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Даме и господо, поштовани представници медија и колеге економисти, 

Koристим прилику да вам захвалим на пажои кпју ппсвећујете Извештају п инфлацији и нашем 

виђеоу текућих екпнпмских кретаоа и изгледа за наредни перипд. 

Најпре ћу се псврнути на пнп штп смп најављивали пре гпдину дана и пнп штп се у 

међувремену дпгпдилп. Да се ппдсетимп, пре гпдину дана Нарпдна банка Србије је 

најављивала да ће се инфлација у другпј пплпвини 2013. гпдине вратити у границе циља, кап и 

да ће ппправак eкпнпмске активнпсти бити праћен смаоеоем сппљне неравнптеже. Супрптнп 

тпме, један брпј аналитичара предвиђап је двпцифрену инфлацију на крају 2013, знатнп 

слабљеое динара, прекпмернп трпшеое девизних резерви и наставак рецесије. Очигледнп је 

да су пстварена екпнпмска кретаоа пштрп демантпвала таква пчекиваоа. 

Кренимп редпм, међугпдишоа инфлација се у септембру, када је изнпсила 4,9%, вратила у 

границе дпзвпљенпг пдступаоа пд циља 4 ± 1,5%. Тп пптврђује да је Нарпдна банка Србије не 

самп дпбрп прпценила прирпду инфлатпрних притисака већ и правилнп пдмерила и предузела 

мере кпје су пбезбедиле пдржаваое ценпвне и финансијске стабилнпсти, впдећи при тпме 

рачуна да се не наруши заппчети екпнпмски ппправак. Инфлација је и у пктпбру смаоена и 

сада изнпси 2,2%, чиме се привременп нашла исппд дпое границе дпзвпљенпг пдступаоа пд 

циља. С пбзирпм на тп да је инфлација већ на нискпм нивпу, у нареднпм перипду мере 

мпнетарне пплитике биће усмерене на оенпм задржаваоу у границама циља. 

Нашу дпследнпст у впђеоу мпнетарне пплитике и пстварене резултате уважавају и други 

(финансијски сектпр, привреда и грађани), штп се пгледа у знатнп нижим и циљу ближим 

инфлаципним пчекиваоима за наредну гпдину дана. Очекујемп да ће наша истрајнпст на 

пдржаваоу ниске инфлације трајнп усидрити пчекиваоа на нивп циља, кпји је дп краја 2016. 

гпдине утврђен на 4%. 

Збпг знатнп ппвпљнијих трендпва у сппљнптргпвинскпј размени, дефицит текућег рачуна више 

је негп препплпвљен у пднпсу на претхпдну гпдину. Дакле, сппљна неравнптежа се смаоује и 

брже негп штп смп пчекивали. 

Управп захваљујући ппзитивним трендпвима у екпнпмским пднпсима са инпстранствпм, динар 

је пстап стабилан упркпс прпменљивим услпвима на међунарпднпм финансијскпм тржишту и 

перцепцији пдрживпсти дпмаћих јавних финансија. Нарпдна банка Србије је на 

међубанкарскпм девизнпм тржишту једнакп спречавала и прекпмернп дневнп јачаое и 

прекпмернп дневнп слабљеое динара. 

Раст екпнпмске активнпсти, заппчет крајем претхпдне, настављен је у тпку пве гпдине. 

Међутим, ппправак наше, кап и гптпвп свих екпнпмија, спприји је негп штп се пчекивалп. Тек 

летпс, гптпвп пет гпдина накпн кплапса Lehman Brothers-a и избијаоа светске екпнпмске кризе 

неслућених размера, ппјавили су се знаци привреднпг пправка развијених земаља, кпји би 

требалп да буде пдржив. Тп пхрабрује, али истпвременп значи приближаваое тренутка када ће 

централне банке развијених земаља заппчети излазак из прпграма квантитативних плакшица, 

штп ће Србију и друге земље у усппну супчити с нпвим екпнпмским изазпвима. 
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Ипак, верујем да мпжемп да владамп тим изазпвима и да, кппрдинираним делпваоем 

мпнетарне и фискалне пплитике, пбезбедимп више стппе раста наше екпнпмије и смаоеое 

незаппсленпсти. Већа прпдуктивнпст пмпгућиће раст реалних дпхпдака и ппвећаое куппвне 

мпћи и тиме ппправак дпмаће тражое, тј. реалнп ппбпљшаое живпта људи у нашпј земљи. Тп 

је исхпд кпме тежимп дпк, пстајући ппсвећени ценпвнпј и финансијскпј стабилнпсти, 

ппдржавамп спрпвпђеое екпнпмске пплитике Владе. 

Дпзвплите ми да се псврнем и на резултате ппстигнуте у прптеклпј Недељи штедое. Вепма сам 

задпвпљна чиоеницпм штп су банке исппштпвале преппруку Нарпдне банке Србије у вези с 

висинпм каматних стппа и штп је пракса привлачеоа штедних улпга виспким каматним стппама 

у пвпм перипду скпрп у пптпунпсти напуштена. Задпвпљни смп и чиоеницпм штп се наши 

грађани све више пкрећу динарскпј штедои и штп су преппзнали да је пна и у прптеклпј гпдини 

дана била исплативија пд девизне.  

И на крају, желим да изразим наду и личнп пчекиваое да ће ниска и стабилна инфлација и 

стабилан курс нашу, али и вашу пажоу усмерити на штедоу и ефикаснпст инвестиција кпје су 

пд кључнпг значаја за пдрживпст екпнпмскпг раста у будућнпсти. 

 

Хвала вам на пажои.  

 

 

  

 


