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Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, 

Добро дошли на презентацију новембарског Извештаја о инфлацији. 

У складу са уобичајеном праксом, у току данашње презентације изнећемо наше 

виђење економских кретања у међународном и домаћем окружењу, као и наше 

најновије макроекономске пројекције за Србију.  

На самом почетку желим да нагласим да се најважнија разлика између пројекција 

које данас представљамо и пројекција из августа односи на материјализацију 

ризика на које смо тада указивали, иако смо се надали да до ње неће доћи.  

Први ризик који се материјализовао односи се на кретања у међународном 

окружењу. Геополитичке тензије су додатно продубљене, доток гаса из Русије у 

Европу смањен је за чак 80% у односу на претходну годину, раст глобалне 

инфлације је настављен, а степен рестриктивности монетарних политика великог 

броја централних банака знатно повећан. Све то за последицу има неповољније 

изгледе глобалног привредног раста и – оно што је нама важније – има последице 

и по привредни раст зоне евра, која је наш најважнији економски партнер. 

Цене из међународног окружења и даље су главни генератор инфлаторних 

притисака у Србији. У периоду од нашег претходног извештаја, показало се да су 

глобални инфлаторни притисци већи и перзистентнији од очекиваних, иако 

су готово све централне банке пооштравале монетарне политике у већој мери 

него што се очекивало, а цене енергената су смањене. Инфлација у свету на 

овом нивоу није виђена деценијама уназад – у зони евра је, према 

прелиминарним проценама Евростата, у октобру на историјском максимуму од 

  

Графикон 1. Кретање реперних цена природног гаса и 
електричне енергије за Европу
(крајем тромесечја, у EUR/MWh)
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*Цена електричне енергије је на крају дана 30.9.2022. била 82 EUR/MWh.  
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10,7%, при чему у Немачкој износи 11,6%. Виша глобална инфлација је, по свему 

судећи, у великој мери последица већих од очекиваних индиректних ефеката 

цена енергената, примарних производа и индустријских и пољопривредних 

сировина. Такође, на раст инфлације утичу и даље изражене неравнотеже 

између понуде и тражње, виша инфлациона очекивања и изражена неизвесност 

на робним и финансијским тржиштима. Томе треба додати и затегнуту ситуацију 

на тржиштима рада у многим земљама, као и даље релативно високе трошкове 

транспорта и застоје у глобалним ланцима снабдевања, који, иако слабе, и даље 

генеришу знатне трошковне притиске. Водеће централне банке и међународне 

институције предвиђају да ће инфлација бити изнад дугорочног просека и изнад 

циљаног нивоа и током 2023, па и 2024, док се повратак на уобичајен ниво 

инфлације широм света очекује у 2025. години. 

Висока инфлација је утицала на затезање глобалних финансијских услова не 

само због раста каматних стопа већ и због пада цена активе и јачања америчког 

долара. Према Goldman Sachs-овом индексу глобалних финансијских услова, 

расположивост финансијских средстава на међународном тржишту погоршана је 

и налази се на нивоу као током глобалне економске кризе 2009. године. И према 

Међународном монетарном фонду, финансијски услови за већину земаља већ 

сада су слични онима који су преовладавали почетком 2009. године или у првој 

фази пандемије у априлу 2020. Погоршање финансијских услова утицало је на 

више него преполовљен излазак земаља у успону на међународно финансијско 

тржиште и задуживање у чврстој валути у овој у односу на прошлу годину. 

Истовремено, заоштрени су и услови финансирања у локалној валути. Једaн од 

  

Графикон 3. Прогнозе инфлације за земље у развоју и 
успону 
(мг. стопе, у %)
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Графикон 4. Прогнозе инфлације за зону евра
(мг. стопе, у %)

Извор: прерачун НБС на бази пројекција релевантних институција.
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наших осврта у Извештају о инфлацији бави се овом темом и указује на то да су 

услови финансирања у овој години пооштрени не само за Србију, како то често 

желе да прикажу поједини аналитичари и политичари, већ за све земље, а 

посебно земље у успону, укључујући и земље средње Европе – Мађарску, Чешку, 

Пољску, Румунију и друге. Настојање да обезбедимо најбоље могуће услове 

финансирања за Србију у наредном периоду определило нас је за стендбај 

аранжман с Међународним монетарним фондом, који би, с планираним 

финансијским средствима од око 2,4 милијарде евра, додатно подржао 

финансирање у условима изазова у међународном окружењу, као и спровођење 

структурних реформи, с посебним акцентом на сектор енергетике. 

Заоштравање глобалних финансијских услова имаће за последицу нижи раст 

светске привреде. Привредни раст већ успорава готово свуда, уз забринутост у 

погледу ефеката енергетске кризе, као и геополитичких тензија и кризе у 

Украјини. Ризици преливања ефеката кризе у Украјини и даље су на високом 

нивоу, поготово по питању испоруке гаса, што се пре свега одражава на 

привредну активност зоне евра, посебно Немачке, која је појединачно 

посматрано међу нашим најважнијим трговинским партнерима и за коју се у 

наредној години предвиђа рецесија. 

Оваква неповољна дешавања у међународном окружењу у великој су мери 

опредељивала и домаћа макроекономска кретања и одлуке монетарне политике 

Народне банке Србије.  

  

Графикон 5. Финансијски услови по регионима
(стандардна девијација од средине)
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Графикон 6. Принос на државне обвезнице у локалној 
валути (приближне рочности 10 година)
(дневни подаци, у %)
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Други ризик који се материјализовао од августа до данас односи се на 

пољопривредну сезону у Србији, а извесно и у ширем региону. Суша у 

летњим месецима, а вероватно и мања количина ђубрива од оптималне због 

вишеструког повећања његове цене, имали су већи негативан ефекат на 

овогодишњу пољопривредну сезону него што смо претпоставили у августу. У 

августу смо претпоставили да ће овогодишња пољопривредна сезона бити 

слична прошлогодишњој, док сада процењујемо да ће бити слабија од 

прошлогодишње за око 8%, при чему прелиминарни подаци Републичког завода 

за статистику о смањеној производњи пшенице и појединих јесењих култура то и 

потврђују. Због тога што су цене минералних ђубрива и даље врло високе, сада 

смо, први пут, за наредну сезону претпоставили да ће она такође бити 

исподпросечна. 

Материјализација поменутих ризика, које смо истицали у нашим претходним 

извештајима, одражава се и на наше пројекције кључних макроекономских 

показатеља за Србију, које су сада ближе алтернативном сценарију из 

августовске пројекције.  

У наставку конференције представићемо наше нове пројекције и претпоставке на 

којима су базиране. 

*** 

Инфлација у Србији се током трећег тромесечја кретала у складу с нашим 

очекивањима изнетим у августу. И даље је близу две трећине доприноса 

међугодишњој инфлацији у Србији последица раста цена хране и енергената. 

Ипак, у августовској пројекцији очекивали смо да ће инфлација највиши ниво 
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Графикон 8. Кретање светских цена минералних ђубрива
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највероватније достићи у септембру ове године. Међутим, знатан раст цена 

енергената на светском тржишту претходних месеци и наставак њиховог 

преношења на увозну инфлацију, уз ефекте суше на домаћем тржишту и у већем 

делу Европе, за последицу су имали наставак раста домаће инфлације на 15,0% 

међугодишње у октобру, што је, услед материјализације претходно наведених 

ризика, изнад наших ранијих очекивања. Иначе, све централне банке своје 

пројекције инфлације базирају на сличним претпоставкама о кретању светских 

цена енергената и других примарних производа, јер користе процене 

релевантних међународних институција и кретање тржишних фјучерса за 

наредни период, што чини и Народна банка Србије. Због чињенице да су управо 

светске цене енергената и примарних производа, услед ефеката неколико 

испреплетаних шокова током прошле и ове године, знатно одступиле навише од 

очекивања међународних институција и фјучерса, инфлација у свим земљама 

показала се јачом и постојанијом од очекиване. Jедaн од наших осврта из 

новембарског Извештаја о инфлацији управо се бави овом тематиком и указује 

на то да су због наведених фактора слична одступања остварене од пројектоване 

инфлације имале и друге централне банке у региону у режиму циљања 

инфлације, као и Европска централна банка.  

Раст увозне инфлације одразио се и на раст базне инфлације, тј. инфлације по 

искључењу цена хране, енергије, алкохола и цигарета, која је у октобру износила 

9,5% међугодишње. Ипак, важно је истаћи да је базна инфлација и даље знатно 

нижа од укупне инфлације, али и од базне инфлације у појединим земљама 

региона са истим режимом монетарне политике. Снажна кочница већег раста 

базне инфлације јесте одржана релативна стабилност девизног курса и у 
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Графикон 9. Кретање индекса потрошачких цена за изабране земље средње и југоисточне Европе
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условима глобално повећане неизвесности на међународном финансијском 

тржишту.  

Према новембарској средњорочној пројекцији, укупна инфлација ће остати на 

повишеном нивоу до краја ове и почетком наредне године, али ће се након тога 

наћи на опадајућој путањи. Знатнији пад инфлације очекујемо у другој половини 

2023, а повратак у границе циља у другој половини 2024. године. У смеру 

смиривања инфлаторних притисака деловаће досадашње заоштравање 

монетарних услова, очекивано слабљење ефеката глобалних фактора који су 

водили раст цена енергената и хране у претходном периоду, као и нижа екстерна 

тражња у условима неповољнијих изгледа глобалног привредног раста. При 

томе, иако су и даље волатилне и знатно више него пре годину дана, светске 

цене нафте и других примарних производа и индустријских сировина последњих 

месеци се смањују због појачаних рецесионих притисака на глобалном нивоу, а 

попуштају и застоји у ланцима снабдевања. Током септембра и октобра светске 

цене природног гаса, угља и електричне енергије такође су снижене, чему су 

допринеле повољне временске прилике и већа попуњеност складишта у Европи 

од очекиване. 

Наставак глобалних трошковних притисака и даљи раст увозне инфлације 

утицали су на нашу одлуку да наставимо да пооштравамо монетарне услове на 

домаћем тржишту. То смо чинили континуирано од октобра прошле године, али 

умереним темпом, узимајући у обзир чињеницу да је инфлација у Србији у 

највећој мери опредељена трошковним притисцима из међународног окружења, 

на које мере монетарне политике Народне банке Србије имају мали или готово 

  

(мг. стопе, у %)

Графикон 10. Пројекција инфлације
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Графикон 11. Кретање референтне и просечне репо 
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никакав утицај. Референтну каматну стопу од априла ове године повећали смо 

за 350 базних поена, на 4,5%. Повећане су и каматне стопе на депозитне и 

кредитне олакшице, на 3,5% и 5,5%, респективно. Даљим повећањем својих 

каматних стопа Народна банка Србије настоји да ограничи секундарне ефекте 

раста светских цена хране и енергената на остале цене на домаћем тржишту 

преко инфлационих очекивања и да осигура да се инфлација нађе на опадајућој 

путањи и врати у границе циља до краја периода пројекције.  

Заоштравање монетарне политике Народне банке Србије преноси се и на 

каматне стопе на тржишту новца, кредита и штедње, потврђујући ефикасност 

деловања трансмисионог механизма монетарне политике путем канала каматне 

стопе. И нормализација монетарне политике Европске централне банке и по том 

основу повећање каматних стопа на тржишту новца у зони евра одражава се на 

раст каматних стопа на кредите у евро знаку на домаћем тржишту.  

Ограничавању ефеката преливања раста увозних цена на домаће цене у 

условима повећане глобалне неизвесности Народна банка Србије доприноси у 

знатној мери и одржавањем релативне стабилности курса динара према евру. 

Посматрано од почетка године закључно с крајем октобра, динар је према евру 

номинално ојачао за 0,2%, при чему је од маја до данас Народна банка Србије 

на међубанкарском девизном тржишту интервенисала нето куповином девиза у 

износу од 2.705 милиона евра. На тај начин смо надокнадили целокупан износ 

продаје девиза из првих неколико месеци, тако да је од почетка године куповина 

девиза премашила продају за 435 милиона евра. Финансијску и укупну 

макроекономску стабилност осигурава и ниво девизних резерви Народне банке 

  

Графикон 12. Кретање курса динара и трансакције 
Народне банке Србије на девизном тржишту
(EUR/RSD)**                                                                                                  (у млн EUR) 

Извор: НБС.
*  + нето куповина; - нето продаја.
** 1 EUR у RSD.
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Графикон 13. Кретање каматних стопа на нове кредите 
(просечне пондерисане вредности, на год. нивоу, у %) 

Извор: НБСи Европска банкарска федерација.
* Искључени револвинг кредити, прекорачења по текућем рачуну и дуг по
кредитним картицама.
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Србије, који је на крају октобра износио 16,9 милијарди евра, што је, упркос 

вишедимензионалној глобалној кризи, највиши ниво девизних резерви до сада. 

Тиме смо створили додатну заштиту од спољних шокова с каквим смо суочени 

већ скоро пуне три године.  

И поред раста трошкова задуживања, одобравање кредита привреди и 

становништву у трећем тромесечју наставља се сличном динамиком као у 

претходним тромесечјима. Кредитној активности банака, која остварује раст од 

11,7% међугодишње у септембру, и даље у већој мери доприносе кредити 

привреди, који су порасли за 14%, док је раст кредита становништву успорен на 

8,3%. Учешће проблематичних кредита у укупним кредитима у септембру 

спуштено је испод 3,2%, што је нови најнижи ниво до сада и за 1 процентни поен 

ниже него пре пандемије. Оваква кретања указују на то да квалитет активе 

банака није погоршан ни након престанка примене мера економске помоћи 

државе и да не представља препреку за наставак раста кредитне активности. 

Након релативно високог раста у првој половини године, од око 4,1% 

међугодишње, економска активност је успорила у трећем тромесечју и, према 

прелиминарној процени Републичког завода за статистику, међугодишњи раст 

бруто домаћег производа Србије износио је 1,1%. На успоравање економске 

активности одразили су се овогодишња пољопривредна сезона, која је, према 

првим проценама, била знатно лошија од претпостављене, смањење екстерне 

тражње, као и настављен раст трошкова привреде, који се пре свега одражава 

на нижу активност у грађевинарству и прерађивачкој индустрији. Такође, због 

ниског водостаја река настављен је и пад активности у сектору енергетике. 

  

Графикон 14. Кредитна активност према немонетарном 
сектору
(мг.стопе раста у %,  искључен ефекат промене девизног курса)
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Графикон 15. Учешће NPL у укупним кредитима, бруто 
принцип
(у млрд RSD) (у %)
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Уважавајући чињеницу да је успоравање привредне активности у трећем 

тромесечју било веће од очекиваног, пројекцију раста бруто домаћег производа 

Србије за ову годину кориговали смо наниже у односу на очекивања из августа, 

на распон 2,0–3,0%. Као што смо већ истакли, на ревизију стопе раста одразила 

се материјализација ризика које смо идентификовали у августу, а то је лошија од 

очекиване пољопривредна сезона и прекид у снабдевању Европске уније гасом 

из Русије. У новој пројекцији раста бруто домаћег производа, позитиван допринос 

и даље очекујемо од домаће тражње, док ће због високог увоза енергената, пре 

свега из прве половине године, допринос нето извоза бити негативан. Услед 

очекивања да ће наредне године економска активност у зони евра, као и у другим 

земљама које су наши важни трговински партнери, бити знатно слабија од 

очекиване, али и услед мањег ефекта пренетих тенденција из ове године (тзв. 

carry over ефекат), за 2023. годину снизили смо пројекцију раста бруто домаћег 

производа Србије, такође на распон 2,0–3,0%. Под претпоставком значајног 

смањења геополитичких тензија и опоравка екстерне тражње, као и услед 

планиране реализације инвестиционих пројеката, пре свега у области путне, 

железничке, енергетске и комуналне инфраструктуре, од 2024. очекујемо 

убрзање привредног раста, прво на око 3,5%, а затим повратак на 

претпандемијску путању раста од око 4% годишње у средњем року. 

Очекујемо да ће учешће дефицита текућег рачуна у бруто домаћем производу 

ове године износити око 9%, што су очекивања и за наредну годину. Виши ниво 

текућег дефицита у овој години првенствено је последица високог увоза 

енергената, у већој мери због раста њихових цена на светском тржишту. С друге 

  

Графикон 16. Пројекција раста БДП-а
(мг. стопе, у %)

Извор: НБС.
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стране, упркос успоравању екстерне тражње, извоз робе и услуга је остварио 

високе стопе раста (32,2% међугодишње у девет месеци), пре свега захваљујући 

инвестицијама из претходног периода, које су резултирале позитивним 

доприносом свих области извоза прерађивачке индустрије и руде метала, као и 

услед раста извозних цена. У наредној години, осим увоза енергената, који ће 

извесно остати висок, према нашој процени, на платнобилансна кретања ће се 

одразити смањење екстерне тражње услед очекиваног успоравања привредног 

раста наших најзначајнијих трговинских партнера. У средњем року, наставак 

раста извозних капацитета, уз очекивано смањење негативних ефеката екстерне 

тражње и неповољних односа размене, треба да допринесе постепеном 

смањењу дефицита текућег рачуна и очувању екстерне одрживости. Екстерној 

одрживости допринеће и наставак релативно високог прилива страних директних 

инвестиција у Србију, који се у овој години пројектује на око 3,8 милијарди евра, 

што је више од наших претходних очекивања. При томе, важно је нагласити да 

је, према првим проценама, прилив страних директних инвестиција у десет 

месеци ове године достигао готово 3,5 милијарди евра, чиме је премашен ниво 

из истог периода претходне године, која је била рекордна по овом питању. 

Прилив је остао географски распрострањен и претежно усмерен у разменљиве 

секторе. 

 

 

 

  

Графикон 18. Секторска структура СДИ
(у млрд EUR)
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Графикон 19. Пројекција текућег рачуна 
(у % БДП-а)
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Даме и господо, драге колеге, 

Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације и бруто домаћег 

производа које смо вам представили и даље се у највећој мери односи на 

факторе из међународног окружења, а пре свега на утицај конфликта у Украјини 

на расположивост енергената и њихове цене на светском тржишту, као и на 

изгледе глобалног привредног раста, који ће у великој мери определити и светске 

цене примарних производа. Када је реч о факторима из домаћег окружења, 

ризици пројекције се у највећој мери односе на исход наредне пољопривредне 

сезоне, за коју смо први пут претпоставили да ће бити исподпросечна. Такође, 

остварења пројекција зависиће и од брзине опоравка сектора енергетике, 

прилива по основу страних директних инвестиција, као и од евентуалних 

додатних мера које би Влада могла предузети како би се обезбедила заштита 

животног стандарда најрањивијег слоја друштва у наредном периоду. Укупно 

посматрано, ризике пројекције раста бруто домаћег производа за ову и наредну 

годину оцењујемо као изражене, али симетричне, а ризике пројекције инфлације 

такође као изражене, али и асиметричне навише.  

У зависности од геополитичких дешавања и кретања кључних фактора 

инфлације и из домаћег и из међународног окружења у наредном периоду, 

Народна банка Србије ће процењивати да ли има потребе за додатним 

заоштравањем монетарних услова и у ком обиму, узимајући у обзир и ефекте 

досадашњег заоштравања монетарне политике, као и време које је потребно да 

се они испоље у пуној мери. Приоритет монетарне политике и даље ће бити 

обезбеђење ценовне и финансијске стабилности у средњем року, јер се на тај 

начин доприноси и одрживом привредном расту, а тиме и даљем расту 

запослености и повoљном инвестиционом амбијенту. Верујемо да ће нам добре 

макроекономске основе и знатне девизне резерве помоћи да се савладају 

ефекти текуће енергетске кризе и пооштрених финансијских услова на 

глобалном нивоу. Такође, надамо се да ће, захваљујући одговорном вођењу 

економске политике, и на глобалном нивоу бити избегнут ризик дуготрајне 

инфлације с каквом се свет суочио током претходне енергетске кризе из 70-их 

година прошлог века, иако је сам енергетски шок сада вероватно и јачи.  

У наставку конференције отворени смо за ваша питања. 


