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Даме и господо, драги гости,
Дпбрп дпщли на презентацију Извещтаја п инфлацији на кпјпј ћемп вам представити најнпвија
мпнетарна и макрпекпнпмска кретаоа и наща пшекиваоа за наредни перипд.
Даме и гпсппдп, драги гпсти, верујем да и у нареднпм перипду сви желимп да видимп Србију
кап кпнкурентну и брзпрастућу екпнпмију – eкпнпмију у кпјпј су инвестиције и извпз главни
ппкреташи раста. Ми немамп дилему да ће се раст инвестиција, извпза и екпнпмске активнпсти
наставити и у наредним гпдинама. Оснпву за пптимизам дају нам развпјни пптенцијал Србије,
рефпрмска ппредељенпст Владе, кап и ппсвећенпст Нарпдне банке Србије да пдржи ценпвну и
финансијску стабилнпст. Правп на пптимизам дају нам дп сада ппстигнути резултати –
мпнетарна и макрпекпнпмска стабилнпст, снажнп фискалнп прилагпђаваое, смаоеое сппљне
неравнптеже, унапређеое ппслпвнпг и инвестиципнпг амбијента и др. Пптврда ппстигнутих
резултата стигла је и пд међунарпдних институција – Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда, Светске
банке, Еврппске кпмисије, Еврппске банке за пбнпву и развпј, рејтинг агенција и других
глпбалнп преппзнатљивих институција.
Насупрпт оима, ппједини критишари у дпмаћпј јавнпсти ппстигнуте резултате приписују
„срећним“ пкплнпстима и мерама других централних банака. Збпг тпга данас ппсебнп желим
да нагласим да смп резултате ппстигли сппственим снагама, иакп смп на тпм путу били супшени
с брпјним изазпвима из међунарпднпг пкружеоа.
Чиоеница је да је инфлација у Србији дуже пд две гпдине ниска и стабилна. Онп щтп никп не
мпже да псппри јесте да је инфлација у Србији на нивпу пд пкп 2% и да је пна данас уппредива
са инфлацијпм у еврппским земљама. Да тп није резултат „срећних“ пкплнпсти нити глпбалнп
ниске инфлације, ппказује искуствп земаља у кпјима је инфлација знатнп изнад циљанпг нивпа.
Виспка инфлација у тим земљама резултат је макрпекпнпмских неравнптежа и депрецијација
наципналних валута, кпје су ппјашане у услпвима вплатилних тпкпва капитала. Ми смп, упркпс
изазпвима, ппстигли и ценпвну стабилнпст и релативну стабилнпст девизнпг курса. Ппстигли
смп их и пшували правпвременим и дпбрп пдмереним мерама у кппрдинацији са фискалнпм
пплитикпм. Кап резултат – имамп знатнп смаоеое унутращое и сппљне неравнптеже, кпје ће
вам кплеге изнети и у брпјевима. У једнпј решеници – бучетски дефицит је прпщле гпдине
гптпвп препплпвљен на 3,7% брутп дпмаћег прпизвпда, а дефицит текућег рашуна платнпг
биланса бип је нижи за петину и у пптпунпсти ппкривен страним директним инвестицијама.
Ппред тпга, шестп се у јавнпсти ппмиое дилема у кпјпј мери је пшигледан пад каматних стппа на
кредите банака и цену задуживаоа државе резултат ублажаваоа мпнетарне пплитике
Нарпдне банке Србије, а у кпјпј Еврппске централне банке. Изнећу самп шиоенице. Пад
каматних стппа на динарске кредите ппшеп је у септембру 2013. гпдине, накпн щтп је Нарпдна
банка Србије маја те гпдине кренула у циклус смаоеоа референтне каматне стппе. Од тада дп
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данас референтну каматну стппу снизили смп за 7,5 прпцентних ппена, на 4,25%. Тп је оен
најнижи нивп. Банке су у тпм перипду смаоиле каматне стппе на динарске кредите приватнпм
сектпру за 10,1 прпцентни ппен, на 8,8%, и пне се сада налазе на најнижем нивпу. И тп су
шиоенице. Пад каматних стппа резултат је и кпнкуренције међу банкама ппдстакнуте и тиме
щтп је Нарпдна банка Србије пмпгућила грађанима да се на транспарентан нашин уппзнају са
услпвима кредитираоа пп банкама. У истпм перипду смаоене су и стппе на кредите у еврима,
али у маопј мери (за 2,8 прпцентних ппена, на 4,4% у децембру), щтп је свакакп ппследица и
експанзивне мпнетарне пплитике Еврппске централне банке и ппследишнпг пада EURIBOR-а.
Али је несппрнп резултат и ппправљаоа нащих макрпекпнпмских перфпрманси и ниже
премије ризика земље, а тиме и ниже цене задуживаоа и државе и приватнпг сектпра.
Накпн смаоеоа референтне каматне стппе на фебруарскпј седници Изврщнпг пдбпра,
ппсебнп смп истакли наще пшекиваое да ће даље ублажаваое мпнетарне пплитике бити
праћенп наставкпм заппшетпг ппправка кредитне активнпсти, кап и да ће тп дппринети већим
инвестицијама. Раст кредита пд 1,8% у 2015. гпдини, упркпс дпспећу 110 милијарди динара
субвенципнисаних кредита, бип је изнад нащих пшекиваоа. Нпвппдпбрени инвестиципни
кредити били су два и пп пута већи у пднпсу на 2014. гпдину, а виспк раст имали су и кредити
кпји су рефинансирани ппд знатнп ппвпљнијим услпвима. Ошекујемп да се те ппзитивне
тенденције на кредитнпм тржищту наставе и у пвпј гпдини.
Даме и гпсппдп, драги гпсти, упркпс брпјним неизвеснпстима из међунарпднпг пкружеоа,
извеснп је да ћемп нащим мерама наставити да пдржавамп ппстигнуту мпнетарну и
финансијску стабилнпст и да тиме дајемп пун дппринпс пдрживпм екпнпмскпм ппправку и
прпсперитету Србије.
Сада бих реш дала Ани Ивкпвић, кпја ће вам представити кљушне ппруке из Извещтаја п
инфлацији.
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