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Економска кретања у претходном 
периоду

Привреда Србије наставила је да расте 
солидним темпом у првој половини 2022. 
Економски раст је износио 4,1 одсто г-г 
и скоро у потпуности је био последица 
великог пораста приватне потрошње, 
уз само мали допринос инвестиција. 
Значајно повећање плата и задуживања 
грађана, као и трансфери из буџета, 
помогли су приватној потрошњи да 
оствари раст од 5,3 одсто (г-г, у реалном 
износу). У првој половини године, 
укупне инвестиције порасле су за само 
1,4 одсто (г-г) упркос значајном порасту 
инвестиција из буџета.1 Премда је извоз 
остварио солидан резултат (остваривши 
реални раст од 19,9 одсто), повећање 
увоза било је још приметније (раст од 
реалних 22,3 одсто и то са више полазне 
основе) и односило се првенствено на 
увоз енергената (електричне енергије, 
угља, нафте и гаса). Самим тим, нето 
трговински биланс робе и услуга 

1 Повећање од номиналних 43,8 одсто у току првих седам месеци 2022. у поређењу са истим периодом 2021.

остварио је негативан допринос расту 
од 3,8 процентних поена. На страни 
производње, економски резултат 
пољопривреде поново се смањио у 
првој половини 2022. због озбиљне 
суше (већ друго лето заредом) и 
значајно виших цена инпута. Економски 
резултат пољопривреде био је мањи за 
5,3 одсто у првој половини године када 
се упореди са истим периодом 2021. 
Насупрот томе, индустрија је остварила 
добар учинак у првих седам месеци 
2022. Економски резултат индустријске 
производње повећан је за 2,7 одсто (г-
г) услед побољшања у више сектора, 
укључујући фармацеутску индустрију, 
као и производњу нафте, дувана, 
електронских уређаја и папира—у свим 
овим делатностима остварен је раст од 
између 5 и 15 одсто г-г. Додата вредност 
у сектору услуга повећала се за 
5,7 одсто (у реалном износу, г-г) у првој 
половини године. Током истог периода, 
грађевинарство је забележило пад од 
реалних 6,6 одсто.

Србија

 • Значајан раст настављен је у првој половини 2022, упркос озбиљним домаћим и 
иностраним изазовима.

 • Раст стопе инфлације био је бржи него што је предвиђано, али у складу са кретањем 
инфлације у региону: инфлација је у августу достигла 13,2 одсто на међугодишњем 
нивоу (г-г), чему су првенствено допринеле цене хране и енергената.

 • Фискални дефицит се показао нижим од очекиваног захваљујући високим јавним 
приходима, док се јавни дуг стабилизовао на нивоу од око 57 одсто БДП-а.

 • Иако прогнозе раста на средњи рок (2022-2024) остају непромењене, присутни су 
јасни ризици који представљају претње по економске изгледе.

 • Очекује се да ће до најзначајнијег погоршања доћи на екстерној страни, где ће 
дефицит текућег рачуна биланса плаћања порасти на око 10 одсто БДП-а услед 
битног повећања увоза.
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Тржиште рада наставило је у 2022. 
тренд побољшања. Услед солидног 
раста у првој половини године, стопа 
запослености достигла је рекордних 
50,9 одсто, што је знатно више од 47 одсто 
регистрованих пре избијања пандемије 
ковида (просек из 2019).2 Истовремено, 
незапосленост се постепено смањивала 
на 8,9 одсто у другом тромесечју 
2022. Стопа активности повећала се 
са 55,2 одсто у првом тромесечју на 
55,8 одсто у другом тромесечју 2022.3 У 
целини, зараде су наставиле да расту, и 
то за додатних 13,5 одсто у номиналном 
износу у првој половини године у 
поређењу са истим периодом 2021. За 
разлику од претходних година, зараде у 
приватном сектору расле су брже него 
у јавном. Номинални раст зарада је у 
приватном сектору износио 16,3 одсто, а 
у јавном 7,9 одсто.

Консолидовани буџет је у првих седам 
месеци 2022. забележио суфицит 
од 0,3 одсто БДП-а. Јавни приходи 
остварили су добар резултат (уз 
номинални раст повећање од 14,4 
одсто током првих седам месеци, г-г) 
захваљујући приметном повећању 
прихода од пореза на додату вредност 
(ПДВ), пореза на добит правних лица 
(ПДПЛ) и доприноса. Висока инфлација 
и нагли раст увоза допринели су расту 
прихода од ПДВ-а, док побољшана 
наплата ПДПЛ-а одражава добре 
пословне резултате привреде остварене 

2 Овоме је донекле допринело повећање неформалне запослености (за 54.200 лица) које је типично за овај период године када 
почињу грађевинска и пољопривредна сезона.

3 Стопа активности износила је око 53 одсто у годинама пре избијања пандемије ковида.
4 Влада Србије почела је ову могућност да користи од августа тако што је емитовала три серије обвезница: обвезнице рочности 

од 53 недеље у износу од 350 милиона евра са фиксном каматном стопом од 2,4 одсто; трогодишње обвезнице у износу од 
250 милиона евра са каматном стопом од 3,75 одсто плус шестомесечни Еурибор; и четворогодишње обвезнице у износу од 
90 милиона евра са каматном стопом од 3,95 одсто плус шестомесечни Еурибор. Влада је у септембру обезбедила још један зајам 
од Уједињених Арапских Емирата, намењен подршци буџету, у износу од милијарду долара са каматном стопом од 3 одсто.

током претходне фискалне године. 
Доприноси су се повећали захваљујући 
расту формалне запослености и зарада. 
Са друге стране, трошкови су остали под 
контролом (уз номинално повећање 
од 12,7 одсто током истог периода) 
упркос значајним притисцима са циљем 
обезбеђивања финансијске подршке 
сектору енергетике. Подршка пружена 
сектору енергетике за увоз гаса, угља 
и електричне енергије до сада није 
исказивана као део директних буџетских 
расхода, већ као ставке „испод црте“. 
Међутим, са приближавањем зимске 
сезоне, енергетском сектору може 
постати потребна додатна буџетска 
подршка, што може довести до значајног 
повећања фискалног дефицита (који ће 
у 2022. према тренутним пројекцијама 
износити 4 одсто БДП-а). Јавни дуг је 
током 2022. генерално остао стабилан на 
нивоу од око 57 одсто БДП-а. Трошкови 
финансирања дуга значајно су порасли, 
уз приметно смањење интересовања 
за поједине аукције трезорских записа 
у претходном периоду. Из тог разлога, 
држава се на крају определила 
за директну продају обвезница 
квалификованим инвеститорима, чиме 
је заобишла тржиште.4

Убрзани раст увоза, првенствено 
енергената, довео је до значајног 
погоршања дефицита текућег рачуна 
(ДТР). Увоз енергената повећан је за 
278 одсто (односно 2,2 милијарде евра) 
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током првих седам месеци 2022. у 
поређењу са истим периодом 2021. Овај 
раст, који одговара износу од 3,7 одсто 
годишњег БДП-а, последица је увоза 
нафте (повећање од милијарду евра), 
гаса (повећање од 0,9 милијарди евра), 
угља (повећање од 0.2 милијарде евра), 
и електричне енергије (повећање од 0,1 
милијарде евра). Услед тога, трговински 
дефицит скоро се удвостручио, 
достигавши у првој половини године 
7,7 одсто годишњег БДП-а, док је ДТР 
достигао ниво од 4,4 одсто БДП-а.5 
Према садашњим пројекцијама, очекује 
се повећање ДТР-а на око 10 одсто БДП-а 
у 2022. (у поређењу са 4,4 одсто БДП-а 
забележених у 2021). Нето приливи по 
основу страних директних инвестиција 
смањили су се за 9 одсто изражено 
у еврима у првој половини 2022. у 
поређењу са истим периодом 2021. и 
износили су 2,4 одсто БДП-а, што ипак 
покрива значајни део ДТР-а.

Инфлација је нагло порасла, у складу са 
кретањима у другим земљама региона 
средње и источне Европе (СИЕ). Индекс 
потрошачких цена (ИПЦ) достигао је 
највећу вредност од 13,2 одсто (г-г) у 
августу, што је представљало највишу 
стопу инфлације још од јануара 2013. 
Без обзира на одлуку о контроли цена 
за одређене производе које је увела 
држава, цене хране биле су покретачи 
овог тренда, пораставши за 20,9 одсто 
(г-г) у августу 2022. Као одговор на 
растуће инфлаторне притиске, Народна 
банка Србије (НБС) у више наврата је 
повећавала референтну каматну стопу, 

5 Дефицит текућег рачуна достигао је 2,7 милијарде евра у првој половини 2022, у поређењу са 0,6 милијарди евра у истом периоду 
2021.

6 Народна банка Србије је од маја нето купац девиза и откупила је 1,4 милијарде евра.

која је достигла 3,5 одсто у септембру. 
Номинални курс динара био је стабилан 
током 2022, уз тек мању депресијацију 
домаће валуте крајем фебруара 2022.6 
ваничне девизне резерве НБС смањене 
су за 2,6 милијарде евра током првих 
пет месеци 2022, али су се након тога 
опоравиле и до краја августа износиле 
скоро 15,9 милијарди евра, што је 
довољно за покриће 4,9 месеци увоза.

Банкарски сектор је наставио успешно 
пословање. На основу података за 
друго тромесечје 2022, банке су остале 
профитабилне и ликвидне. Учешће 
ликвидне активе у укупној активи 
износило је 33,1 одсто, док је стопа 
адекватности капитала на крају јуна 
била 19,8 одсто. Ниво проблематичних 
кредита (НПЛ) износио је у јуну 3,3 одсто. 
Па ипак, раст кредита се у 2022. успорио. 
Укупна маса кредита у јулу била је већа 
тек за 6,4 одсто него годину дана раније. 
Највећи део кредитне експанзије може 
се приписати задуживању државних 
предузећа (повећање од 50 одсто г-г), 
док су кредити одобрени приватном 
сектору повећани за 8,3 одсто (г-г), а 
домаћинствима за 9,1 одсто.

Изгледи и ризици

Изгледи за раст БДП-а и даље су 
позитивни, уз могућност појаве 
негативних чинилаца. Пре избијања 
рата у Украјини, пројекције су указивале 
на то да ће привреда Србије расти по 
стопи од између 4 и 4,5 одсто годишње. 
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Међутим, рат у Украјини, повећање 
цена на светском тржишту и тешкоће у 
раду „ЕПС“-а током зиме 2021-22. довели 
су до снижавања прогнозе раста. 
Узевши у обзир утицај ових шокова, 
у 2022. се предвиђа раст од 3,2 одсто. 
Може доћи и до додатне корекције 
ове стопе раста надоле, у зависности 
од: (i) резултата сектора енергетике и 
доступности енергената; и (ii) утицаја 
лошије пољопривредне сезоне на 
економски резултат овог сектора, извоз 
и цене хране. На средњи рок се очекује 
стабилан раст економије по стопи од 
око 3 одсто годишње.

Изгледи такође превасходно зависе 
и од програма домаћих реформи и 
његовог спровођења. Текућа криза у 
домаћем сектору енергетике поново 
је указала на хитност унапређења 
управљања јавним предузећима. Поред 
тога, на јавне финансије могу утицати 
и њихове потенцијалне обавезе (које 
су тренутно покривене државним 
гаранцијама), и то нарочито оне које се 
односе на погоршање резултата рада 
јавних предузећа, као што је недавно 
забележено код „ЕПС“-а и „Србијагаса“. 
Да би се овај ризик отклонио, Влада би 
требало да предузме свеобухватну и 
темељну реформу јавних предузећа да 
би их учинила финансијски одрживима и 
истовремено унапредила корпоративно 
управљање. Поред реформи 
усмерених ка расту, Влада би требало 
и да поновно размотри делотворност 
антиинфлационих мера које је до сада 
примењивала и припреми правни 
оквир за пружање помоћи енергетски 
угроженим купцима.

Током 2022. и 2023. могу настати бројни 
ризици који могу угрозити остварење 
основног сценарија макроекономских 
изгледа. Као прво, иако се највиша 
вредност инфлације очекује у трећем 
тромесечју 2022, њена стопа би се 
могла додатно повећати у зависности 
од промена цена хране и енергената 
на светским тржиштима. Као друго, 
фискални дефицит из 2022. могао би 
бити већи од пројектованог основним 
сценаријем, и то нарочито ако се 
сектору енергетике одобри додатна 
подршка. Сходно томе, учешће јавног 
дуга у БДП-у могло би поновно почети 
да расте. Као треће, могуће тешкоће у 
снабдевању енергијом (и то посебно 
електричном енергијом и гасом, 
као што су рестрикције струје) могу 
успорити раст. На крају, ДТР би могао 
да се погорша брже од очекиваног ако 
се настави раст цена енергената на 
светским тржиштима, чиме би његово 
финансирање могло постати скупље.
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Стопа раста је остала висока у првој 
половини 2022…

…али је раст почео да заостаје за другим 
земљама СИЕ

Допринос расту у процентним поенима Стопе раста, г-г
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 JНето извоз  JИнвестиције  ▬Србија  ▬Просек СИЕ8
 JПотрошња, финална  ▬БДП, реални раст

Извор: Републички завод за статистику. Извор: Републички завод за статистику и Евростат.

Инфлација је у порасту... ...првенствено услед повећања цена 
хране.

Годишња промена у процентима Допринос у процентним поенима
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 ▬ИПЦ, укупно  ▬Циљни распон, горња граница  JХрана и безалкохолна пића  JОдећа и обућа
 ▬Циљни распон, доња граница  JСтановање, опрема за стан и комуналне услуге

 JЕнергија  JГорива и мазива за путничка возила
 JЗдравствени производи и услуге, образовање
 JТранспорт (путници, возила)  JРекреација и култура и друге услуге

Извор: Републички завод за статистику. Source: Statistics Office.

ДТР и трговински дефицит од недавно 
расту...

...иако су се резерве опоравиле почевши 
од јуна.

Као проценат БДП-а, 12-месечни збир Званичне девизне резерве, у милионима евра
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 ▬Биланс текућег рачуна (12м кумулативно)
 ▬Трговински биланс (12м кумулативно)

Извор: Народна банка Србије. Извор: Народна банка Србије.
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СРБИЈА Одабрани економски показатељи 2019 2020 2021 2022e 2023f 2024f
Раст реалног БДП-а (у процентима) 4,3 -0,9 7,4 3,2 2,7 2,8
Структура (у процентним поенима):

Потрошња 2,9 -0,9 5,7 3,5 3,2 3,1
Инвестиције 4,0 -0,1 3,8 1,5 0,9 0,9
Нето извоз -2,6 0,1 -2,1 -1,7 -1,4 -1,2

Извоз 4,1 -2,3 10,3 4,7 3,3 3,4
Увоз (-) 6,7 -2,4 12,4 6,4 4,7 4,6

Инфлација потрошачких цена (у процентима, просек периода) 1,9 1,6 4,0 11,5 9,2 3,7

Јавни приходи (у процентима БДП-а) 42,0 41,0 43,3 43,1 43,0 42,9
Јавни расходи (у процентима БДП-а) 42,2 49,0 47,4 47,1 45,7 44,6

Од чега:
Фонд зарада (у процентима БДП-а) 9,5 10,5 10,0 10,0 10,2 10,3
Социјална давања (у процентима БДП-а) 14,4 14,7 13,6 14,0 14,0 14,2
Капиталне инвестиције (у процентима БДП-а) 4,9 5,3 7,4 7,2 6,7 6,6

Фискални биланс (у процентима БДП-а) -0,2 -8,0 -4,1 -4,0 -2,7 -1,7
Примарни фискални биланс (у процентима БДП-а) 1,8 -6,0 -2,4 -2,2 -0,7 0,2
Јавни дуг (у процентима БДП-а) 48,8 53,9 53,9 52,8 53,2 51,8
Јавни и јавно гарантовани дуг (у процентима БДП-а) 52,8 57,8 57,1 58,1 58,1 56,5

Од чега: Спољни дуг (у процентима БДП-а) 30,3 33,4 37,0 38,0 40,0 40,0

Извоз робе (у процентима БДП-а) 35,7 34,4 38,9 36,2 35,6 36,1
Увоз робе (у процентима БДП-а) 47,9 45,5 50,0 51,7 50,0 48,5
Нето извоз услуга (у процентима БДП-а) 2,3 2,4 2,7 2,3 1,9 2,3
Трговински биланс (у процентима БДП-а) -9,9 -8,8 -8,5 -13,2 -12,5 -10,1
Нето приливи дознака (у процентима БДП-а) 5,6 4,5 4,7 4,3 4,0 3,8
Биланс текућег рачуна (у процентима БДП-а) -6,9 -4,1 -4,4 -10,2 -9,4 -7,9
Приливи нето страних директних инвестиција (у процентима 
БДП-а)

7,7 6,3 6,8 5,5 5,8 5,6

Спољни дуг (у процентима БДП-а) 61,8 65,8 68,5 67,1 63,2 61,0

Реални раст кредита становништву (у процентима, просек 
периода)

6,9 9,2 3,7 — — —

Проблематични кредити (као проценат бруто кредита, на крају 
периода)

4,1 3,7 3,6 — — —

Стопа незапослености (у процентима, просек периода) 11,2 9,7 11,0 9,0 9,1 9,0
Стопа незапослености младих (у процентима, просек периода) 28,6 27,3 26,6 — — —
Стопа учешћа радне снаге (у процентима, просек периода) 52,9 52,2 54,7 — — —
БДП по глави становника, мерено паритетом куповне моћи (у 
текућим међународним доларима)

19.025 19.168 21.243 22.901 24.599 26.271

Стопа сиромаштва (проценат становништва) 10,1 10,2 9,8 9,6 9,3 9,1
Извори: Државни органи, процене и пројекције Светске банке.
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