
Агенција Fitch Ratings потврдила кредитни рејтинг Републике Србије на нивоу ББ+ 

 

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings је у извештају од 17. фебруара 2023. 

године потврдила оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу ББ+ и задржала 

стабилне изгледе за његово даље повећање. 

Оваква одлука Агенције потврђује да се у Србији, упркос неповољним условима у 

међународном окружењу и глобалној кризи и неизвесности узрокованој пре свега 

конфиктом у Украјини, води адекватна економска политика која даје добре резултате. 

Fitch Ratings наводи да је очувана релативна стабилност девизног курса и релативно високе 

стопе привредног раста и то види као кључе факторе монетарне, финансијске и 

макроекономске стабилности земље. 

Наводи се да је кредитни рејтинг Србије подржан одговорно вођеном макроекономском 

политиком, захваљујући којој су девизне резерве задржане на високом нивоу упркос 

негативном утицају енергетске кризе. 

У извештају се наглашава и значај очуваних здравих основа банкарског сектора уз висок 

показатељ адекватности капитала, рекордно низак ниво проблематичних кредита као и 

очувана пуна финансијска стабилност. 

У прилог одлуке агенција истиче да је учешће дуга опште државе у бруто домаћем 

производу на крају 2022. године за 1,4 процентних поена мање у односу на крај 2021. 

године. Агенција предвиђа да ће се, захваљујући пројектованом смањењу дефицита у 

наредном периоду обезбедити даље континуирано смањење учешћа дуга у бруто домаћем 

производу и процењује да ће на крају 2024. године оно  износити око 50,5%  што је значајно 

ниже у поређењу са земљама истог кредитног рејтинга. 

Прогнозе агенције су да ће инфлација достићи свој врхунац у првом кварталу 2023. године 

и да се у наредном периоду може очекивати пад међугодишњих стопа, а од друге половине 

2023. године и враћање на једноцифрену инфлацију. 

Задржавање кредитног рејтинга на истом нивоу, потврђује да је Република Србија успела 

да одржи макроекономску стабилност, јак финансијски сектор и да сачува радна места. 

Стабилни изгледи за даље повећање кредитног рејтинга, и у актуелним условима, доказ су 

добрих средњорочних перспектива раста Србије посебно ојачаних високим приливом 

страних директних инвестиција.  


