показатељ NPL сведен 

је на свега 3,55%, при чему је показатељ за привреду смањен на 2,9%. Захваљујући иницијалној стабилизацији, а 

1 Највиши ниво забележен је у мају 2014. и у мају 2015, када је показатељ учешћа укупних NPL у укупним кредитима износио 23,2%. 

2 Највиши ниво забележен је у мају 2014, када је показатељ учешћа NPL привредним друштвима у укупним кредитима привреди износио 30,8%. 
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затим и континуираном јачању, банкарски сектор је, кроз канал кредитне активности, из године у годину у све већој 

мери подржавао раст економске активности – пре свега у домену инвестиција и финалне потрошње. Између 

осталог и захваљујући смањењу каматних стопа и расту кредитне активности, привредни раст је у 2018. и 2019. 

убрзан на 4,5% и 4,2%, док ће у две пандемијске године (2020. и 2021) кумулативни раст БДП-а износити између 

5,5% и 6%, односно око или близу 3% у просеку (пад од 0,9% у 2020. и раст од 6,5% до 7% у 2021). 

Извори финансирања инвестиција 

Према статистичкој класификацији коју примењује РЗС, исплате за инвестиције могу се финансирати из 

сопствених извора, финансијских (кредитних) извора, удружених извора и осталих извора. Доминантан извор 

свакако представљају сопствена средства, али је важно да постоји и могућност финансирања инвестиција из 

кредитних извора. Према аналитичком приказу, који често користи Народна банка Србије, кључни извори 

финансирања инвестиција су профитабилност привреде, СДИ, консолидовани капитални расходи државе, али и 

домаћи инвестициони кредити, који су последњих година постали једнако важан стуб финансирања инвестиција.  

Према подацима РЗС-а, укупни извори који се класификују као финансијски3 (кредитни) 2013. године чинили 

су свега 15% исплата за фиксне инвестиције, да би у 2014. години њихово учешће пало на свега 12,5%. Поред 

NPL

NPL

NPL

3 Саопштење НР21 – Инвестиције у основна средства, које приказује резултате истраживања о инвестицијама у основна средства које РЗС спроводи 

на годишњем нивоу. У анализама Народне банке Србије и других централних банака, за инвестиције у основна средства најчешће се користе 

синоними „фиксне инвестиције” или „инвестиције у фиксни капитал” (енг. Gross fixed capital formation). 

4 Приликом обрачуна укупних извора финансирања инвестиција коришћен је годишњи прираст (промена стања) инвестиционих кредита код 

домаћих банака. Сам износ новоодобрених инвестиционих кредита није коришћен зато што тај износ укључује и рефинансирање постојећих 

инвестиционих кредита, који, из макроекономске перспективе, суштински не представљају нови извор финансирања инвестиција.
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тога, као резултат погрешне економске политике у ранијем периоду, наслеђеног лошег пословног окружења и 

проблема у банкарском сектору, сам ниво фиксних инвестиција у 2014. био је најнижи у последњих десет година 

и износио је 663,6 млрд динара, односно свега 15,9% БДП-а. Када је реч искључиво о инвестиционим кредитима,4 

у 2013. години, током које су кулминирали проблеми с четири државне банке, прираст инвестиционих кредита 

био је негативан, док је годину дана касније прираст инвестиционих кредита определио тек минималан део 

фиксних инвестиција. Након постигнуте макроекономске и финансијске стабилности и започете фискалне 

консолидације и структурних реформи, од 2015. године инвестиције у Србију почињу да расту. Инвестициони 

кредити почињу да се нагло повећавају и у 2019. години, према оцени Народне банке Србије, достижу ниво од 

близу 10% укупних извора финансирања инвестиција. Укупни извори који се класификују као финансијски 

(кредитни), а које прати РЗС, достижу ниво од преко 22% свих исплата за фиксне инвестиције, што показује 

вишеструко повећан значај банкарског сектора у Србији за привредни раст. Податак добија на значају када се узме 

у обзир чињеница да је и ниво самих фиксних инвестиција знатно увећан и да је 2019. године достигао 1.218 млрд 

динара (22,5% БДП-а), док се у 2021. години очекује ниво фиксних инвестиција у распону од 1.450 млрд динара 

до 1.500 млрд динара (око 24% БДП-а). Доминантни извор даљег раста инвестиција у наредном периоду свакако 

би требало да остану сопствени извори, али би и финансијски (кредитни) извори требало да остану један од 

кључних извора финансирања. 

 

Извори финансирања личне потрошње 

Услед светске економске кризе и неадекватне реакције носилаца економске политике у Србији, опоравак од 

кризе која је започела у П2 2008. године трајао је четири и по године и Србија је преткризни ниво БДП-а достигла 

тек у П1 2013. године. У том периоду, али и две и по године након тога, лична потрошња, као највећа појединачна 

компонента БДП-а, бележила је готово континуирани пад. Од избијања кризе, закључно са 2015. годином, лична 

потрошња у Србији реално је смањена за 6,5%. У том периоду, кредити намењени потрошњи становништва5 

чинили су свега 0,6% извора укупне потрошње.  

Након постизања макроекономске и финансијске стабилности и спроведене фискалне консолидације, са 

опоравком економске активности започиње и постепени опоравак личне потрошње, који је притом у свим годинама 

5 Као и код инвестиционих кредита, приликом обрачуна укупних извора финансирања личне потрошње коришћен је годишњи прираст (промена 

стања) кредита намењених потрошњи. Под појмом „кредити намењени потрошњи” подразумевамо збир кредита који се у монетарној и 

финансијској статистици приказују као потрошачки кредити и готовински кредити.
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био незнатно спорији од раста укупног БДП-а, што је отворило простор за веће инвестиције. Од 2016. до данас, 

лична потрошња је у Србији реално повећана за око 17%, пре свега као резултат зарада и запослености у приватном 

сектору, пензија, зарада у јавном сектору, али и раста кредита намењених потрошњи, који полако постају један од 

важних стубова финансирања потрошње. У годинама од 2017. до 2020. кредити намењени потрошњи достижу 

учешће у изворима личне потрошње од око 2%, што је троструко повећање у односу на период од 2010. до 2015. 

године. Према пројекцији Народне банке Србије, лична потрошња ће и у наредним годинама наставити да расте 

по стопама од 3,5% до 4,0%, а највећи допринос томе свакако ће потећи од раста зарада и запослености у 

приватном сектору, али би и кредити намењени потрошњи у наредном периоду требало и даље да чине око 2% 

укупних извора потрошње. 

 

Проблем с тужбама по основу накнада банака – потенцијална величина проблема 

Према проценама Народне банке Србије, у периоду од 2015. до 2019. године износ наплаћених накнада за 

обраду кредитних захтева износио је око 8,5 млрд динара годишње у просеку. Ако се узме у обзир да би износ 

затезне камате, а додатно и износ судских трошкова могли у просеку бити око два пута већи од износа саме 

накнаде која је предмет тужбеног захтева, само у посматраном периоду од пет година, кумулирани потенцијални 

трошкови банкарског сектора по овом основу могли би да износе између 140 млрд динара и 150 млрд динара. При 

томе, потенцијални проблем могао би захватати и знатно ранији период. Ако бисмо у анализу укључили знатно 

дужи ранији период и узели у обзир и 2020. и 2021. годину, потенцијални трошкови банкарског сектора 

били би вишеструко већи од наведеног износа. Уколико би се посматрао период од последњих петнаест година, 

једна четвртина укупног износа процењених потенцијалних трошкова односила би се на саме накнаде, једна 

четвртина на затезне камате, док би се чак око половине потенцијалних трошкова односило на судске трошкове.  

 

Потенцијални финансијски и макроекономски ефекти  
Уколико би се реализовао било који од описаних сценарија, било у једној или током неколико година, износ 

потенцијалних трошкова банкарског сектора извесно би угрозио укупну финансијску стабилност у земљи. С 

обзиром на то да минимални регулаторни захтев за капиталом износи 8%, услед реализације губитка реда величине 

било којег од претходно наведених сценарија, банкарски сектор у целини би извесно дошао у стање 

поткапитализованости, при чему би знатну штету претрпели и сви остали показатељи банкарског сектора.  

У годинама када је најслабије пословао (2009–2014), српски банкарски сектор је радио или с минималним 

добитком или с малим губитком, који је остварен 2013. године, али никада ни приближно с губитком који би био 

реда величине потенцијалног губитка у случају ескалације проблема с тужбама по основу накнада. Свакако и због 

бројних других разлога, али и због слабости банкарског сектора, БДП Србије је у посматраним годинама у просеку 

износио тек око 34 млрд евра, док је учешће фиксних инвестиција у просеку износило испод 18% БДП-а. Кредитна 

активност је, осим током периода када су били на снази програми субвенционисања кредита, или стагнирала или 

била у паду, и није пружала довољну подршку ни инвестицијама привреде ни потрошњи становништва. Цео 

период, делом и услед проблема у банкарском сектору, обележен је израженом макроекономском нестабилношћу, 

платнобилансном неравнотежом, питањем одрживости јавних финансија, а последично и периодима наглог 

слабљења динара и високе инфлације, која је од 2008. до 2012. у просеку износила 9% годишње, а у једном 

тренутку достигла и стопу од скоро 15%. Реализација сценарија у којем би банкарски сектор остварио губитак од 

неколико стотина милијарди динара, било у једној или током више година, значио би и озбиљно угрожавање 

финансијске и макроекономске стабилности земље, уз велике последице по премију ризика земље, пословни 

амбијент, ниво инвестиција, извоза, потрошње итд. Ниво економске активности у земљи, мерен номиналним  

БДП-ом, могао би да се са садашњих око 52 млрд евра или врати на ниво из периода 2009–2014. или чак да падне 

испод тог нивоа. Потенцијални пад домаће тражње до којег би дошло у оваквом сценарију, и по основу мањих 

инвестиција и по основу мање потрошње, одразио би се свакако и на индустријску производњу, сектор услуга, као 

и на грађевински сектор, што би у најгорем случају могло да покрене и спиралу пада потрошње и пада производње. 

Поред тога, треба имати у виду да су ово показатељи на основу којих међународне финансијске институције и 

рејтинг агенције заснивају своје процене, тако да би у случају реализације једног таквог сценарија сигурно био 

угрожен и кредитни рејтинг. 
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Хипотетички, само уколико би изостао прираст инвестиционих кредита, који имамо из године у годину, 

фиксне инвестиције биле би смањене за око 10%, а раст БДП-а за око 2,5 п.п. по овом основу. С обзиром на то 

да су укупна кредитна средства која привреда користи за инвестиције двоструко већа од кредита који су 

експлицитно класификовани као инвестициони, пад фиксних инвестиција у таквим околностима могао би 

износити и до 20%, што би могло да смањи раст БДП-а и до 5 п.п. Поред тога, треба имати у виду да је ово 

процена ефеката у случају изостанка прираста, при чему прираст може бити и негативан.  

Када је реч о потрошњи, само изостанак прираста кредита намењених потрошњи смањио би личну потрошњу 

за око 2%, а раст БДП-а за око 1,5 п.п. Такође, наглашавамо да је и ова процена ефеката рађена само под 

претпоставком изостанка прираста и да и код ових кредита свакако постоји могућност да прираст буде и негативан. 

Последице по платни биланс и јавне финансије земље могле би бити изразито негативне. Током последњих 

пет година Србија је остваривала текући дефицит од око 2 млрд евра у просеку, уз више него пуну покривеност 

текућег дефицита СДИ, услед чега је и Народна банка Србија била у прилици да само интервенцијама на МДТ-у 

(нето куповином девиза) повећава девизне резерве у просеку за око 1 млрд евра годишње. Уместо тога, у случају 

реализације овако неповољног сценарија у банкарском сектору, Србија би се вероватно суочила с вишим текућим 

дефицитом, који не би био ни близу покривен СДИ, што би могло да изазове снажне депрецијацијске и 

инфлаторне притиске. Платнобилансни проблеми таквог интензитета приморали би Народну банку Србије да бира 

између знатног слабљења динара и трошења велике количине девизних резерви на одбрану девизног курса, док би 

се јавне финансије извесно нашле у неодрживој позицији услед знатног смањења економске активности, 

смањења пореских прихода и раста каматних стопа на обвезнице које држава емитује. Држава би у том случају 

била принуђена да емитује ХоВ по вишеструко већим каматним стопама, што се управо дешавало у периоду од 2010. 

до 2012, када је држава емитовала обвезнице по врло високим каматним стопама, и да тиме привлачи шпекулативни 

капитал, који сам по себи представља велики ризик. У таквим околностима, врло је извесно да би се у релативно 

кратком року знатно пооштрили кредитни стандарди, што би се одразило и на далеко мањи обим кредитирања 

привреде и становништва, као и на каматне стопе по којима би се ти кредити одобравали.  

Све претходно наведено указује на то да је реч о потенцијално врло неповољном сценарију. На крају, у погледу 

самих тужби по основу банкарских накнада, подсећамо још једном да је иницијални Правни став Врховног 

касационог суда довео до апсурдних захтева да банка до најситнијих детаља доказује спецификацију и структуру 

својих трошкова, што се у пракси не захтева ни од једног другог учесника на било којем појединачном сегменту 

тржишта робе и услуга у тржишној економији. Спецификација трошкова обраде је предмет интерне анализе на 

нивоу појединачне банке и њихове интерне алокације трошкова и ценовне политике. То не значи да је банка дужна, 

као ни било који други учесник у економском животу земље, да кориснику својих услуга даје такву анализу. Поред 

тога, независно од тога који су то трошкови, није ни немогуће одређивати такав трошак за сваког клијента 

појединачно, већ су ти износи упросечени на нивоу одређеног портфолија банке. Затим, не постоји ниједан пропис 

који банци, као ни било ком другом привредном субјекту, забрањује исказивање двокомпонентне цене за услуге које 

пружа. На крају, чињеницу да су захтеви у погледу доказивања трошкова доведени до апсурда потврдио је и сам 

Врховни касациони суд. Такође, као институција која је овлашћени предлагач Закона о заштити корисника 

финансијских услуга, којим је дефинисана и регулисана ефективна каматна стопа, и као институција која је донела 

пропис којим се уређује начин обрачуна ефективне каматне стопе, још једином указујемо на нетачност тврдње да су 

трошкови кредита наплаћени у двоструком износу задржавањем једнократног номиналног износа из одобреног 

кредита и њиховим истовременим урачунавањем у ефективну каматну стопу. Због свега изреченог у погледу 

неопходности очувања макроекономске и финансијске стабилности у земљи, као и због више пута поновљеног става 

Народне банке Србије да банка има право да, поред камате, наплаћује накнаде и трошкове, под условом да су те 

накнаде и трошкови укључени у обрачун ефективне каматне стопе, дакле у укупну цену кредита, Народна банка 

Србије још једном позива на доследну и здраворазумску примену Допуне правног става Врховног касационог суда. 
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S&P

Fitch

M oody's

BPM 6).

ESA

Табела А 

Показатељи екстерне позиције Србије
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Табела Б 

Основни макроекономски показатељи

. 6 - (BPM6).

ESA
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Саопштење са седнице Извршног одбора, 9. 9. 2021. 

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

нивоу од 1,0%. 

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду повољна домаћа привредна кретања и то што 

је реални раст бруто домаћег производа у првој половини године од 7,6% премашио првобитна очекивања. 

Висока стопа реалног привредног раста делом је резултат ниске прошлогодишње базе, али и повољних текућих 

кретања. Томе нарочито доприносе ефекти донетих мера монетарне и фискалне политике и по том основу 

очувано инвестиционо и потрошачко поверење, као и производни капацитети и радна места. Бржи раст 

економске активности од очекиваног указује на то да би пројектована стопа раста бруто домаћег производа 

Народне банке Србије од 6,5% ове године могла бити и премашена. Више од половине привредног раста требало 

би да буде резултат повећања фиксних инвестиција, а затим и личне потрошње. Позитиван допринос очекује се 

и од нето извоза, захваљујући бржем расту извоза робе и услуга од увоза. У смеру поправљања екстерне 

позиције и надаље ће деловати раст извозних капацитета, подстакнут високим приливом страних директних 

инвестиција, као и очекивани глобални економски опоравак. Извршни одбор је узео у обзир и повећање 

пројекције привредног раста у средњем року са 4,0% на распон од 4% до 5%, с обзиром на најављене бројне 

инфраструктурне пројекте и њихове очекиване директне и индиректне ефекте на бруто домаћи производ. 

Разматрајући кретање инфлације, Извршни одбор је имао у виду да се инфлација креће у границама циља (3 ± 

1,5%) и да је, у складу са очекивањима, у јуну и јулу износила 3,3% међугодишње. Нешто виши ниво инфлације 

у односу на почетак године последица је привремених фактора, пре свега ниске прошлогодишње базе, раста 

светских цена нафте и других примарних производа претходних месеци, што је, уз застоје у глобалним ланцима 

снабдевања, довело до виших трошковних притисака на светском и домаћем тржишту. Поред тога, на домаћем 

тржишту од априла бележи се и нешто израженији раст цена поврћа. Насупрот томе, са стране тражње нема 

знатнијих инфлаторних притисака, и поред снажног раста наше економије. На одсуство знатнијих инфлаторних 

притисака указује и даље ниска и стабилна базна инфлација (око 2%), као и краткорочна и средњорочна 

инфлациона очекивања, која се код финансијског сектора налазе око централне вредности циља, а код привреде 

су и нижа. Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама 

циља – најпре у горњој половини циља до другог тромесечја 2022, да би затим, са ишчезавањем ефекта 

овогодишњег раста светских цена примарних производа и трошковних притисака у производњи и транспорту, 

успорила ка централној вредности циља. У другом делу 2022. године очекујемо кретање инфлације у доњој 

половини циљаног распона. 

Народна банка Србије биће спремна да у случају процене израженијих инфлаторних притисака реагује у 

најкраћем року и између састанака Извршног одбора – адекватним подешавањем услова динарске ликвидности 

и одговарајућим усмерењем просечне репо стопе. Домаћи монетарни оквир, односно модел спровођења 

основних репо операција пружа Народној банци Србије већу флексибилност у спровођењу монетарне политике, 

што Извршном одбору даје могућност за адекватну и благовремену реакцију, чак и без промене основних 

каматних стопа. 

Иако кретања у међународном окружењу још увек у највећој мери зависе од тока пандемије, убрзан опоравак 

светске привреде се наставља, захваљујући напретку у вакцинацији становништва и подршци економских 

политика водећих светских економија. Ризици за раст глобалне економије и даље су нови сојеви вируса, као и 

повремени застоји у ланцима снабдевања и неравнотеже на тржишту рада, јер повећавају трошкове производње. 

Показатељи привредне активности нашег најзначајнијег економског партнера, зоне евра, наставили су да се 

крећу у позитивној зони, подржани растом нових поруџбина у условима растуће тражње. Убрзање раста зоне 

евра и виша инфлација од почетка ове године за сада не утичу на одлуку Европске централне банке да смањи 

степен експанзивности монетарне политике, јер се фактори више инфлације оцењују привременим. Иако у 

скорије време ни Систем федералних резерви највероватније неће повећати своје каматне стопе, до краја године 

могао би да донесе одлуку о смањењу обима куповине активе у оквиру програма квантитативних олакшица, што 

би могло да се одрази на прилив капитала у земље у успону, укључујући и Србију, и захтева опрезност 

монетарне политике. Извршни одбор је имао у виду и да је кретање цена нафте и других примарних производа 

и даље у великој мери променљиво и да зависи од великог броја фактора. 

Саопштења са седница Извршног одбора 

Народне банке Србије 
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Иако углавном вођен деловањем привремених фактора, у међународном окружењу је присутан тренд раста 

инфлације и у развијеним земљама, и у земљама у развоју. Посматрајући наш регион и економије у развоју које 

су у режиму циљања инфлације, готово све земље, осим Србије, суочавају се с растом инфлације изнад горње 

границе инфлационог циља. Због тога су бројне централне банке најавиле или започеле процес пооштравања 

монетарне политике. Извршни одбор ће, као и до сада, наставити детаљно и пажљиво да прати кретања у 

домаћем и међународном окружењу, уз спремност да, у случају потребе, искористи расположиве инструменте и 

делује правовремено, ради очувања стабилности цена у средњем року. 

Приоритет монетарне политике и даље ће бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку што 

бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом 

амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег 

и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка и да у складу с 

тим прилагођава своје мере у интересу наше привреде и грађана. 

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

7. октобра 2021. 

Саопштење са седнице Извршног одбора, 7. 10. 2021. 

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

нивоу од 1,0%. 

Непромењене су остале и стопа на депозитне олакшице (0,10%) и стопа на кредитне олакшице (1,90%), али је 

предузета прва мера ка пооштравању монетарних услова – просечна репо стопа на јучерашњој реверзној репо 

аукцији повећана је за 13 базних поена, на 0,24%. 

Доносећи овакве одлуке, Извршни одбор је имао у виду да је виши ниво инфлације у односу на почетак године, 

слично као и у другим земљама, у највећој мери последица ниске прошлогодишње базе и фактора на страни 

понуде, на које монетарна политика не може да утиче. Реч је пре свега о расту светских цена нафте и других 

примарних производа претходних месеци, што је, уз застоје у глобалним ланцима снабдевања, довело до виших 

трошковних притисака на светском и домаћем тржишту. Поред тога, на домаћем тржишту од априла израженије 

расту цене поврћа због суше, што је утицало на то да инфлација у августу износи 4,3% међугодишње. Да је реч 

о притисцима пре свега на страни понуде, показују и даље ниска и стабилна базна инфлација (1,8% међугодишње 

у августу), као и краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања, која се у случају финансијског сектора и 

привреде налазе око централне вредности циља. 

Извршни одбор Народне банке Србије очекује да ће се међугодишња инфлација у наредних неколико месеци 

највероватније наћи на вишем нивоу него у августу и, слично ситуацији у осталим земљама у окружењу, изнад 

горње границе циљаног коридора, али да се, са ишчезавањем ефекта овогодишњег раста светских цена 

примарних производа и трошковних притисака у производњи и транспорту у другој половини наредне године, 

очекује повратак инфлације прво у циљни оквир, а затим и на ниво испод централне вредности циља. 

Извршни одбор констатовао је да је Народна банка Србије, у складу с већ најављеном спремношћу да реагује и 

између два састанка Извршног одбора, започела прилагођавање монетарних услова текућим и очекиваним 

монетарним кретањима. Народна банка Србије је у периоду од претходног састанка имала проактиван приступ 

и предузела је неколико активности ка одржању монетарне стабилности: 

• Донета је одлука да се од октобра престане са организовањем аукција репо куповине хартија од вредности, 

путем којих је банкама у претходном периоду обезбеђивана динарска ликвидност на рок од три месеца по веома 

повољним условима (0,10%). 

• Поред тога, на јучерашњој првој реверзној репо аукцији у октобру Народна банка Србије је повећала просечну 

извршну репо стопу за 13 базних поена – с претходних 0,11% (колико је у просеку износила од почетка године) 

на 0,24%. 

На овај начин, ефективно су пооштрени монетарни услови, без промене референтне каматне стопе и коридора 

каматних стопа, а како је и најављено, користећи на прави начин флексибилност у спровођењу монетарне 

политике коју домаћи монетарни оквир пружа Народној банци Србије. 

Народна банка Србије ће, као и до сада, наставити детаљно и пажљиво да прати целокупна кретања у домаћем 

и међународном окружењу, тако да ће и у наредном периоду бити спремна да, у случају потребе, настави да 

адекватно реагује свим расположивим инструментима монетарне политике, ради одржања монетарне и 

финансијске стабилности. 
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Разматрајући показатеље економске активности, Извршни одбор истиче да је премашивање преткризног нивоа 

већ у првом тромесечју ове године резултат истовременог раста и производног потенцијала, као и да је кретање 

доступних показатеља за треће тромесечје у складу с пројекцијом раста бруто домаћег производа од 6,5% у овој 

години, при чему постоји могућност да раст буде и већи. Позитивним трендовима нарочито доприносе ефекти 

претходно донетих мера монетарне и фискалне политике и по том основу очувано инвестиционо и потрошачко 

поверење, као и производни капацитети и радна места. У складу с тим, Извршни одбор очекује да ће на нивоу 

године највећи допринос расту бруто домаћег производа потећи од фиксних инвестиција и личне потрошње. 

Позитиван допринос очекује се и од нето извоза, захваљујући бржем расту извоза робе и услуга од увоза. У 

смеру поправљања екстерне позиције и надаље ће деловати раст извозних капацитета, подстакнут високим 

приливом страних директних инвестиција, као и очекивани глобални економски опоравак. Када је реч о 

привредном расту у средњем року, Извршни одбор је имао у виду да је пројекција Народне банке Србије недавно 

повећана са 4,0% на распон од 4% до 5%, с обзиром на најављене бројне инфраструктурне пројекте и њихове 

директне и индиректне ефекте на бруто домаћи производ. 

Иако кретања у међународном окружењу још увек у највећој мери зависе од тока пандемије, убрзан опоравак 

светске привреде се наставља, захваљујући напретку у вакцинацији становништва и подршци економских 

политика водећих светских економија. Ризици за раст глобалне економије и даље су нови сојеви вируса, као и 

повремени застоји у ланцима снабдевања и неравнотеже на тржишту рада, јер повећавају трошкове производње. 

Показатељи привредне активности нашег најзначајнијег економског партнера, зоне евра, наставили су да се 

крећу у позитивној зони, подржани растом нових поруџбина у условима растуће тражње, упркос и даље 

присутним застојима у глобалним ланцима производње. Иако се не очекује да Европска централна банка повећа 

каматне стопе у скорије време, убрзање раста зоне евра, као и виша инфлација од почетка ове године, повећавају 

очекивања да би у децембру могла да разматра измене у програму куповине активе. Ни Систем федералних 

резерви највероватније неће повећати своје каматне стопе ове године, при чему за сада није извесно ни да ће се 

то догодити у наредној години. Ипак, у новембру би могла бити донета одлука о смањењу обима куповине 

активе од стране Система федералних резерви у оквиру програма квантитативних олакшица, што би могло да се 

одрази на нижи прилив капитала у земље у успону, укључујући и Србију, те је и по том основу потребна 

опрезност у вођењу монетарне политике. Извршни одбор је имао у виду и то да је кретање цена нафте и других 

примарних производа и даље у великој мери променљиво и да зависи од великог броја фактора понуде и тражње, 

као и да је њихов раст настављен и током септембра. 

Приоритет монетарне политике и даље ће бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку 

што бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном 

инвестиционом амбијенту. 

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. 

новембра 2021. 

Саопштење са седнице Извршног одбора, 9. 11. 2021. 

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

нивоу од 1,0%, при чему ће се наставити пооштравање монетарних услова путем репо стопе и повлачењем већег 

износа вишкова ликвидности из банкарског сектора. 

Доносећи такве одлуке, Извршни одбор је имао у виду да постојећи монетарни оквир омогућава Народној банци 

Србије да у условима повећаних инфлаторних притисака у међународном и домаћем окружењу смањи степен 

експанзивности монетарне политике и без промене основних каматних стопа. У том правцу Народна банка 

Србије постепено делује у протекла два месеца. Након што је од почетка октобра престала да организује аукције 

репо куповине хартија од вредности, путем којих је у претходном периоду банкама обезбеђивана динарска 

ликвидност по веома повољним условима, Народна банка Србије је током истог месеца започела и циклус 

повећања просечне пондерисане стопе на аукцијама репо продаје хартија од вредности. Ова стопа повећана је у 

октобру за 16 базних поена, с претходних 0,11% (колико је, до тада, у просеку износила од почетка године), на 

0,27%, колико је износила на последње две реверзне репо аукције (којима Народна банка Србије на рок од 

недељу дана повлачи вишкове динарске ликвидности из банкарског система). 

Пооштравајући de facto монетарне услове, без измене референтне каматне стопе и коридора каматних стопа, 

Извршни одбор је констатовао да је у условима јачих трошковних притиска од претходно очекиваних важно 

утицати на инфлациона очекивања. 



102

Народна банка Србије Извештај о инфлацији — новембар 2021.

Скок светских цена енергената и других примарних производа, застоји у снабдевању и знатно више цене 

транспорта на глобалном нивоу, уз ефекте ниске базе из претходне године, довели су до виших трошковних 

притисака на светском и домаћем тржишту. Поред тога, у трећем тромесечју, због суше је изостао сезонски 

уобичајен пад цена поврћа на домаћем тржишту, што је у највећој мери утицало на то да међугодишња инфлација 

(5,7% у септембру) буде виша од очекивања Народне банке Србије. Ипак, Извршни одбор је нагласио да се, за 

разлику од већине других земаља у региону у режиму циљања инфлације, базна инфлација, на коју мере монетарне 

политике имају највећи утицај, у Србији и даље налази у доњој половини циљаног распона укупне инфлације 

(2,6% међугодишње у септембру), чему је у највећој мери допринела очувана стабилност девизног курса. 

Као и већина других централних банака у свету, и Народна банка Србије очекује да ће фактори више укупне 

инфлације у највећој мери бити привременог карактера и да ће бити исцрпљени у наредној години. У складу с 

тим, Народна банка Србије очекује успоравање инфлације од другог тромесечја 2022. године, тако да би 

средином године требало да се врати у границе циља, а до краја године и у доњу половину циљаног распона. 

Међутим, уколико се испостави да су се материјализовали неки од ризика, који би за последицу могли да имају 

кретање инфлације изнад горње границе дозвољеног одступања од циља у дужем периоду, Народна банка Србије 

је спремна у најкраћем року да реагује свим расположивим инструментима. 

Приликом доношења одлуке, Извршни одбор је имао у виду и да се позитивни ефекти претходно донетих 

обимних монетарних и фискалних мера на економску активност, укључујући и трећи пакет економских мера 

подршке привреди и грађанима, могу очекивати и у наредном периоду и да повољни финансијски услови могу 

бити одржани и с нешто мањим степеном експанзивности монетарне политике. Извршни одбор је посебно 

истакао значај снажне динамикe раста домаће економске активности, која је у сва три тромесечја ове године 

надмашила очекивања, тако да се, према процени Народне банке Србије, бруто домаћи производ сада налази 

изнад нивоа пре пандемије за преко 3%. Раст бруто домаћег производа, који је, према процени Републичког 

завода за статистику, износио 7,4% међугодишње у трећем тромесечју, резултат је очуваног потрошачког и 

инвестиционог поверења, као и производних капацитета и радних места, уз задржане повољне услове 

финансирања и убрзање реализације капиталних расхода државе. Имајући у виду да су привредна кретања од 

почетка године повољнија од очекиваних, Народна банка Србије је повећала пројекцију раста бруто домаћег 

производа за 2021. са 6,5% на распон од 6,5% до 7%. У средњем року, Народна банка Србије очекује раст бруто 

домаћег производа у распону од 4% до 5%, што ће допринети наставку конвергенције ка земљама Европске 

уније. 

Међународно окружење и даље карактеришу бројни изазови, пре свега тензије на робним тржиштима, посебно 

енергената и других примарних производа, али и наставак логистичких проблема, неравнотежа на тржишту рада 

и застоја у снабдевању, који утичу на појачане инфлаторне притиске у готово свим земљама света. Застоји у 

глобалним ланцима снабдевања и несташице појединих инпута, пре свега у аутомобилској индустрији, посебно 

се одражавају на производни сектор зоне евра, нашег најважнијег економског партнера. Ипак, охрабрује 

чињеница да су за зону евра и земље у региону, које су такође наши важни трговински партнери, побољшани 

изгледи за привредни раст, што би требало позитивно да се одрази на наш извоз и економску активност. Иако се 

не очекује да Европска централна банка повећа каматне стопе у скорије време, убрзање раста зоне евра и виша 

инфлација од почетка ове године повећавају очекивања да би она у наредном периоду могла да смањи обим 

куповине финансијске активе. Систем федералних резерви донео је такву одлуку почетком новембра, тако да је 

и по том основу потребна опрезност у вођењу монетарне политике Народне банке Србије. 

Народна банка Србије ће, као и до сада, наставити пажљиво да прати кретања у домаћем и међународном 

окружењу. Извршни одбор је нагласио да ће приоритет монетарне политике и даље бити обезбеђење ценовне и 

финансијске стабилности у средњем року, уз подршку што бржем расту наше привреде и запослености, даљем 

расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. 

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио новембарски Извештај о инфлацији с новим макроекономским 

пројекцијама, које ће детаљније бити представљене јавности на конференцији за новинаре 17. новембра. 

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

9. децембра.
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