ЈАВНИ ДУГ

Дуг опште државе, у млрд евра
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Директне обавезе

Укупан негарантовани дуг*

Индиректне обавезе

Промена јавног дуга

у посматраном периоду, у млн евра

у октобру

од почетка године
(октобар 2017. у односу на децембар 2016. године)

(октобар у односу на септембар)

192,5
млн
евра

188,5
млн
евра

-519,8
млн
евра

-551,4
млн
евра

Јавни дуг Републике

Дуг опште државе

Јавни дуг Републике

Дуг опште државе

У односу на септембар директне обавезе су се повећале, док су се индиректне обавезе и
укупан негарантовани дуг смањили:

+214,1
-21,6

Директне обавезе
Индиректне обавезе
Укупан негарантовани дуг

-4,1
у млн евра

У односу на крај 2016. године директне обавезе, индиректне обавезе и укупан негарантовани
дуг су се смањили:

Директне обавезе

-198,0

Индиректне обавезе

-321,7
-31,6

Укупан негарантовани дуг
у млн евра

Главни извори промене јавног дуга**
у посматраном периоду, у млн евра

од почетка године

у октобру

(октобар у односу на септембар)

(октобар 2017. у односу на децембар 2016. године)

Нето задуживање на домаћем финансијском тржишту

+95,9

(у септембру је емитовано државних обвезница и записа у већем
износу од доспелих обвезница и записа)

Ефекат промене девизног курса

око

(у односу на септембар, промене курса су утицале на
повећање јавног дуга израженог у еврима – пре свега услед
јачања долара у односу на евро за 1,2%)

Исплата активираних гаранција
(у октобру)

+110

-21,2

(у 2017. години емитовано је државних обвезница и записа у већем
износу од доспелих обвезница и записа)

+341,3

Ефекат промене девизног курса

(у односу на крај 2016. промене курса су утицале на смањење
јавног дуга израженог у еврима – пре свега услед слабљења
долара у односу на евро за 10,4%)

oкo -680

-191,0

Исплата активираних гаранција
(у 2017. години)

Смањење директног дуга према пословним банкама

Нето повлачење кредита од страних влада

(пре свега због повлачења кредита Export–Import банке Кине за изградњу аутопута Е763)

Отплата дела обавезе према Лондонском клубу поверилаца

Нето задуживање на домаћем финансијском тржишту

-10,5

-50,8
+13,9

(пре свега услед отплате Societe Generale банци по основу кредита
за финансирање буџетског дефицита и за рефинансирање дуга
Републике Србије према иностранству)

-296,0

Нето повлачење кредита од међународних финансијских институција
(пре свега повлачење кредита ИБРД у области јавних расхода и јавних и државних
предузећа, као и кредита ЕИБ намењеног изградњи деонице Коридора Х)

Нето повлачење кредита од страних влада
(пре свега повлачење кредита за буџетску подршку Фонда за развој Абу Дабија)

+355,0

+275,0

**Прорачун Парламентарне буџетске канцеларије
*Напомена: Укупан негарантовани дуг (342,4 млн евра) чинe негарантовани дуг локалног нивоа власти
(339,1 млн евра) и негарантовани дуг Фонда за развој и ЈП Путеви Србије (3,3 млн евра).
Извори података:
Управа за јавни дуг: Месечни извештај Управе за јавни дуг – октобар 2017. године; Стање и структура јавног дуга
– октобар 2017; Квартални извештај стања и структуре јавног дуга на дан 31. 12. 2016. године – прелиминарни подаци;
Макроекономски и фискални подаци, 11. децембар 2017. године, Министарство финансија
Сајт Народне банке Србије, курсна листа на дан
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