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Фискални подаци

„Фискална кретања у 2016. години,
консолидација и реформе 2016-2020.“

Maj

Фискални савет процењује да би фискални дефицит
у 2016. години могао да износи 2,5% Б -а (уместо
планираних 4% Б -а), као и да би раст Б -а у
2016. могао бити око 2,5%, а можда и нешто преко
тога.

Буџет епублике ,у млрд дин.
риходи
80,8
асходи
79,0
Буџетски резултат
1,8

јан–мај

мај 16.
мај 15.

403,5
414,7
-11,3

13,2%
3,1%
-

8,6%
4,7%
-54,2%

римања
46,1
186,8
60,1%
здаци
57,7
229,5
51,5%
Консолидовани биланс државе, у млрд дин.
авни приходи
148,7
714,3
11,9%
авни расходи
146,0
738,2
5,5%
Консолидовани биланс
2,8
-23,9
-

-27,1%
-0,4%

знос
мај

ижи фискални дефицит од 2,5% Б

-а дугује се
како трајним, тако и привременим уштедама:
- трајни дефицит би, према процени, износио 33,5% Б -а, пре свега захваљујући вишим пореским
приходима у односу на план, док би укупни расходи
остали на нивоу плана (али уз битно другачију
структуру);
- привремено умањење дефицита дугује се
једнократном порасту непореских прихода (продаја
лиценци за 4 фреквенцију) и неефикасном
извршењу планираних политика (мања исплата
отпремнина због кашњења у рационализацији);
- напомиње се да постоје ризици да би дефицит
крајем 2016. години могао да се повећа, услед
преузимања непланираних обавеза (дуг етрохемије
-у, гарантовани дуг ТБ Бор и други дугови
државних предузећа; трошкови који проистичу из
пресуда међународног суда у тразбуру; и др.).
Оцењује се да је највећи фискални проблем рбије
превисок јавни дуг, који ће на крају 2016. износити
око 26 млрд евра (78% Б -а). Фискални савет
сматра да би добар кровни циљ нове Владе био
трајно умањење дефицита на ниво од 0,5% Б -а до
2019. године, чиме би се јавни дуг до 2020. смањио на
око 70% Б -а, а до 2025. на 60% Б -а. остизање
нивоа дефицита од 0,5% Б -а претпоставља:
- реформу
ореске управе (процењен раст
прихода, сузбијањем сиве економије, у средњем року
од 1% Б -а);
- реформу јавних и приватизацију државних
предузећа, чиме би се могле остварити уштеде од
0,8% Б -а (и то смањење субвенција и смањење
отплате активираних гаранција).
колико ове
реформе изостану поништили би се сви досадашњи
добри фискални резултати;
- истрајност на замрзавању плата у 2017, а пензија у
2017. и 2018. години (процењене фискалне уштеде од
око 2% Б -а);

јан– мај 16.
јан– мај 15.
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8,6%
7,7%
-12,5%
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римања
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210,3
здаци
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авни дуг епублике, на дан 31.5.2016.
купно, у млрд евра
24,29
чешће у Б
72,1%
уг опште државе, на дан 31.5.2016.
купно, у млрд евра
24,69
чешће у Б
73,3%
звор:

53,5%
45,9%

-25,6%
-4,9%

-

-

-

-

инистарство финансија, права за јавни дуг

акроекономски подаци
ун
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евизни курс (
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123,40

јун 16.
јун 15.

јан– јун 16.
јан– јун 15.

2,4%

1,6%

мај 16.
мај 15.

јан– мај 16.
јан– мај 15.

0,7%
0,1%
0,9%
2,9%

1,1%
4,3%
8,0%
6,7%

4,8%
10,6%

10,5%
4,9%

ај
знос
мај

ндекс потрошачких цена
Зарада, просечна нето, у дин.
43.951
ндустријска производња
рерађивачка индустрија
пољнотрговинска размена, у мил. евра
звоз робе
1.123
воз робе
1.478

звор: ародна банка рбије, епублички завод за статистику

Fitch: Кредитни рејтинг рбије BBАгенција Fitch Ratings је повећала кредитни рејтинг рбије за
дугорочно задуживање у домаћој и страној валути са „B+“ на
„BB-“, са стабилним изгледима.
образложењу се наводи да је повећање рејтинга, пре свега,
резултат спровођења фискалне консолидације, раста
привредне активности и побољшања спољноекономске
позиције.

а.

Основна претпоставка јесте да Влада настави да спроводи
мере реформе и фискалне консолидације, у складу са
споразумом који је склопљен са
Ф-ом.

( звор: Фискални савет епублике рбије)

( звор: Fitch Ratings)

- повећање јавних инвестиција на најмање 4% Б

-

пољни дуг: 25,9 милијарди евра
рема прелиминарним подацима Б , спољни дуг
епублике рбије на крају првог тромесечја 2016. је
износио 25,9 млрд евра. еч је о смањењу од готово 450
милиона евра у односу на крај прошле године.
чешће јавног сектора*) у укупном спољном дугу је
износило 58%, док се преосталих 42% односи на спољни
дуг приватног сектора (пре свега дугове предузећа).

Б : рофитабилност банкарског
сектора побољшана
извештају о оствареним резултатима банкарског
сектора у првом тромесечју ове године, Б наводи да је
профитабилност банака повећана у односу на исти
период прошле године. аст профитабилности је
остварен упркос томе што су смањени нето приходи
банака по основу камата и накнада, и резултат је пре
свега смањења нето кредитних губитака. Од укупно 30
банака које послују у рбији, 23 банке је остварило добит,
док је седам банака пословало са губитком.
Бруто кредитна активност је повећана у односу на исти
период прошле године за 1,2%, највише према
становништву, привредним друштвима и осталим
секторима, док је највеће номинално смањење остварено
према јавном сектору и јавним предузећима.
роблематични кредити, чији највећи део се односи на
привредна друштва, су се смањили у односу на крај 2015.

( *) спољни дуг јавног сектора обухвата спољни дуг епублике, Б ,
локалне самоуправе, фондова и агенција које је основала држава и дуг
за који је издата државна гаранција)

купни депозити код банака су се повећали (7,3%) у
односу на исти период 2015. године, док су у односу на
крај 2015. године незнатно смањени (-0,4%).
извештају се оцењује да је банкарски сектор адекватно

капитализован и да је ниво ликвидности висок.

( звор: ародна банка рбије)

( звор: ародна банка рбије)

осета мисије
Ф-а поводом IV и V
ревизије stand-by аранжмана
Тим
Ф-а очекује да ће, захваљујући добрим
резултатима економског програма, на крају 2016. реални
раст Б -а износити 2,5%, инфлација 1,3%, као и да ће
дефицит општег нивоа државе да опадне на око 2,5%
Б -а. казује се да и даље постоје изазови, пре свега
наставак реформе државне управе, јачање оквира за
јавне инвестиције, и неопходност одлучније реформе
јавних и државних предузећа.
( звор:

здаци за личну потрошњу домаћинстава у првом
тромесечју 2016. године виши су за 1,9% у односу на
последње тромесечје 2015. године и за 0,5% у односу на
прво тромесечје 2015, номинално.
ајвећи удео у личној потрошњи домаћинстава имају
издаци за храну и безалкохолна пића (34,6%) и издаци за
становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива
(17,3%).
( звор: епублички завод за статистику)

еђународни монетарни фонд)

кономска сарадња са

аст личне потрошње домаћинстава

Кином

Током посете делегације ародне епублике Кине рбији потписана су укупно 22 споразума и протокола о сарадњи
из области инфраструктуре, финансија, трговине, туризма, телекомуникација и културе.
змеђу осталог, ародна банка Кине и ародна банка рбије су закључиле билатерални аранжман којим је омогућена
размена националних валута (у вредности од 1,5 млрд јуана, односно 27 млрд динара), и потписан је комерцијални
уговор о пројектовању и изградњи деонице ауто-пута од урчина до Обреновца (у вредности од 233,7 млн долара).
( звори: Влада епублике рбије, ародна банка рбије)

ветска банка: прогноза глобалног раста
коригована на 2,4%
извештају о глобалним економским изгледима, ветска банка је
кориговала на ниже прогнозу глобалног раста у 2016. на 2,4%
(уместо првобитно прогнозираних 2,9%), што је образложено
споријим привредним растом у развијеним економијама од
очекиваног, и даљим падом цена примарних производа.
Очекује се да ће светска привреда постепено да се опоравља:
прогнозирана стопа раста у 2017. износи 2,8%, а у 2018. 3,0%.
( звор: World Bank: Global Economic Prospects)
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