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Сажетак: Финансијске иновације су у великој мери допринеле развоју финансијских тржишта у свету. 
Услед светске финансијске кризе дошло је до обезвређивања финансијских инструмената и њихових
деривата. Такође последица кризе је неповерење између учесника на финансијском тржишту и
немогућност лаког приступа изворима финансирања. Стране директне инвестиције у свим облицима
представљају и даље неопходан и најоптималнији облик пласмана у домаћу привреду. У овом моменту
би за Србију било препоручљиво да ради на стварању и очувању укупног повољног пословног окружења. 
Нови концензус у макроекономији пружа ту могућност. У условима глобалне нестабилности режим
циљане инфлације је у функцији повећања конкурентне предности земље.Међународне финансијске
либерализације су довеле до нестабилности финансијских тржишта без обзира на могућност
идентификовања и управљања ризицима. Отвореност и међузависност националних привреда довела је
до глобалне привредне нестабилности. Србија као и остале земље у развоју мора да води цикличну
монетарну политику ради очувања економске и финансијске стабилности. 
Кључне речи: Национална конкурентност, НБС, монетарни механизам, Нови концензус у макроекономији
(НКМ), девизни ризик, финансијска тржишта, финансијски инструменти. 
 
Abstract: Financial innovations have largely contributed to the development of the financial markets worldwide. 
Due to the Global Financial Crisis there has been impairment of financial instruments and their derivatives. One 
of the consequences of the crisis is distrust between subjects on the financial market and impossibility of easy 
access to the sources of financing. Direct foreign investments in all forms are still the most optimal and 
necessary form of capital placement in the domestic economy. At this moment Serbia should work on the 
establishment and maintenance of the optimal business environment. The New Consensus Macroeconomics 
provides this opportunity. Within the circumstances of global instability, inflation targeting has a function to 
increase competitive advantage of the country. International financial liberalization has caused the instability of 
financial market regardless of the possibility of identification and managing financial risks. Openness and 
interdependence of national economies have led to global economic instability. Serbia, like other developing 
countries, must carry out cyclical monetary policy in order to maintain economic and financial stability. 
Keywords: national competitiveness, NBS, monetary mechanism, the New Consensus Macroeconomics,
foreign exchange risk, financial markets, financial instruments. 
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1. Увод  

Народна банка Србије је одговорна за чување куповне снаге динара. 
Управљајући каматним стопама Народна банка Србије ствара амбијент за 
постизање одрживог економског раста. Њен основни циљ је постизање и 
одржавање стабилности цена. Поред тога, она има за циљ и очување финансијске 
стабилности. Улога Народне банке Србије је одређена Уставом Србије и Законом 
о Народној банци Србије (“Службени гласник РС”, бр. 72/2003). 

Основна хипотеза овог рада је да је монетарна стратегија циљане 
инфлације уз стабилност курса динара у функцији стабилног и повољног 
пословног окружења.  

Карактеристика наше привреде је финансијски систем доминанто заснован 
на банкарском сектору. Банке су најзначајнији извор финансирања и главни 
генератори штедње. Упоредо са уласком страних банака и приватизацијом 
домаћих државних банака, земље Централне и Источне Европе су приступиле и 
развоју локалног тржишта капитала и тиме омогућиле успешније управљање  
каматним, девизним и ризиком рефинансирања.  

2. Монетарни механизам 

Мере монетарне политике утичу на макроекономске агрегате. Деловање се 
испољава кроз различите канале, различитом брзином и интензитетом тако да 
идентификација тих  канала помаже да се утврди и примени најефикаснији скуп 
инструмената монетарне политике. Привредна активност и инфлација повратно 
утичу на монетарну политику.Утицај промене референтне каматне стопе на цене 
и привредни раст се одвија преко пет основних канала преноса: канала каматне 
стопе, канала девизног курса, кредитног канала, канала цена активе и канала 
очекивања.Чињеница је да у развијеним тржишним привредама канал каматних 
стопа представља најзначајнији канал монетарног механизма. Промене каматних 
стопа централне банке доводе до промена краткорочних каматних стопа на 
новчаном и финансијском тржишту. Услед инфлаторних очекивања, номинална 
каматна стопа утиче на реалну краткорочну каматну стопу. Тренутне и очекиване 
реалне краткорочне каматне стопе утичу на дугорочне реалне каматне стопе које 
потом утичу на обим и структуру потрошње, на склоност ка штедњи и 
инвестицијама.  На пример, резултат раста референтне каматне стопе НБС би 
требало да буде раст каматних стопа на међубанкарском тржишту (БЕЛИБОР и 
БЕОНИА), а њихов раст би проузроковао раст краткорочних и дугорoчних 
реалних каматних стопа пословних банака. На тај начин смањило би се задужење 
становништва, пад инвестиција и пад економске активности. Заправо повећала би 
се штедња а смањила потрошња. Ефекат промене каматних стопа које утичу на 
реални сектор и привредна кретања у земљама у транзицији путем канала 
каматне стопе је недовољно истражен. Канал каматне стопе у земљама у 
транзицији спорије утиче на цене али је за очекивати да ће временом његов 
утицај порасти. Одлика јачања овог канала је различитост у прилагођавању 
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каматних стопа на кредите променама у референтној стопи како између банака 
тако и између различитих типова кредита у оквиру исте банке. Утицај овог 
канала је у Србији слаб. Допуна канала каматне стопе јесте кредитни канал 
(Петровић,П., 2009, стр. 394). Цена прибављања капитала коју банке морају да 
плате је променљива што доводи до промене у понуди кредита. Односно, овај 
канал подразумева да раст референтне стопе не утиче на пад тражње за 
кредитима већ да смањује понуду кредита.  

Канал цена активе функционише тако што промена референтне каматне 
стопе утиче на ХОВ и цене некретнина. Раст референтне каматне стопе 
имплицира пад цена непокретности и пад цена ХОВ. На овај начин долази до 
смањене економске активности, предузећа имају смањену могућност задуживања 
те не инвестирају, а домаћинства услед нове реалне процене имовине смањују 
потрошњу. Канал инфлационих очекивања подразумева формирање плата и цена 
на бази очекиваних инфлаторних кретања у будућности. Уколико су очекивања 
већа од таргетиране инфлације од стране централне банке потребна је 
рестриктивнија монетарна политика и обрнуто. 

Међутим, код нас се као најзаступљенији канал монетарног механизма 
јавља девизни курс. Монетарна политика преко каматне стопе утиче на девизни 
курс и нето извоз. Нижа каматна стопа слаби домаћу валуту, а депресијација 
валуте утиче на пораст извоза и бруто домаћег производа, а обрнуто је у случају 
више каматне стопе. Директна депресијација курса национале валуте смањује 
конкурентност увозних производа и отвара простор за повећање цена сличних 
домаћих производа. Индиректан канал девизног курса утиче тако што 
депресијација курса поскупљује увозне производе у односу на домаће и на тај 
начин се тражња преусмерава на домаћа добра. Директни девизни трансмисиони 
механизам у великој мери зависи од конкуренције на тржишту, мања 
конкуренција може бити искоришћена за повећање малопродајних маржи. 
Индиректни канал девизног курса функционише тако што депресијација 
поскупљује увозне производе, утиче на смањење увоза и повећање извоза. На 
овај начин се врши преусмеравање тражње са узвозних на домаће производе и 
тиме се повећава економска активност у земљи. Постоји повезаност 
волатилности националне валуте и извоза. Уколико је повећан распон у којем 
динар осцилира долази до умањења извоза тако да је задатак Народне банке 
Србије остварење минималне осцилације курса. У случају Србије све већи број 
аутора сматра да треба бити опрезан са депресијацијом домаће валуте јер она код 
нас има негативне ефекте на макроекономску стабилност, доводи до инфлације 
путем раста цена, до смањења нето имовине државе, предузећа и домаћинстава, 
доводећи до масовне несолвентности и смањења привредног раста. Дугорочно 
посматрано за макроекономску стабилност је важно повећати извоз растом 
продуктивности и инвестицијама у извозно оријентисани сектор, а не 
манипулацијом девизног курса.  
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3. Промене у окружењу и каматне стопе 

Савремене економске теорије се баве врстама каматних стопа, ризичном и 
рочном структуром каматних стопа, инструментима заштите од ризика и 
предвиђањем будућих привредних и финансијских кретања која утичу на 
кретања каматних стопа. Равнотежна каматна стопа се формира на нивоу који 
изједначава агрегатну понуду са агрегатном тражњом. Сталне промене у домаћем 
и међународном окружењу утичу на агрегатну тражњу и агрегатну понуду у 
земљи и тако долази до померања каматних стопа. Сложен утицај на формирање 
каматних стопа имају привредни циклуси, инфлација,  регулација промене новца 
од стране централне банке, прилив страног капитала, ризици и сл. 

Слика 1: Међузависност привредне активности и каматних стопа 

                             
 

Извор: Аутори 

 
Промена фактора који утиче на повећање агрегатне тражње при 

непромењеној агрегатној понуди води расту каматних стопа и обрнуто, смањење 
агрегатне тражње при непромењеној агрегатној понуди доводи до пада каматних 
стопа. При непромењеној агрегатној тражњи смањење агрегатне понуде 
новчаних вишкова повећава каматну стопу а повећање је снижава. И поред ових 
правила, због постојања великог броја фактора који утичу на агрегатну тражњу и 
агрегатну понуду може се са мало већом прецизношћу утврдити кретање 
каматних стопа, али нови ниво каматних стопа врло тешко без обзира на низ 
примењених економетријских модела за предвиђање. 

Референтна каматна стопа Народне банке Србије има улогу полазне 
каматне стопе и према њој се утврђује коридор каматних стопа. У нашој земљи 
велики део банака се рефинансира изворима из иностранства тако да 
референтана каматна стопа за ове банке није цена извора него потенцијална 
инвестиција и доњи праг за активне каматне стопе. Велики део кредита наших 
банака је са валутном клаузулом и уколико банка има усклађене пласмане са 
обавезама у истој валути, она је неосетљива на домаћи монетарни режим.  
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Графикон 2: Кретање референтне каматне стопе у периоду од 2008. године до 2013. године 

 
Извор: Народна банка Србије 

Стабилност нашег банкарског система је последица вођења рестриктивне 
монетарне политике која ублажава инфлаторне притиске и задржава стопу 
инфлације у разумним оквирима као и спроведене реформе банкарског система. 
У заустављању пада вредности домаће валуте Народна банка Србије је као прву 
меру одбране од кризе подигла референтну каматну стопу на 17,75% крајем 2008. 
године што се види на графикону бр. 2. У првом удару кризе у 2008. години 
учешће кредита је било око 50% ,односно најниже у региону, а ликвидна актива 
је са приближно 30% учестовала у укупној активи банкарског сектора. У односу 
на земље у региону показатељ РОЕ је мањи због снажније капиталне базе сектора 
и пруденцијалних мера у фази кредитне експанзије. Управо прописани минимум 
адекватности капитала од 12%  је обезбеђење отпорности нашег банкарског 
система на привредне шокове.Висок удео капитала у укупној билансној суми 
доприноси добром приносу на активу (РОА). Показатељ РОА има растући тренд 
што је последица веће искоришћености активе и ефикаснијег управљање 
портфељом банке. 

Криза у банкарском сектору се брзо шири на реални сектор посебно када 
се клијенти искључиво ослањају на банкарске кредите као извор финансијских 
средстава, а не постоји развијено тржиште дуговних хартија од вредости, као што 
је случај код нас. Од 2009. години емитовани су записи рочности три, шест и 
дванаест месеци. Земље Централне Европе и Азије емитују обвезнице са 
фиксним стопама, а земље које карактеришу нестабилни услови привређивања 
емитују обвезнице са варијабилном каматном стопом. При формирању каматних 
стопа мора се водити рачуна да уколико буду високе могу да проузрокују општи 
раст каматних стопа на тржишту и тиме изазову рецесиона кретања у привреди. 
Смањење инфлације је један од предуслова за изградњу поверења инвеститиора у 
дуже рокове доспећа обвезница. Ради стварања стабилног и повољног пословног 
окружења непходно је синхронизовано дејство мера и монетарне и фискалне 
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политике. Да би се то остварило непходно је пратити промене у домаћем и 
међународном окружењу, посебно дешавања на светском финансијском 
тржишту.  

4. Међузависност националне конкурентности и режима 
циљане инфлације 

Привредни раст и развој се не може замислити без развоја економских односа са 
иностранством. Привреде затвореног типа које се штите од увоза високим 
увозним дажбинама имају далеко мање стопе  привредног раста од отворених и 
извозно оријентисаних привреда. После Другог светског рата трговински токови 
преко државних граница су били развијенији од производних, а oд краја прошлог 
века финансијски токови су расли брже него трговински. Финансијски капитал се 
сели у иностранство где је јефтинија радна снага, прописи флексибилнији, 
порези мањи и зато је у привлачењу страних директних инвестиција  веома важна 
конкурентност националне привреде.  

Прилив страних директних инвестиција у економију као што је наша је 
неопходан јер наша држава не поседује капитал и савремене технологије 
производње да би постигла раст и развој приведе, а постојећа домаћа штедња не 
може да обезбедити довољан ниво инвестиција неопходан за финансирање 
сопственог развоја. Поред више стопе раста стране директне инвестиције  
обезбеђују повољнији кредитни рејтинг и побољшавају екстерну финансијску 
ситуацију земље домаћина. Негативна дејства страних директних инвестиција се 
могу испољити кроз потискивање локалне конкуренције (уколико је мало 
тржиште може се десити да инвеститор куповином неколико великих предузећа 
задобије контролу над већим делом привреде) и раст трговинског дефицита (да 
би покренули процес производње страни инвеститори увозе опрему, а некад 
сировине). 

Повољни услови за прилив страних директних инвестиција и бржи развој 
приватног сектора се обезбеђују путем пројекције раста монетарних и кредитних 
агрегата, заједно са пропорционалним системом опорезивања, уз смањење 
пореских стопа. Заправо централна банка путем новца и каматних стопа може да 
оствари стабилну и предвидиву стопу инфлације, односно да обезбеди 
стабилност у привредним кретањима и оствари повољно пословно окружење. 
Тиме држава повећава своју конкурентност у привлачењу страних директних 
инвестиција.  

У економској теорији и пракси доминантан утицај монетарне политике је 
последица усредсређености на ценовну стабилност. Тако је настао Нови 
консенсус у макроекономији (НКМ) у чијем је средишту таргетирање инфлације. 
Полазиште овог концепата је Тејлорово правило по коме је номинална камата 
збир реалне камате увећане за инфлацију и умањене за реални раст. Инфлаторно 
таргетирање је врста монетарне стратегије где је крајњи циљ Централне банке 
ниска и стабилна стопа инфлације. Стратегију циљане инфлације примењују и 
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развијене земље и земље у развоју. Прва примена стратегије је била на Новом 
Зеланду 1989. године, а затим су је прихватиле и Канада, Велика Британија, 
Шведска, Финска, Бразил, Израел, Јужна Кореја, Мексико, Јужна Африка, 
Пољска, Чешка, Мађарска, Словачка, Хрватска, Румунија и Србија.   

Пројекција инфлације приказује се у виду распона и централне пројекције. 
Основна улога монетарне политике у садашњем оквиру је да својим мерама 
активно делује са циљем да инфлација у средњем року буде у границама циљаног 
распона. Народна банка Србије одржава ценовну стабилност у оквирима 
дефинисаног инфлаторног коридора уз коришћење референтне каматне стопе као 
основног инструмента и осталих мера монетарне политике као помоћног 
инструментарија (Меморандум Народне банке Србије о принципима новог 
оквира монетарне политике од 30.08.2006. године). Одлуке Монетарног одбора о 
референтној каматној стопи се заснивају на пројекцији инфлације која се ради 
тромесечно и на анализи одступања остварене од пројектоване инфлације. 
Референтана каматна стопа се мења у складу са економским кретањима и 
пројекцијама динамике инфлације ради одржавања базне инфлације у 
пројектованом оквиру.  

Табела 1. Фактори који утичу на пројекцију инфлације 

ЕКСТЕРНИ ФАКТОРИ ИНТЕРНИ ФАКТОРИ 
Инфлација у ЕУ Ставке  Раст БДП-а 
Инфлација у САД Регулисане цене без деривата нафте 
Однос УСД/ЕУР Цене пољопривредних производа 
Референтна каматна стопа ЕЦБ Тренд реалног девизног курса 
Раст БДП-а у еврозони Реална каматна стопа 
Светске цене нафте Учешће дефицита буџета у БДП-у 

Извор: Народна банка Србије 

Бројни фактори утичу на пројекцију инфлације тако да она носи известан 
степен несигурности. Постоји и ризик да се усвојене претпоставке не остваре. 
Деривати нафте не улазе директно у базну инфлацију али чине значајуну 
трошковну ставку производа чије се цене слободно формирају. На девизни курс 
утичу бројни фактори тако да се његово кретање не може предвидети са великом 
сигурношћу. Са друге стране утицај девизног курса на инфлацију, код нас, је 
изузетно висок. Таргетирање инфлације је фокусирано на кратак рок. Уколико је 
процењена стопа инфлације виша (нижа) од таргетиране, потребно је повећати 
(смањити) ниво краткорочних каматних стопа.  Циљану инфлацију НБС се труди 
да оствари преко каматне стопе која се примењује на двонедељне репо операције. 
Хартије од вредности на дужи рок, обавезна резерва и девизна резерва  имају 
помоћну улогу. Објављивање инфлационог таргетирања може бити у 
ингеренцији централне банке, Владе или да га заједнички одређују Влада и 
централна банка. Код нас НБС самостално објављује инфлациони таргет, има и 
независност циља и независност инструмената. Нумеричка смерница за 
монетарну политику НБС је циљана стопа инфлације, као годишња процентуална 
промена индекса потрошачких цена.  
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Имплементација инфлационог таргетирања подразумева дефинисање 
процене очекиване инфлације. Реална процена се постиже избором индекса који 
изражавају односе релативних цена кључних производа, при чему је неопходно 
елиминисати индексе који битно не утичу на инфлацију. Концепт циљане 
инфлације се у многим земљама показао као успешан у одржавању инфлације на 
ниском нивоу. Главни предуслови добре примене овог концепта су (Amato, Ј. D., 
Gerlach,S., 2002, pp.781-790):  

 независност централне банке, 

 еластичност привреде на промене у каматној стопи и девизном курсу, 

 постојање економетријских модела и доброг разумевања трансмисионих 
механизама монетарне политике и 

 чврста и одговорна фискална политика. 

У развијеним земљама главни канал монетарне политике у режиму циљане 
инфлације је канал каматне стопе који делује на агрегатну тражњу и цене. У 
нашој земљи овај канал има споредну улогу. Економетријске оцене 
(Димитријевић,Ј., 2007) ефекта каматне стопе НБС на раст кредита у Србији су 
показале незнатан утицај монетарне политике на експанзију истих. Путем високе 
стопе обавезне резерве и пруденцијалних мера у циљу смањења одређених 
категорија банкарских пласмана су постигнути ограничени резултати на раст 
кредита. Режим циљане инфлације  добро функционише у стабилним условима 
привређивања, али код повећаног степена неизвесности биле су нужне 
интервенције на девизном тржишту. У нашим условима неповољни фактори  за 
позитивне  резултате овог монетарног режима су недовољно развијен 
финансијски систем, растућа инфлациона очекивања, широко распрострањена 
неформална еуризација и наравно утицај глобалне економске кризе.У земљама 
Централне и Источне Европе истраживања су показала да је код примене циљане 
инфлације канал каматне стопе у почетку слаб и спорије утиче на цене од канала 
девизног курса али је за очекивати да ће временом њогов утицај порасти.  

4.1. ИНФЛАЦИОНО ТАРГЕТИРАЊЕ НБС 

Од усвајања Меморандума Народне банке Србије о принципима новог оквира 
монетарне политике у 2006. години, утицај интерних и екстерних фактора на 
реализацију постављених циљева по годинама је био (Народна банка Србије. 
Извештај о инфлацији 2007-2011. и Годишњи извештај о монетарној политици 
2010 -2013.): 

 Од 2007. године базна инфлација је и поред номиналне апресијације 
динара висока. То је последица пољопривреног шока. Директни ефекти 
суше на инфлацију се углавном не преносе на наредну годину, али 
пораст инфлаторних очекивања и кретање цена, пораст цене нафте и 
очекивано повећање цене електричне енергије деловаће инфлаторно .  
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Номинална апресијација динара довела је до пада увозних цена и 
стварања дезинфлаторних ефеката. Значајан утицај на инфлацију има и 
експанзивна фискална политика. Пројектовање инфлације које ради 
Народна банка Србије има за циљ да покаже путању инфлације, а 
очекивана одступања се коригују променом референтне камтне стопе, 

 Од 2008. године заоштравање кризе на светском финансијском тржишту, 
смањени извори финансирања као и депресијацијски притисци на нашем 
девизном тржишту утицали су на раст инфлационих очекивања. Услед 
тога Народна банка Србије повећава рестриктивност монетарне 
политике и долази до повећања референтне каматне стопе на 17,75%. 
Пад цена нафтних деривата и пољопривредних производа су имали 
директан утицај на укупну инфлацију. Цене пољопривредних производа 
су знатно пале услед повољних временских услова, а такође у другој 
половини године долази до пада светских цена метала и нафте. Динар је 
у првој половини године ојачао. Без обзира на напред наведене услове 
базна инфлација је у поменутом периоду висока услед високих 
инфлаторних очекивања и нееластичности цена у кратком року. Фактор 
неизвесности у посматраном периоду је економска криза. Успорен раст 
извоза заједно са растом светских каматних стопа и падом 
расположивих средстава успорава домаћу тражњу, односно привредни 
раст, 

 Од 2009. године пад тражње, стабилизација девизног курса и 
успоравање раста регулисаних цена су кључни фактори који утичу на 
смањење референтне каматне стопе. Основни разлози стабилизације 
девизног курса су пад дефицита текућег платног промета, повратак 
штедње у банкарски систем и пад премије ризика. Снижења референтне 
стопе су мотивисана смиривањем инфлаторних притисака и чињеницом 
да су пословне банке прихватиле ниже стопе приноса на двонедељне 
репо записе због пада премије ризика. Претпоставка пројекције је да ће у 
наредном периоду бити настављен тренд пада премије ризика уз пораст 
апресијацијског тренда реалног курса. Регулисане цене мирују, цене 
пољопривредних производа бележе просечан раст, а кретање девизног 
курса је стабилно, 

 2010. године ниски СДИ и раздуживање банака према иностранству, као 
и повећање премије ризика земље утицали су на депресијацијске 
притиске. НБС уводи аукције своп трговине и продаје девиза са циљем 
подршке развоју међународног своп тржишта. Развојем овог тржишта и 
унапређењем инструмената заштите од девизног ризика смањен је 
утицај сезонских фактора на депресијацију динара. На раст инфлације 
изнад дозвољене границе је утицао раст хране и слабљење динара као 
последица најаве раста пензија и зарада у јавном сектору за 2011. 
годину, 
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 2011. године долази до повећања осцилација динара услед одустајања 
државе од обнављања записа индексираних у еврима. Дужничка криза у 
земљама у региону утицала је и на повећање премије ризика за Србију. 
Инфлација је и даље изнад горње границе циља, 

 2012. године скок цена хране и примарних пољопривредних производа 
услед лоших временских услова довели су до мањег пораста инфлације 
услед либерализације трговине са ЕУ. Инфлација је у горњој граници 
циља али није изнад као 2010. године. Депресијацијски притисци са 
почетка године су ублажени изменом регулативе о обавезној резерви и 
повећању референтне каматне стопе. Апресијација од септембра је 
последица рестриктивних мера монетарне политике, одобравања 
субвенцијских кредита, раст интересовања страних инвеститора за 
улагање у динарске државне ХОВ. 

 2013. године апресијацијски притисци су били последица пада премије 
ризика земље. Другу половину године карактеришу веома ниски 
инфлаторни притисци услед пада цена произвођача индустријских 
производа, ниског нивоа цена примарних пољопривредних производа, 
негативни производни јаз као и пад кредитне активности. Међугодишња 
инфлација је у четвртом тромесечју била на историјском минимуму. У 
децембру је износила 2,2%. 

 2014. године на карактер монетарне политике највећи утицај ће имати 
међународно окружење.Одлука ФЕД-а о смањењу програма 
квантитативних олакшица утицала је на слабљење динара као и валута 
земаља региона и земаља у успону.Очекује се враћање међугодишње 
инфлације у границе циља и да ће се током године кретати унутар тих 
граница. 

Методом индукције са продужењем је приказана сложеност доношења 
одлуке о инфлационом таргетирању. Као што се види из напред наведеног бројни 
су фактори који утичу на реализацију постављених циљева. Видимо неопходност 
интервенције Народне банке Србије услед раста инфлационих очекивања, 
сезонских утицаја на привредна кретања, кризе у региону као и глобалне 
финансијске кризе. Такође уочавамо да није могуће стабилизовати скокове 
девизног курса са променом референтне каматне стопе, нити да она код нас има 
утицај на раст кредита (Димитријевић,Ј. 2007). Нема места сумњи да је улога 
централне банке у савременим условима привређивања улога регулатора у 
привреди. 

Споразум о циљању инфлације, који су потписале Влада Републике Србије 
и Народна банка Срије, означава формалан прелазак Народне банке Србије на 
инфлационо таргетирање као режим монетарне политике почевши од 01. јануара 
2009. године. Неки аутори сматрају да је увођење циљане инфлације било 
неприпремљено (Шошкић,Д., 2014). Основну улогу у стабилизацији инфлације, 
по новом монетрном оквиру, је одиграо канал девизног курса. Флексибилни 
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девизни курс је део режима циљане инфалције и нарочито се испољава у 
привредама где се велики број трансакција обрачунава и изражава у страној 
валути. На девизни курс су утицале стране директне инвестиције, као и приливи 
са циљем пласирања у репо пласмане код НБС, чиме је НБС индиректно путем 
каматне стопе утицала на девизни курс, без директне интервенције на девизном 
тржишту. Уколико је репо каматна стопа у Србији виша од каматне стопе у некој 
другој земљи, страни инвеститори су заинтересовани да улажу у домаће хартије 
од вредности и тако стварају додатну тражњу за домаћом валутом што у кратком 
року доводи до апресијације домаће валуте. На овај начин испољава се утицај 
референтне каматне стопе на девизни курс. Народна банка Србије може да утиче 
на девизни курс и директно интервенцијама на девизном тржишту ради 
спречавања претеране волатилности курса која угрожава стабилност 
финансијског система. У условима политичке нестабилности крајем 2007. и 
почетком 2008. године, ниво девизног курса се мењао али и поред повећања 
референтне каматне стопе Народна банка Србије није успела да обори 
инфлациона очекивања и била је принуђена да интервенише на девизном 
тржишту. Народна банка Србије располаже довољним обимом девизних резерви 
и готовине да може благовремено да реагује на тржишту и смири веће осцилације 
курса . На тај начин Народна банка Србије обезбеђује ликвидност финансијског 
сектора.  

Од 2009. године Народна банка Србије циља укупну, а не базну инфлацију. 
У рачунању базне инфлације су биле искључене цене услуга под контролом 
државе,  цене производа које се формирају у складу са сезонским утицајем, као и 
цене производа које се  формирају на берзи. Пошто на формирање инфлационих 
очекивања утичу кретања цена свих производа, циља се укупна инфлација. 
Прелазак на режим циљане инфлације се разликује код развијених земаља и 
земаља у транизицији, где и ми спадамо. У развијеним земљама однос јавног 
дуга и БДП је растао пре увођења циљане инфлације a у земљама у транзицији 
пре увођења циљање инфлације је однос јавног дуга и БДП опадао.  

5. Закључак 

Финансијска криза је показала повезаност финансијске стабилности и развоја 
финансијских тржишта.Отвореност и међузависност националних привреда у 
кризним ситуацијама доводе до глобалне нестабилности.Услед светске 
финансијске кризе дошло је до обезвређивања финансијских инструмената и 
њихових деривата. Такође последица финансијске кризе је неповерење између 
учесника на финансијском тржишту и немогућност лаког приступа изворима 
финансирања.  

Као и на све друге економске активности, светска економска криза је 
утицала на пад СДИ у свету. Овај пад је изазвао велику забринутост тзв. земаља 
домаћина и то пре свега земаља у развоју и земаља у транзицији које се чврсто 
ослањају на међународне инвестиције за финансирање свог домаћег раста и 
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стварање запослености. Пад прилива СДИ за многе земље из ове две групације 
може имати значајан утицај на њихове економске перформансе и привредни 
развој.Управо због тога, у овом моменту би за Србију било препоручљиво да, пре 
свега, ради на стварању и очувању повољног пословног окружења.Улога Владе 
Србије и Народне банке Србије је да мерама фискалне и монетарне политике 
обезбеде  стабилно окружење које  карактерише ниска и стабилна стопа 
инфлације као и поверење у домаћу валуту. Нови концензус у макроекономији 
пружа могућност стварања повољног и стабилног пословног окружења. У 
условима глобалне нестабилности режим циљане инфлације је у функцији 
повећања конкурентне предности земље.  

Референце 

Amato, Ј. D., Gerlach,S.(2002). Inflation targeting in emerging market and transition 
economies:Lessons after a decade. European Economic Review 46, pp.781-790. 

Димитријевић,Ј. (2007). Монетарна политика-канали трансмисије на цене: годину 
дана циљања инфлације. Квартални монитор бр.10. ФРЕН. 

Драгутиновић,Д.(2008). Моћ и немоћ монетарне политике у успостављању 
равнотеже између платнобилансних циљева и циљева инфлације. 
Квартални монитор економских трендова и политика Србије бр.11, Фонд 
за развој економске науке и Центар за високе економске студије. 

Фабрис,Н.(2009). Глобална финансијска криза и њен утицај на монетарну 
политику Србије. Економска политика Србије у 2009. години и изазови 
светске економске кризе (реферати са научног скуп), Научно друштво 
економиста са Академијом економских наука и Економски факултет у 
Београду, стр. 279-291. 

IMF (2009). World Economic Outlook, January 2009. 

Миљковић,Д. (2008). Међунродне финансије. Београд: Центар за издавачку 
делатност економског факултета у Београду. 

Мишкин,Ф.С. (2005). Финансијска тржишта и институције. Загреб: Мате. 

Народна банка Србије, Извештај о инфлацији, 2007-2011. 

Народна банка Србије, Годишњи извештај о монетарној политици, 2010-2013. 

Народна банка Србије, Преглед дешавања на светском финансијском тржишту,  
мај 2011.. 

Остојић,С. (2009). Основи монетарне економије. Београд: Дата статус, 
Економски факултет Суботица. 

Петровић,П.(2009), Домети и последице депресијације динара. Економска 
политика Србије у 2009. години и изазови светске економске кризе 
(реферати са научног скупа), Научно друштво економиста са Академијом 



 У т и ц а ј  м е ђ у н а р о д н и х ф и н а н с и ј с к и х л и б е р а л и з а ц и ј а  н а  
м о н е т а р н у  с т а б и л н о с т  Р е п у б л и к е  С р б и ј е  113 

  

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 50, број 31/2014, стр. 101-113

економских наука и Економски факултет у Београду, стр. 387-408. 

Вуњак,Н.  Ковачевић,Љ.(2006), Банкарство ( банкарски менаџмент). Суботица: 
Пролетер а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица. 

Вуњак,Н. Ковачевић,Љ. (2009), Финансијска тржишта и берзе, Суботица: 
Пролетер а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица, НУБЛ – Независни 
Универзитет Бања Лука, Чигоја- Београд 

Закон о банкама- Службени гласник РС бр.107/05 

Закон о Народној банци Србије – Службени гласник РС бр.72/2003 и 55/2004 

Шошкић,Д.  Живковић,Б.(2006), Финансијка тржишта и институције, Београд: 
Економски факултет Београд. 

Resume 

Openness and interdependence of national economies in the crisis lead to global 
instability. The decline in liquidity on international financial markets has aggravated 
the capital inflows from other countries. Attracting foreign direct investment is 
necessary in order to obtain the missing funds of accumulation which are needed for 
economic growth. The role of the Government of Serbia and the National Bank of 
Serbia is to impose fiscal and monetary policy which will provide a stable environment 
that is characterized by low and stable inflation and confidence in the local currency. 
New Consensus Macroeconomics provides the possibility to create a favourable and 
stable business environment. In terms of global instability, the regime of inflation 
targeting has a function of increasing the country's competitive advantages. 


