Трендови 2019.
Специјално издање

Трендови 2019.
Специјално издање

ЗАКЉУЧЦИ

ПРЕТПОСТАВКЕ

Реални (основни) сценарио

Реални (основни) сценарио

Спољнотрговински дефицит изражен као удео
у БДП-у: са 9,7% (2018) пада на 8,5% у 2020, да би
се у 2022. зауставио на 8,0% и на том нивоу остао
до 2030. г.
Дефицит текућих трансакција у платном билансу:
пад са 5,2% у 2018. на 3,2% БДП-а у 2030. г.
Фиксне инвестиције: подизање учешћа са 20,1%
у 2018. на 25,0% у 2025. и 28,0% у 2030. г.
(просечан годишњи раст од око 7,0%)
Потрошња државе: смањење са 17,7% БДП-а у
2018. на 14,5% у 2030. г.
Извоз робе и услуга: са 49,6% у 2018. на 65,0%
у 2030. г.
Инфлација: са процењених 1,5% у 2019. расте
на 3,0% и остаје на том нивоу до 2030. г.
Курс динара: од 2020. па до краја периода пројекције,
депресира 2,0% годишње
Као извор финансирања бруто домаћих инвестиција,
уместо досадашњих нето факторских доходака и
трансфера из иностранства, доминирала би домаћа
штедња (њено учешће би порасло са 34,5% у 2018.
на 57,6% у 2030. г.)

Алтернативни (песимистички) сценарио
Просечна стопа раста БДП-а: 2,1%
Спољнотрговински дефицит изражен као удео у
БДП-у: са 9,7% (2016) пада на 7,0% у 2030. г.
Дефицит текућих трансакција у платном билансу:
пораст са процењених 4,0% у 2019. на 4,4% БДП-а у
2030. г.
Фиксне инвестиције: подизање учешћа са 20,1%
у 2018. на 22,0% до краја периода пројекције
(просечан годишњи раст од 3,1%)
Потрошња државе: задржавање на 17,0% БДП-а
у току целог периода пројекције
Извоз робе и услуга: са 49,6% у 2018. на 35,0%
у 2030. г.
Инфлација: драстичан пораст у целом периоду
пројекције због ниске стопе економског раста у
комбинацији са порастом свих облика потрошње
Курс динара: висока депрецијација у целом
пројектованом периоду због пораста потрошње
и инфлације
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Модел макроекономских пројекција за тестирање дугорочне одрживости дуга и перформанси раста, 2019-2030.

Модел макроекономских пројекција за тестирање дугорочне одрживости дуга и перформанси раста, 2019-2030.

Просечна стопа раста БДП-а: 4,0%

Стопа сервисирања укупног спољног дуга (удео
отплате главнице и камата у извозу) – пад са 19,5%
у 2019. на 5,3% у 2030. г.
Адекватност девизних резерви (показује колико
месеци земља може да одржи постојећи ниво увоза
у случају престанка свих прилива у земљу) – пад са
5,7 месеци у 2019. на 4,6 у 2030, сходно смањењу
ризика у погледу екстерне ликвидности
Удео укупног спољног дуга у извозу робе и услуга:
пад са 119,0% у 2019. на 54,6% у 2030. г.
Учешће укупног спољног дуга у БДП-у: пад са
62,6% БДП-а у 2019. на 35,5% у 2030. г.
Удео СДИ у БДП-у: пад са 6,0% у 2019. на 5,6%, у
2030. због могућег одлива профита (нето прилив
од 46,5 млрд. евра за цео период пројекције)
Раст инвестиција: 7,0% годишње
Удео збира увоза и извоза у БДП-у (однос
спољне трговине према БДП-у): раст са 114,7% у
2019. на 138,0% у 2030, што указује на висок степен
отворености економије у пројекционом периоду

Алтернативни (песимистички) сценарио
Стопа сервисирања укупног спољног дуга
(удео отплате главнице и камата у извозу) – раст
са 19,5% на 23,9% у 2021, након чега следи пад,
да би у 2030. г. ова стопа износила 9,4%
Адекватност девизних резерви (показује колико
месеци земља може да одржи постојећи ниво увоза
у случају престанка свих прилива у земљу) – пад са
5,7 месеци у 2019. на око три месеца у 2030, услед
ниже стопе раста БДП-а, праћене повећањем свих
облика потрошње
Удео укупног спољног дуга у извозу робе и услуга:
пад са 119,0% у 2019. на 98,8% у 2030. г.
Учешће укупног спољног дуга у БДП-у: пад са
62,6% БДП-а у 2019. на 44,5% у 2030. г.
Удео СДИ у БДП-у: пад са 6,0% у 2019. на 4,0% у
2030. г. (нето прилив од 34,5 млрд. евра за цео
период пројекције)
Раст инвестиција: 3,1% годишње
Удео збира увоза и извоза у БДП-у (однос спољне
трговине према БДП-у): пад са 114,7% у 2019. на
97,0% у 2030, што указује на погоршање степена
отворености економије у пројекционом периоду
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