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АНАЛИЗА ЕКСТЕРНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ: СТРУКТУРА И ТРЕНД КРЕТАЊА 
СПОЉНОГ ДУГА

САЖЕТАК: Спољни дуг, као један од релевантних 
макроекономских индикатора, настаје када се јави 
дефицит платног биланса као резултат платнобилансне 
и девизнобилансне неравнотеже у пословању са 
иностранством, а који се финансијски покрива кредитним 
задужењима код међународних финансијских оганизација 
у иностранству у висини платног дефицита. Земље које су 
према свим критеријумима најразвијеније и економски 
најмоћније су, заправо, истовремено и најзадуженије земље, 
док су најсиромашније земље најмање задужене. Праћење 
и одржавање спољне задужености у границама реалних 
економских могућности је један од основних аспеката укупне 
макроекономске стабилности земље. Циљ овог рада је да се 
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детаљном анализом тренутног стања, структуре и тренда 
кретања спољног дуга Републике Србије, у периоду од 2000. 
до 2013. године, оцени стање задужености и истакне један 
значајан показатељ екстерне позиције Републике Србије. Рад 
се састоји из четири дела. При анализи спољне задужености 
биће коришћени подаци националних и међународних  
финансијских институција, првенствено Народне банке 
Србије, кроз употребу релевантних показатеља задужености. 
Анализом показатеља изнеће се одговор у којој мери је 
Србија задужена и да ли је постојећа динамика задуживања 
дугорочно одржива.

Кључне речи: спољни дуг, тренд кретања, структура, 
Република Србија

УВОДНА  РАЗМАТРАЊА

Екстерна позиција представља једно од темељних макроекономских 
питања за одлуке које се односе на дугорочну одрживост развоја сваке 
земље. Спољни дуг је сума свих дугова јавног сектора и привреде према 
иностраним повериоцима и настаје када се јави дефицит платног билан-
са, као резултат платнобилансне и девизнобилансне неравнотеже у посло-
вању са иностранством, што се финансијски покрива кредитним задужи-
вањем у иностранству. Одрживост спољног дуга  представља способност 
земље да сервисира текућа и будућа плаћања без олакшица или репрогра-
мирања. Проблем са отплатом спољног дуга негативно утиче на економ-
ски развој и макроекономску стабилност, чак може довести и до банкрота 
и социјалних немира. Када се повећана јавна потрошња, која се покрива 
дефицитарним финансирањем буџета, прелива у увоз и на такав начин се 
одржава релативно високи дефицит у спољној трговини и на текућем рачу-
ну биланса плаћања, што онда повећава спољни дуг. Услед тога није само 
неодржив тренд спољног задуживања, већ и фискална политика.  Када се 
има у виду ризик да због нивоа задужености и постојећег обима спољно-
трговинског дефицита земље – у случају смањења или прекида прилива 
капитала – дође до немогућности сервисирања текућих обавеза, проблем 
одрживости сервисирања спољног дуга је од прворазредног значаја.

Ретки су мароекономски индикатори Србије који показују позитиван 
раст и напредак који је био очекиван и  могао бити остварен током вре-
менског периода од протеклих 13 година. У том контексту, забринутост за 
екстерну задуженост и њене показатеље је оправдана. Република Србија, 
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после распада социјалистичког система, кренула је на пут реформи и ус-
мерила се према тржишним економијама. Либерализацијом финансијског 
тржишта и већом доступношћу страног капитала дошло је до све већег за-
дуживања државе. Готово све земље у транзицији, укључујући и Србију, од 
2000. године па надаље бележе паралелано кретање економских реформи 
са константним растом спољне задужености. Чињеница је да економски 
развој уз константно задуживање, подстакнут све већом потрошњом, не 
може дуго бити одрживо. Како спољни дуг не би био проблематична по-
следица која је огледа у дужничкој кризи, кључна је употреба узетих фи-
нансијских средстава, која је потребно рентабилно ангажовати чиме би се 
обезбедила акумулација која ће бити довољна за враћање главнице и добит 
којом се покрива камата. То је могуће само уз адекватну политику упра-
вљања дугом, које ће омогућити држави коришћење спољног задуживања 
без стварања проблема у билансу плаћања и последица по јавне приходе.

ТРЕНД КРЕТАЊА И КРИТЕРИЈУМИ ОДРЖИВОСТИ СПОЉНОГ 
ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

У периоду транзиције, слабе привредне активности, апресијације до-
маће валуте, буџетског дефицита, задуживање представља потребу, уз-
рок, али и последицу. Задуженост Србије и његове карактеристике скоро 
су сличне са земљама у региону које су за почетак успостављања здраве 
тржишне привреде, стабилан амбијент за инвестиције и финансијско тр-
жиште, потребна средства налазила у иностраној акумулацији. За развој 
макроекономске стабилности и подизања конкурентности привреде Ср-
бије, која има јасно опредељен циљ европских интеграција уз постојеће 
развојне услове, неминовност је задуживање код међународних финан-
сијских институција, Влада и владиних агенција.4

Од  2000. године па надаље, међународне финансијске организације су 
одобриле Србији значајна средства намењена спровођењу програма еко-
номске стабилизације и реформи. Та средства су одобрена у виду зајмова 
и бесповратне помоћи. Њихово повлачење било је условљено позитивном 
оценом тих организација о оствареним резултатима у спровођењу еко-
номског програма подржаног финансијским аранжманом са ММФ-ом. 
Текућа улагања финансирана кредитима међународних финансијских 

4 Ћосовић, М., Мурић, М., Гуџевић, Ф., Компартивна анализа спољног дуга у земљама 
Западног Балкана, Часопис за економију и тржишне комуникације, Година II , број I, 
стр. 54-69, УДК: 339.727.22(497) 2012.
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институција усмерена су на развој области без којих је тешко замислити 
даљи привредни раст, попут развоја саобраћајне и енергетске инфраструк-
туре, пољопривреде, екологије, спровођења реформе пензионог система и 
система здравствене заштите ради побољшања квалитета услуга и финан-
сијске одрживости социјалних услуга, регионалног развоја и унапређења 
локалних социјалних услуга. Повећање спољног задуживања је био главни 
покретач привредног раста у Србији последњих година. Истовремено, са 
привредним растом српска привреда је постала оптерећена спољнотрго-
винским дефицитом и проблемима у отплати дуга. Имајући у виду ниску 
полазну основу на почетку транзиционог периода у Србији и чињеницу да 
је низак ниво кредитне активности ограничавао инвестиције, сасвим је 
оправдано да је спољни дуг имао бржи раст у односу на раст БДП. 5

Спољни дуг Републике Србије6 је u 2013. години износио 25,84 милијар-
ди евра што је за око 100 милиона више у поређењу са 2012. годином. Ово 
је истовремено и најмањи раст спољног дуга од 2000. године, искључујући 
забележене падове спољног дуга Србије у 2002. и 2004. години. Тренд кре-
тања спољног дуга Републике Србије од 2000. године до 2013. године је био 
веома динамичан. 

Графикон 1. – Кретање спољног дуга од 2000. до 2013. године (у 
милијардама ЕУР)
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Извор: аутори према подацима Народне банке Србије, опширније на http://www.
nbs.rs/internet/cirilica/90/dug/index.html

5 Хрустић, Х., Утицај задуживања Србије код међународних финансијских институција 
на стање њене привреде, изворни научни рад, Међународни проблеми, 63(1):160-
181; УДК: 339.786.2(497.11), фебруар 2011, преузето са http://www.doiserbia.nb.rs/img/
doi/0025-8555/2011/0025-85551101160H.pdf

6 Народна бaнка Србије – Статистика – Спољни дуг, опширније на: http://www.nbs.rs/
internet/cirilica/90/dug/index.html
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Као што се може закључити из презентованог графичког приказа уку-
пан спољни дуг Србије је 2013. године 2,5 пута већи у поређењу са 2000. 
годином, и он је од око 10 милијарди нарастао на готово 26 милијарди евра. 
Након оствареног пада и одржавања приближно константног нивоа у пе-
риоду од  2002. до 2004. године од око 9 милијарди евра, од 2005. године 
раст спољног дуга из године у годину је био, може се рећи, драстичан!  Сва-
ке године, у просеку, спољни дуг је растао за  две милијарде евра. У периоду 
од 2004. године па до 2008. године динамика раста је била веома снажна и 
2008. година jе завршена са укупним спољним дугом од 21 милијарду евра. 
Са почетком глобалне економске кризе тај тренд је настављен али је био 
умеренији, да би се коначно завршио 2012. године када је висина спољног 
дуга износила 25,7 милијарди евра. Одржавање висине спољног дуга на 
нивоу од 25,8 милијарди евра, прецизније, раст од само 100 милиона евра у 
2013. години се може сматрати великим успехом јер је десотогодишњи ин-
тезивни раст заустављен прошле године. Што се тиче тренда кретања то-
ком 2013. године, последњи званични подаци су објављени за треће троме-
сечје односно стање закључно са септембром 2013. године.  Иако је у трећем 
тромесечју прошле године нето задужење износило 59,1 милиона евра, дуг 
је смањен због апрецијације евра (225,9 милиона евра) и осталих промена, 
насталих услед кашњења у извештавању, отписа и репрограма дуга. (219,1 
милиона евра).  У структури спољног дуга по уговореној рочности на крају 
септембра, учешће краткорочног дуга је смањено, док је учешће кратко-
рочног дуга по преосталој рочности у укупном спољном дугу незнатно по-
већано. Валутна структура укупног спољног дуга није знатно измењена у 
односу на претходно тромесечје. Учешће евра у укупном спољном дугу је 
доминантно и износи 70,8% .7  

Према методологији Светске банке, критеријуми одрживости спољног 
дуга су односи спољног дуга према вредности извоза робе и услуга, и по-
себно однос спољног дуга према бруто домаћем производу. Ниво задуже-
ности земље се одређује на бази односа ова два критеријума и њихових 
граничних вредности.8

7 Народна банка Србије, Анализа дуга Републике Србије, септембар 2013. године, 
опширније на: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/dug/dug_
III_2013.pdf

8 Марчетић, М., Ђурић, О., Анализа дуга Републике Србије и његове методолошке 
одреднице, прегледни рад, Часопис за економију и тржишне комуникације, година 
II, број II, UDK: 336.3(497.11), септембар 2012. преузето са http://doisrpska.nub.rs/index.
php/economyandmarket/article/view/340/295
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Табела 1.- Критеријуми задужености према методологији Светке банке

Критеријум Висока   задуженост Средња задуженост Мала задуженост

Дуг / БДП > 80% 48% - 80% <  48%

Дуг / извоз > 220% 132 % - 220% < 132%

Извор: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/english/90/90_0/ 
external_debt_sustainability.pdf

Однос спољног дуга према бруто домаћем производу (БДП), означен је 
као најопштији индикатор опасности од неликвидности земље. Овај пока-
затељ ће бити већи ако је већа каматна стопа на дуг од привредног раста и 
ако текући биланс тежи дефициту. Други показатељ, однос спољног дуга 
према извозу, показује могућност отплате дуга путем извоза роба и услуга. 
Поред апсолутне вредности, вредност спољног дуга по глави становника 
не приказује тачну слику одрживости задужености, али је битан показатељ 
нивоа задужености. Такође ће бити важан индикатор тока спољнег дуга је 
и проценат учешћа извоза у отплати дуга. У следећој табели приказане су 
вредности свих индикатора екстерне ликвидности и екстерне солвентно-
сти Републике Србије у периоду од 2005. до 2013. године. 

Табела 2. – Индикатори екстерне позиције Србије у периоду од 2008. до 
2013. године

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.*

ИНДИКАТОРИ ЕКСТЕРНЕ СОЛВЕНТНОСТИ  (у %)

Спољни дуг/БДП 64,6 77,7 84,9 76,7 85,9 80,3

Краткорочни дуг/БДП 6,6 6,9 6,5 2,1 1,6 0,6

Спољни дуг/извоз робе и услуга 207,6 265,3 236,2 210,3 215,9 185,.8

Спољни дуг/извоз робе и услуга и дознаке 168,7 191,8 181,2 169,1 175,6 152,3

ИНДИКАТОРИ ЕКСТЕРНЕ ЛИКВИДНОСТИ  (у %)

Девизне резерве/увоз робе и услуга (у месецима) 5,2 9,5 8,2 8,7 7,6 7,0

Девизне резерве/краткорочни дуг 380,8 528,8 546.4 1.861,0 2.213,0 5.786,9

Девизне резерве/БДП 24,9 36,6 35,8 38,3 36,5 32,6

Отплата дуга/БДП 10,6 11,4 12,7 13,2 13,8 10,8

Отплата дуга/извоз робе и услуга 34,0 38,9 35,2 36,3 34,7 22,7

Отплата дуга/извоз робе и улуга и дознаке 27,6 28,2 27,0 29,2 28,2 19,1

Извор: Народна банка Србије, Анализа дуга Републике Србије, семтембар 2013, 
*подаци за септембар 2013. године
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Презентоване вредности индикатора за посматрани период су веродос-
тојан показатељ екстерне позиције Србије. Индикатори екстерне солвент-
ности и ликвидности су током 2013. године имали  изузетно позитивна 
кретања и након неколико година се може регистровати значајније побољ-
шање ситуације. Учешће спољног дуга у извозу робе и услуга увећаног за 
дознаке из иностранства смањено је на 152,3%, што је у границама одржи-
вости према критеријуму  Светске банке (до 220%). Потврду позитивном 
кретању овог индикатора налазимо и када искључимо прилив по основу 
дознака – учешће спољног дуга у извозу робе и услуга износи 185,8% што 
указује да се земља, захваљујући знатном повећању извоза, удаљава од ри-
зичне границе солвентности.  Индикатор сервисирања спољног дуга који 
указује на екстерну ликвидност, тј. однос отплате спољног дуга (главнице 
и камате) и процењеног БДП-а, смањен је на 10,8%.  При томе, учешће от-
плате главнице у БДП-у износи 8,1%, а учешће отплате камате 2,7%. От-
плата дуга може да се посматра у односу на извоз робе и услуга у који је 
укључен прилив по основу дознака из иностранства, ако је у питању ста-
билан и значајан прилив.  Однос отплате спољног дуга и извоза робе и 
услуга, увећаног за дознаке из иностранства, смањен је на 19,1%.  Када се 
искључи прилив по основу дознака, однос отплате спољног дуга и извоза 
робе и услуга смањен је на 22,7%, због раста извоза. Укупне отплате глав-
нице и камате у последњем тромесечју 2013. године, на основу стања спољ-
ног дуга на крају септембра, према прелиминарним подацима износиле су 
1,5 милијарди евра, од чега се на отплату главнице издваја 1,3 милијарде 
евра, а на камате 176,8 милиона евра. До краја 2013. године укупне отплате 
спољног дуга јавног сектора износе 399,4 милиона евра, а приватног секто-
ра 1,1 милијарди евра, од чега се на банке односи 409,7 милиона евра, а на 
предузећа 684,6 милиона евра. Однос стања девизних резерви са стањем 
просечног месечног увоза робе и услуга, односно, краткорочним дугом по 
преосталој рочности или са процењеним БДП-ом на крају посматраног пе-
риода су такође значајни међу показатељима екстерне ликвидности који су 
се побољшали.

Најважнији индикатор екстерне солвентности и укупне екстерне пози-
ције који је у свим анализама спољне задужености посматра међу првима је 
однос стања спољног дуга и БДП-а у  посматраном периоду. Због важности 
овог показатеља, на следећем графичком приказу издвојена је и презенто-
вана је висина спољнег дуга Републике Србије у односу на БДП и периоду 
од 2006. до септембра 2013. године.
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Графикон 2. - Тренд раста/пада спољног дуга Републике Србије у односу на 
БДП од 2006. до 2013. године
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Извор:  аутор према подацима Народне банке Србије, Анализа дуга Републике 
Србије, септембар 2013. године, опширније на http://www.nbs.rs/export/sites/default/

internet/latinica/90/dug/dug_III_2013.pdf

Учешће спољног дуга у процењеном БДП-у на у септембру 2013. године 
је износило 80,3%, што је на граници нивоа високе задужености који из-
носи 80%. Са друге стране, судећи према подацима ММФ и ЕУ, Србија не 
спада у ред високо задужених земаља. На нивоу ЕУ, учешће спољног дуга у 
односу на БДП је око 130%, што је дакле готово за половину ниже од про-
сека држава чланица ЕУ. Овај индикатор екстерне солвентности је у одно-
су на крај претходног тромесечја у 2013. години смањен за 3,5 процентна 
поена, а у односу на предходну 2012. годину за 5.6 процентна поена. Током 
2013. години  учешће спољног дуга у БДП-у Републике Србије је имао веома 
динамичан тренд раста, односно, пада. Укупан спољни дуг Републике Ср-
бије је на крају првог тромесечја марта 2013. износио 26,7 милијарди евра 
и у односу на крај 2012. године повећање је за око милијарду евра, које је 
превелико. Након тога, током наредна два тромесечја, до краја септембра 
2013. године забележен је значајан пад од укупно 7.3 %.  

Повећање спољног задуживања је био један од водећих фактора при-
вредног раста Србије у периоду од 2000. године, као и држава у региону и 
већине земаља у транзицији Европе. Према подацима Светске банке, заду-
женост земаља у развоју је 2010. године двоструко повећана у поређењу са 
1995. годином. Међутим, економска криза која је уздрмала свет, у Србији 
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од 2009. године успорава економске активности, утиче на смањење прили-
ва од дознака из иностранства, страних директних инвестиција, чиме се 
отворило питање сервисирања спољног дуга. Земље које остварују бржи 
раст извоза, могу поднети виши ниво дуга према извозу и БДП-у. Висо-
ко задужене државе су посебно осетљиве на макроекономске поремећаје 
и изненадна повећања каматних стопа. Суочене с оваквим притисцима, 
задужене државе најчешће реагују смањењем приватних инвестиција, 
повећањем јавних расхода и/или смањењем јавних прихода. Овакав сце-
нарио најчешће подразумева и смањење личне потрошње, не само у ап-
солутном износу, већ и према БДП-у, а све у циљу повећања извоза. Циљ 
политике управљања спољним дугом је остварење користи од спољног 
финансирања без нарушавања макроекономске стабилности и равнотеже 
платног биланса. Спољни дуг Србије је галопирајуће растао због потре-
бе нетрансформисаног јавног сектора за новим финансирањем. У наред-
на два сегмента анализе овог рада који се детаљније баве структуром и 
трендом раста дугорочног и краткорочног спољног дуга Републике Србије 
према дужницима и према кредиторима. У временско ограничење анализе 
је подељено у два краћа периода, први од 2000 до 2007. године, и други од 
2008. до 2013. године. 

СТРУКТУРА  И  ТРЕНД  КРЕТАЊА  СПОЉНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ  ПРЕМА  ДУЖНИЦИМА 

Спољни дуг Републике Србије се првенствено дели на дугорочни и 
краткорочни  дуг и  обрачунава се по принципу „доспелог дуга“, који обух-
вата износ дуга по главници и износ обрачунате камате која није плаћена 
у моменту уговореног доспећа.  Када  је реч о структури спољног дуга по 
дужницима, разликујемо спољно задужење спољног насупрот спољног за-
дужења пританог сектора. Спољни дуг јавног сектора Републике Србије 
обухвaта дуг државе (који укључује дуг Косова и Метохије по кредити-
ма који су закључени пре доласка мисије КФОР-а, нерегулисан дуг према 
Либији од 39.5 милиона евра и клириншки дуг према бившој Чехослова-
чкој), односно дуг  Народне банке Србије, локалне самоуправе, фондова 
и агенција које је основала држава и дуг за који је издата државна гаран-
ција.  Спољни дуг приватног сектора Републике Србије обухвaта дуг ба-
нака, предузећа и осталих сектора, за који није издата државна гаранција. 
Спољним дугом приватног сектора нису обухваћени кредити закључени 
пре 20. децембра 2000. године по којима се не врше плаћања (852,2 млн 
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евра, од чега се 392,5 млн евра односи на домаће банке, а 459,7 млн евра на 
домаћа предузећа). 9

Без обзира о којем дужнику је реч, протеклих тринаест година тренд 
кретања спољног дуга према дужницима је био динамичан, а имао раз-
личите промене удела дужника у структури.  Током првих седам година у 
структури спољног дуга, укључујујћи дугорочни и краткорочни дуг, однос 
између задужености јавног и приватног сектора се изменио. 

Графикон 3. – Спољни дуг Републике Србије према дужницима од 2000. до 
2007. године (у милијардама ЕУР)
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Извор: аутор према подацима Народне банке Србије, Спољни дуг Републике 
Србије према дужницима, опширније на http://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/dug/

index.html

Стање спољног дуга 2000. године је било око 10,1 милиради евра, које 
је имало тенденцију пада за око милијарду евра и било на нивоу од око 9 
милијади евра од 2002. до 2004. године. Након  тога, забележен је вртогла-
ви раст, од по две до три милијарде годишње, да би спољни дуг Србије на 
крају 2007. године износио 17,1 милијарди евра. Структура тог дуга према 
дужницима се мењала током периода. Дуг јавног сектора је био апсолутно 
доминантан и чинио је готово цео спољни дуг Србије, међутим током го-

9 Према прелиминарним подацима Народне банке Србије. Поред годишњих и месечних 
података о стању спољног дуга, Народна банка, у складу с приспећем података, 
објављује и тромесечне анализе о кретању спољног и јавног дуга Републике Србије с 
показатељима одрживости на средњи и дуги рок.



77

СТР.  67-88

дина та чињеница се потпуно изменила. Спољни дуг јавног сектора је 2001. 
године био око 10,2 милијарди евра и од тада па до краја 2007. године, када 
је износи око 6,3 милијарди евра,  је бележио тренд смањења. Супротно 
томе, дуг приватног сектора је бележио интезиван раст током тих истих 
посматраних седам година. Од око само 650 милиона дуга приватног сек-
тора у 2000. години, дуг је растао током година, са најачим интезитетом од 
2004. године, да би до 2007. години он достигао висину готово 11 милијар-
ди евра. У подацима Народне банке Србије, дуг приватног сектора чине 
дуг банака и дуг предузећа. По дугорочном основу, предузећа су задуже-
нија од банака, док краткорочно посматрано однос је обрнут. 

У наредном вишегодишњем временском интервалу од 2008. gодине, 
која се узима за почетак глобалне економске рецесије што са собом доно-
си одређене економске услове који су се одразили на тренд али  и услове 
задуживања држава, па до 2013. године, за коју постоје последњи, али још 
увек прелиминарни подаци (табела 4.).  Дуг јавног сектора је од 2008. го-
дине почео да бележи снажан тренд раста дугорочног дуга, који се током 
последњих шест година удвостручио. У структуру дуга јавног сектора, 
међу дужицима се од 2009. године након неколико година паузе поново 
појављује Народна банка Србије, али и први пут од 2000. године обавезе 
Владе Републике Србије.  Са друге стране, краткорочни дуг јавног сектора 
од 2010. године више не постоји (2000. године је износио око 100 милиона 
евра). Дугорочни дуг приватног сектора је током посматраног периода ос-
тао на истом нивоу и није имамо веће промене. Појединачно посматрано, 
било је промена у структуру и висини удела јер су  банке токон протеклих 
шест година  повећале своје задужење за око милијарду, док су предузећа 
смањила за исти износ. У погледу краткорочног дуга, и банке и предузећа 
су драстично умањиле своје задужење по овом основу и достиле готово 
минимално задужење.

Табела 3. – Тренд кретања спољног дуга Републике Србије према 
дужницима од 2008. до 2013. године (у милионима ЕУР)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
A. ДУГОРОЧНИ ДУГ 18,945.1 20,482.5 21,956.0 23.477.5 25,227.8 25,629.9
1. ЈАВНИ СЕКТОР 6,503.0 7,762.3 9,076.4 10.773.3 12,1487.3 13,173.2
Дуг НБС 1,110.0 1,528.9 1,617.6 1,388.7 697.2
     1.2.  Обавезе Владе РС 422.2 449.5 459.3 452.3 433.7
2. ПРИВАТНИ СЕКТОР 12,442.1 12,720.3 12,879.6 12,704.2 13,040.5 12,456.7
         2.1. Банке 2,201.3 2,596.9 3,361.9 3,782.4 3,671.6 3,228.7
         2.2. Предузећа 10,240.8 10,123.4 9,517.6 8,921.8 9,368.9 9,226.5



78

Ј. Аџић, Ј. Тошковић,  Ј. МАрковић АНАЛиЗА ЕкСТЕрНЕ ПоЗиЦиЈЕ рЕПУБЛикЕ СрБиЈЕ ...

Б. КРАТКОРОЧНИ ДУГ 2,143.3 2,004.8 1,830.4 647.9 493.2 211.9
1. JАВНИ СЕКТОР 17.7 1.5
2. ПРИВАТНИ СЕКТОР 2,125.6 2,003.3 1,830.4 647.9 493.2 211.9
   2.1. Банке 1,322.9 1,713.1 1,730.7 581.7 427.9 171.3
   2.2. Предузећа 802.7 290.2 99.7 66.2 65.2 40.6
СТАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА (А+Б) 21,088.4 22,487.3 23,786.4 24,125.4 25,721.0 25,841.8

 Извор: аутор према подацима Народне банке Србије, Спољни дуг Републике 
Србије према дужницима, опширније на http://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/dug/

index.html

Према последњим званичним подацима, током 2013. године спољни 
дуг према дужницима је имао следећи тренд кретања. Спољни дуг јавног 
сектора смањен је током трећег тромесечја 2013. године за 128,2 милиона 
евра, на 12,8 милијарди евра. Његово учешће у укупном спољном дугу по-
већано је на 49,8%, док је учешће у процењеном БДП-у смањено на 39,9%. 
Иако је у посматраном периоду нето задужење јавног сектора износило 
97,7 милиона евра (највећим делом по основу коришћења кредита Владе 
Руске Федерације за подршку буџету), дуг је смањен пре свега због нега-
тивне валутне промене  и редовне отплате дуга Народне банке Србије пре-
ма ММФ-у. Спољни дуг државе, чије је учешће у јавном спољном дугу до-
минантно (80,2%), повећан је током трећег тромесечја 2013. године за 101,2 
милиона евра, што је 32,1% БДП-а. Спољни дуг за који је држава издала 
гаранције износи 1,3 милијарде евра и у посматраном периоду је смањен 
за 18,4 милиона евра, а дуг локалне самоуправе и фондова за 16,3 милиона 
евра, на 284,6 милиона евра. Народна банка Србије, са 7,4% учешћа у укуп-
ном јавном спољном дугу, смањила је током трећег тромесечја свој спољни 
дуг за 194,7 милиона евра по основу редовне отплате дуга према ММФ-у. 
У истом периоду држава није уговорила ново задуживање у иностранству, 
осим што је издала гаранције за потребе задуживања јавних предузећа у 
износу од 30,8 милиона евра с просечном фиксном каматном стопом од 
3,0%, просечном рочношћу од две године и периодом почека од годину 
дана и два месеца.10 

Током 2013. године спољни дуг приватног сектора смањен је током 
трећег тромесечја на 12,9 милијарди евра. Његово учешће у процењеном 
БДП-у смањено на 40,3%. Највећа нето задужења по основу дугорочних 
кредита забележена су у прерађивачкој индустрији (51,3 милиона евра), 

10 Народна банка Србије, Анализа дуга републике Србије, септембар 2013, више на: 
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/dug/dug_III_2013.pdf
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рударству (43,5 милиона евра) и грађевинарству (15,7 милиона евра), док 
су највећа нето раздужењa регистрована у банкарском сектору (41,8 мили-
она евра), сектору информисања и комуникација (25,2 милиона евра), са-
обраћају и складиштењу (16,2 милиона евра) и трговини на велико и мало 
(8,7 милиона евра). У поређењу са 2012. годином када је на  крају септембра 
2012. године спољни дуг приватног сектора износио 13,5 милијарди евра, 
према подацима за 2013. годину, он је смањен за око пола милијарде евра 
за годину дана. Спољни дуг банака смањен је у  на 3,6 милијарди евра, као 
резултат смањења дугорочног и краткорочног дуга. Учешће дуга банака 
у укупном приватном дугу смањено је за на 27,9%. Смањење дуга банака 
настало је као резултат нето раздуживања по дугорочним и краткороч-
ним кредитима. Банке су закључиле нове дугорочне кредите у износу од 
70,3 милиона евра. Просечна каматна стопа на те кредите износи 1,74%, а 
рочност четири године и два месецa. Спољни дуг предузећа смањен је за 
83,0 милиона евра, на 9,3 милијарде евра, што представља 72,1% укупног 
приватног спољног дуга. Смањење дугорочног дуга предузећа износило је 
81,3 милиона евра, а краткорочног дуга 1,7 милиона евра.10 

СТРУКТУРА И ТРЕНД КРЕТАЊА СПОЉНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ПРЕМА КРЕДИТОРИМА

Анализа спољног дуга Републике Србије према кредиторима је вео-
ма значајна јер  она даје одоговор на веома важно питање коме дугују у 
предходном делу поменути дужници, односно, који кредитори су финан-
сирали задужење Србије и од којих финансијских институција смо по-
зајмљивали новац у протеклих тринаест година. У овом делу ћемо, такође, 
посебно анализирати период од 2000. до 2007. године, па након тога период 
од 2008. године и почетка глобалне економске кризе. 

Када је реч о структури спољног дуга према кредиторима исто раз-
ликујемо дугорочни и средњорочни дуг насупрот краткорочном, који је 
у случају Србије занемарљив, што је логична чињеница обзиром на већ 
приказано стање краткорочног дуга према дужницима. Када је реч о кре-
диторима Србије неколико организација је доминантно. Ту се првенствено 
издвајају међународне финансијске институције међу којима су за Србију 
највећи повериоци Међународни монетарни фонд11, Међународна банка 
за реконструкцију и развој, Међународна асоцијација за развој, Европска 

11 више о односима Србије са ММФ-ом на http://www.nbs.rs/internet/latinica/40/40_1/in-
dex.html
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Унија, Европска инвестициона банка, Европска банка за реконструкцију и 
развој, затим ту су Париски клуб, Лондонски клуб12, стране владе, развојне 
банке и агенције страних влада и остали инокредитори, али од пре пар 
година и Еврообвезница.

Године 2000. спољни дуг Републике Србије је износио нешто преко 10 
милијарди. Може се рећи да је Србија тада практично имала два кредито-
ра којима је дуговала преко 6,5 милијарди евра. То су били Лондонски и 
Париски клуб. Свим осталим иностраним повериоцима укупан дуг био 
око 3,5 милијарди евра. У периоду од 2000. до 2007. године тренд раста за-
дуживања код међународних финансијских институција  је био умерен. 
Током посматраног периода најзначајнији поверилац Републике Србије 
је била Међународна банка за реконструкцију и развој, према којој се дуг 
кретао између 1,5 и 2 милијарде евра. Током тих година је полако кренуло 
задуживање код  Европске инвестиционе банке и Европске банке за ре-
конструкцију и развој, али је тада оно износило до 500 милиона евра.  Дуг 
према страним владама, развојним банкама и агенцијама страних влада, 
укључијући Лондонски и Париски клуб је остварио стажан тренд пада, да 
би на крају 2007. године изностио упола вредности из 2000. године. 

Графикон 4. – Спољни дуг Републике Србије према кредиторима од 2000. до 
2007. године (у милијардама ЕУР) 

`Извор: аутор према подацима Народне банке Србије, Спољни дуг Републике 
Србије према кредиторима, опширније на http://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/dug/

index.html

12 више о сарадњи Србије са Париским и Лондонским клубом на http://www.nbs.rs/inter-
net/latinica/40/40_3.html
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Као што се може закључити из графичког приказа тренда кретања 
спољног дуга према кредиторима, без сумње, најдрастичнији тренд раста  
је имало задуживање код свих осталих инокредитора, које је од неколико 
милиона 2000. године, 2007. године достигло висину од преко 9 милијарди 
евра по дугорочном основу и око милијарду краткорочног дуга. Ово за-
дужење према кредиторима које чини око 60% укупног спољног дуга,  са 
друге стане према дужнику је био дуг који је направио приватан сектор.

Током периода од 2008. године до 2013. године удео инокредитора у 
укупном спољном дугу Републике Србије се значајно изменио. Прва зна-
чајна промена је да је почео снажан раст задужености Србије према Међу-
народним финансијским организацијама. Ту се посебно издваја неколико 
организација (табела 5.).

Табела 4. – Спољни дуг Републике Србије према кредиторима од 2008. до 
2013. године (у милионима ЕУР)
Клиринг је утврђивање обавеза и потраживања по основу хартија од вредности и новчаних 
средстава између учесника у вези са пословима са хартијама од вредности.

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013
A. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊО-
РОЧНИ ДУГ 18,923.3 20,461.2 21,932.9 23,453.7 25,204.5 25,607.6

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАН-
СИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 3,913.9 5,381.6 6,538.1 7,701.6 8,118.2 7,720.1

Међународни монетарни фонд 0.0 1,532.1 1,978.3 2,076.9 1,841.0 1,130.8
Међународна банка за рекон-
струкцију и развој 1,588.0 1,238.2 1,358.7 1,437.2 1,452.6 1,437.0

Међународна асоцијација за 
развој 461.2 469.1 511.7 540.9 536.7 496.4

Европска компанија за финан-
сирање железничког возног пар-
ка 

113.6 100.5 110.5 99.6 112.2 92.2

Међународна финансијска кор-
порација 175.9 198.2 227.2 346.1 375.6 463.3

Европска инвестициона банка 592.5 741.9 1,032.2 1,472.9 2,025.7 2,321.3
Европска Унија 273.3 273.3 273.3 373.3 328.5 283.8
Еурофонд 52.1 59.7 52.7 73.1 72.7 99.9
Европска банка за реконструк-
цију и развој 584.3 675.6 859.4 1,106.8 1,200.7 1,195.8

Европски фонд за југоисточну 
европу 72.9 93.0 134.0 174.7 172.3 199.6

Стране владе, развојне банке и 
агенције страних влада 2,540.9 2,374.7 2,650.4 2,763.6 2,850.0 3,044.2

Париски клуб 1,674.6 1,581.0 1,616.7 1,582.0 1,475,9 1,370.4



82

Ј. Аџић, Ј. ТошКовић,  Ј. МАРКовић АНАЛиЗА ЕКСТЕРНЕ ПоЗиЦиЈЕ РЕПУБЛиКЕ СРБиЈЕ ...

Стране владе 659.3 502.8 682.1 718.3 747.5 950.1
Развојне банке и агенције стра-
них влада 207.0 290.8 351.6 463.3 626.7 723.7

Лондонски клуб 819.8 808.3 754.4 720.4 652.1 294.5
Еврообвезница 772.8 2,084.0 3,806.8
 Остали кредитори 11,648.6 11,896.7 11.990.0 11,495.3 11,500.3 10,741.9
Б. КРАТКОРОЧНИ ДУГ 2,143.3 2,004.8 1,830.4 647.9 493.2 211.9
Русија – трговински кредит за 
увоз гаса 18.8 15.4 12.7 9.5 7.8 5.0

Остало 2,124.5 1,989.4 1,817.7 638.4 485.4 206.9
Ц. КЛИРИНГ13 21.8 21.4 23.1 23.8 23.3 22.3
УКУПАН СПОЉНИ ДУГ 
(А+Б+Ц) 21,088.4 22,487.3 23,786.4 24,125.4 25,721.0 25,841.8

Извор: аутор према подацима Народне банке Србије, Спољни дуг Републике 
Србије према кредиторима, опширније на http://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/dug/

index.html

Прва међу њима је Међународни монетарни фонд (ММФ), којем 2008.
године нисмо ништа дуговали. Потписивањем аранжмана са ММФ-ом,  
дуг је, 2011. године, износио преко две милијарде евра, да би током наредне 
две године он био умањем за скоро милијарду евра. Следећа је Међународ-
на банка за реконстукцију и развој којој смо константно последњих шест 
година дужни око 1,5 милијарди евра, без већих флуктуација током пери-
ода. Европска банка за рекострукцију и развој је у посматраном периоду 
задужила Србију за нових 500 милиона евра. Последњи, али најснажнији 
појединачни инокредитор Србије је Европска инвестициона банка. Тренд 
кретања дуга према овој финансијској организацији је има највећи раст 1,8 
милијарди евра у периоду од 2008. до 2013. године. Остали инокредитори 
који спадају у групу међународних финансијских организација нису има-
ле веће промене у погледу раста односно пада свог удела у спољном дугу 
Србије. Према страним владама, агенцијама страних влада и иностраним 
развојним банкама, задуженост Србије је порасло за око 500 милиона евра. 
Од укупног износа дуга у страним владама,  39,5 милиона евра односи се 
на дуг према Либији, док клириншки дуг представља дуг према бившој 
Чехословачкој. Дуг према Лондонском и Париском клубу је наставио тренд 
пада у протеклом периоду, као и дуг према свим осталим кредиторима који 
је умањен за око милијарду евра. Вероватно најзначајнија промена која је 
донела потпуно нови облик и велику разлику у погледу спољне задуже-

13 Клиринг је утврђивање обавеза и потраживања по основу хартија од вредности и 
новчаних средстава између учесника у вези са пословима са хартијама од вредности.
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ности Републике Србије догодила се 2011. године када је први пут почела 
емисија дугорочних Еврообвезница  Републике Србије на међународном 
финансијском тржишту које су на крају 2013. године имале вредност од 3,8 
милијарди евра. Ова новина се може схватати као једна од кључних мера 
и  редефинисање стратегије задуживања од стране креатора економске по-
литике. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Динамика кретања спољног дуга Републике Србије је од 2000. године 
била растућа. Изузев трогодишњег периода од 2002. до 2004. године када 
је забележен пад и стагнација, спољни дуг је прогресивно растао.  Може 
се закључити да је у протеклих 13 година  дугорочни дуг јавног и дуг при-
ватног сектора константно бележио тренд раста, поготово дуг приватног 
сектора који је нарастао од 18 милиона до 12,4 милијарди евра. Током по-
следњих шест година, дуг приватног сектора је на приближно истом ни-
воу, поређењу са дугом јавног сектора који је нарастао за 7 милијарде евра 
током истог временског интервала. Краткорочни спољни дуг према дуж-
ницима се може рећи да скоро и не постоји, јер у погледу јавног сектора 
буквално не постоји,  док приватни сектор је дужан око 211 милиона евра. 
Јавни сектор индукује половину укупног спољног дуга Србије. Предоми-
нантно даље задуживање јавног сектора  је било главни покретач бујања 
спољног дуга Србије последњих година. Такве тенденције ће се наставити 
све док Србија има постојећи прекомерни јавни сектор. У погледу струк-
туре и тренда кретања спољног дуга Републике Србије према инокредито-
рима, у протеклих 13 година растом спољног дуга, најзначајније је растао 
удео међународних финансијских институција, у првом реду  Европске 
инвестиционе банке, Европске банке за реконструкцију и развој, Међуна-
родног монетарног фонда и Међународне банке за реконстукцију и развој, 
чији је удео висок али константан. Стране владе, развојне банке и аген-
ције страних влада су умањиле свој удео. Драстично умањење дуга у про-
теклих тринаест година је остварено према Париском и Лодонском клубу. 
Сви остали инокредитори су имају највећи удео од око 11 милијарди евра 
у укупном спољном дугу Републике, што је ниво који је без већих промена 
у последњих шест година. Емисија дугорочних Еврообвезница на међуна-
родном финансијском тржишту је почела 2011. године и она су  2013. го-
дине имале вредност од 3.8 милијарди. Ова новина се може схватати као 
једна од кључних мера и  редефинисање стратегије задуживања од стране 
креатора економске политике.
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Спољни дуг Републике Србије 2013. године износио 25.842 милијарди 
евра. Протеклих пар година, Србија је била у зони високе задужености, 
што је сигурно била последица и глобалне економске кризе, али је током 
2013. године успела захваљујући расту извоза, процењеног БДП-а и буџет-
ских прихода, тенденција побољшања индикатора одрживости спољног 
дуга. То указује да се земља удаљава од ризичне границе солвентности и 
ликвидности. Побољшање се посебно односи на индикаторе који посма-
трају стање и отплату дуга у односу на извоз робе и услуга, захваљујући 
повећању извоза. Побољшани су и остали индикатори одрживости - 
учешће спољног дуга у процењеном БДП-у смањено на 80,3%. На основу 
динамике дуга, који је од 2000. године до 2008. године скоро удвостручен, 
а затим за 5 година повећан за око 4 милијарде евра, при чему је у 2013. 
години повећан само за 0,5%, и то због издавања међународних обвезница 
у децембру, можемо констатовати да је дошло до завршетка процеса заду-
живања. Дуг јавног сектора је и даље превисок, док се предузећа и банке  
раздужују, а видећемо током 2014. године да ли је могуће да се овај тренд 
настави. Свакако, тренд кретања спољног дуга током 2013. године се може 
сматрати успехом јер је био далеко позитивнији у поређењу са предходних 
шест година.     

У периоду транзиције, спољно задуживање  је потреба, али и последи-
ца, која може да има озбиљне импликације за макроекономску стабилност. 
За Србију је неопходан прелазак са економије потрошње и увоза на еконо-
мију производње и извоза, бржи процес приступања Европској унији, што 
ће подићи макроекономску конкурентност, а тиме ће се доћи до бољих 
извора финансирања привреде, као што су стране директне инвестиције 
и висока стопа извоза. У светлу најава новог аранжмана са ММФ-ом, пи-
тање управљања спољним задуживањем и намена позајмљених средстава 
је питање од националног значаја које треба да се наметне као приоритет 
за Владу Републике Србије. Апсолутни императив за Србију би требао да 
буде да се позајмљени новац инвестира у профитабилне пројекте који су 
засновани на стварању развоја привредне структуре. Задуживање земаља 
у иностранству може водити бржем привредном расту, али од кључног зна-
чаја је како приступати страном капиталу и како га усмеравати у продук-
тивне сврхе, односно инвестирати у изградњу инфраструктуре, увоз нове 
технологије и развој релевантних институција и њихове ефикасности.
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE EXTERNAL POSITION OF THE 

REPUBLIC OF SERBIA: STRUCTURE AND TRENDS OF 
EXTERNAL DEBT

External debt as one of the relevant macroeconomic indicators, occurs when 
there is a payment balance deficit as a result of an imbalance in the payment 
balance and the foreign exchange balance in international transactions, which 
are financially covered by loans from international financial organizations in 
the amount of payment deficit. Countries that are according to all criteria the 
most developed and economically stable are actually also the most indebted 
countries, and the poorest countries are the least indebted. Monitoring and 
sustainability of foreign debt within the realistic economic possibilities is one 
of the fundamental aspects of the overall macroeconomic stability. The aim of 
this paper is to present a detailed analysis of the situation, structure and trend 
of the external debt of the Republic of Serbia in the period from 2000 to 2013. It 
aims to assess the level of indebtedness and highlight this important indicator 
of the external position of the Republic of Serbia. In the analysis of the external 
debt, the paper uses data from national and international financial institutions, 
notably the National Bank of Serbia, focusing on the relevant indicators of 
indebtedness. The analysis of the response will highlight the extent of Serbia’s 
foreign debt and answer whether the current pace of borrowing is sutainable in 
the long term.

Keywords: external dept, trends, structure, Republic of Serbia
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RÉSUMÉ

The dynamics of the external debt of the Republic of Serbia since the year 
2000 is rising. Except for a three-year period from 2002 to 2004 when there was 
decline and stagnation, Serbia’s external debt has progressively been increasing. 
Over the past few years, Serbia has been in a large debt, which is certainly a 
consequence of the global economic crisis, but during 2013, due to rising 
exports, estimated GDP and budget revenues, there was an improvement of the 
sustainability indicators of external debt, specifically participation of foreign 
debt in the estimated GDP. This indicates that the country is moving away from 
the risk of the solvency margin and liquidity. Based on the debt dynamics, it has 
almost doubled from 2000 to 2008, increasing in the next five years by about 4 
billion, while in 2013 it rose only by 0.5%, due to the issue of international bonds in 
December. It can be said there is a completion of the process of borrowing. Public 
sector debt is still too high, companies and banks are going into liquidation, so 
the state of external debt in the year 2013 could be considered a success because 
it was far better compared with the previous six years.

In the transition period, foreign borrowing is needed, but it also has 
serious implications for macroeconomic stability. The concept of development 
through consumption which is larger than production leads to the creation 
of a gap that must be filled with borrowing, so this concept is unsustainable 
in the long run. Serbia primarily needs a gradual transition from an economy 
of consumption and imports to an economy of production and export, but 
also relies on the EU accession process, which will raise the macroeconomic 
competitiveness, and thus lead to improved sources of financing of the economy, 
such as direct foreign investment and high export rates.

овај рад је примљен 29.04.2014. а на састанку редакције часописа  
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