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Обраћање гувернера на Економском дијалогу, 19. мај 2020. године 

 

Поштоване и драге колеге,  

На почетку бих се, у име Народне банке Србије, захвалила на оценама и 

препорукама које сте нам дали. Као што сте констатовали - српска економија 

прошле године расла је по стопи од 4,2%, а монетарна политика у Србији је била 

адекватна и у складу с режимом циљања. С том оценом слажемо се у потпуности, 

с обзиром на то да се инфлација у Србији налази на ниском нивоу, у просеку 2%, 

седму годину заредом.  

   

У Србији је забележен и огроман пад учешћа проблематичних кредита од 2015. 

године, а „наш банкарски сектор је остао добро капитализован и ликвидан, мерено 

свим показатељима” и тиме сам управо цитирала део из заједничких закључака са 

чиме се такође у потпуности слажемо.  
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Кредити привреди расту по двоцифреним стопама већ неколико година, при чему 

се две трећине односи на микропредузећа, мала и средња предузећа. 

Инвестициони кредити од око 5 милијарди евра чине 45% стања укупних кредита 

привреди.  

  

 

Динаризација је остала један од наших приоритета. Динарска штедња сваке године 

бележи нове рекорде, а само прошле године повећана је за чак 30%. Као резултат 
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наших мера, разлика између каматних стопа на динарске и девизне кредите 

драстично је смањена – са 9,1 процентни поен на 1,1 процентни поен. 

   

 

Поштоване колеге, 

Пре годину дана у Бриселу смо усвајали заједничке закључке и појачано смо 

дискутовали о страним директним инвестицијама. Ипак, данашњи задатак нам је 

много тежи јер су и краткорочни изгледи прилично неизвесни. Искористила бих ову 

прилику и да изразим саучешће свим земљама – и кандидатима за чланство у 

Европској унији и чланицама Европске уније, због највећих и неповратних губитака 

током ове пандемије – а то су људски животи. Без људи, ни наше мере немају 

смисао.  

У Србији, након четвртог тромесечја и привредног раста од 6,2%, у ову годину ушли 

смо са одличним тенденцијама и растом од 5% у првом тромесечју. И тај резултат 

сматрамо одличним, јер су се већ у марту осетиле последице пандемије на нашу 

економију. Дали смо снажну подршку којом се чувају људи, радна места, плате, 

ликвидност, и помаже се онима чије је пословање пандемија практично зауставила.   
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Народна банка Србије је прва институција која је реаговала читавим пакетом 

мера. Прво, били смо једна од првих централних банака у региону средње и 

источне Европе која је на ванредној седници Извршног одбора, смањила 

референтну каматну стопу. Друго, нашим грађанима и привреди омогућили смо 

финансијски предах у отплати кредита у трајању од три месеца, што је прихватило 

око 93% клијената банака. Треће, кроз различите операција банкама смо 

обезбедили и динарску и девизну ликвидност, а  циљ нам је да се ниске стопе, по 

којима смо им обезбедили ликвидност, пренесу и на привреду и становништво. 

Држава је реаговала обимним пакетом мера у вредности од око 11% бруто домаћег 

производа, који укључује и кредите за ликвидност уз гаранцију државе, а који су 

намењени микропредузећима, малим и средњим предузећима и предузетницима 

који су највише погођени кризом.  

Наравно, нема дилеме да ће пандемија имати снажан краткорочан утицај, али 

суштина остаје непромењена. Наша пројекција привредног раста Србијe од 

најмање 6% у 2021. години указује на то да уз примењене мере очекујемо пуни 

опоравак Србије од ефеката пандемије већ следеће године, а то пројектују и све 

институције које нас пажљиво прате. И за инфлацију у Србији пројекције свих 

институција сличне су нашим пројекцијама и практично се своде на оцену коју 
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Међународни монетарни фонд често даје у својим извештајима – да ће инфлација 

у Србији и у кратком и у средњем року остати под чврстом контролом Народне 

банке Србије, што значи да ће остати ниска и стабилна.  

 

У делу екстерне позиције, ефекти пандемије ће се видети у свим деловима – 

извозу, увозу, дознакама, примарном дохотку… при чему је наша пројекција, као и 

пројекција осталих институција за Србију – да ће нам дефицит текућег рачуна бити 

нижи у односу на прошлу годину и да ће нето извоз дати позитиван допринос расту 

Србије. На средњи рок очекујемо дефицит текућег рачуна на нивоу од око 4% бруто 

домаћег производа, што је у одрживим оквирима, као и пуну покривеност страним 

директним инвестицијама и у средњем року.  

Када говоримо о екстерној позицији и уопште о брзини опоравка, Србији су, као и 

свим земљама кандидатима за Европску унију, брзина и степен опоравка Европске 

уније изузетно важни због јаких трговинских веза. И у мери у којој свако од нас 

појединачно буде успешан, и на заједничком плану ћемо бити успешнији. А да ли 

смо као носиоци економске политике „положили тест, вероватно ћемо разговарати 

током дијалога следеће године.  
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За Србију чврсто верујем да нас је ова светска криза само накратко успорила у 

динамичном расту. То што смо у претходних осам година стабилизовали нашу 

економију, уз ниску инфлацију, уређене јавне финансије, што смо ширили базу 

инвеститора и што нам раст воде инвестиције, или што су нам девизне резерве на 

двоструко већем нивоу од нивоа који се као оптималан прописује међународним 

критеријумима – јасно говори да ми имамо већа очекивања од нас самих него што 

их ви имате од нас. 

Хвала. 


