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СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕСТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ



Општа оцена процеса транзиције у Србији после 2000. године

Транзиција у Србији није дала очекиване резултате 

� Темпо спровођења реформи је био повезан са изборним циклусима;� Темпо спровођења реформи је био повезан са изборним циклусима;

� Реформски капацитет је слабио са сваком новом владом;

� Економска криза је разоткрила кључне слабости наше привреде и

изнудила промене.



Новији макроекономски трендови

- Економска ситуација у Србији је тешка и забрињавајућа.

- Земља се суочава са озбиљним изазовима:

� у домену привредног развоја и 

� на плану институционалних промена
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Сиромаштво у Србији
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Синтетички индикатори економских (социјалних и еколошких) 
резултата у Србији

� Global Competitiveness Index (GCI) – према подацима Светског 

економског форума за 2012. годину, Србија је заузела 95. место од 144
земљe света;

� Sustainabilityustainability--adjusted GCIadjusted GCI

GCI   прилагођени GCIGCI   прилагођени GCI

РАНГ          ПРАВАЦРАНГ          ПРАВАЦ

Србија            95               Србија            95               ⇘⇘

Словенија       56                Словенија       56                ⇗⇗

Хрватска         81               Хрватска         81               ⇒⇒

Македонија     80               Македонија     80               ⇘⇘







Од рецесије ка убрзаним реформама и привредном расту: 
очекивања и ризици

� После пада БДП СРбије у 2012. години, јасно је да пут ка одрживом
економском опоравку неће бити ни брз, ни лак.

� Привреда наше земље има потенцијал да ојача на средњи рок, али ни
ризици који јој прете (споља и изнутра) нису занемарљиви.

� Економске перспективе Србије зависе од трендова у глобалном, посебно
европском окружењу, као и од спремности Владе да спроведе неопходне
реформе и мере економске политике, које ће поспешити раст привреде на
здравим и трајним основама.



Глобални економски индикатори

Извор: ММФ, World Economic Outlook, април 2013.



�� Пресудан значај за економску будућност Србије, ипак,  имају њени 
интерни напори и одлучност у тражењу дугорочно одрживих решења.

� Промене треба да се одвијају на два фронта, која су међусобно повезана:� Промене треба да се одвијају на два фронта, која су међусобно повезана:

- заокружити институционалне реформе,

- успоставити одржив модел привредног раста и развоја, са нагласком

на реиндустријализацији, инвестицијама и извозу.



Пројекције изабраних макроекономских индикатора Србије
(2013-2015)

Влада Републике Србије (2012). Влада Републике Србије (2012). Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 
2014. и 2015. годину2014. и 2015. годину. Београд. . Београд. 





Колико ће Србија бити успешна у настојању да започне 

процес убрзаног и квалитетног привредног раста, зависи 

од:од:

� сплета објективних околности, 

� способности, кредибилитета и истинске посвећености

политичке и научно-стручне елите тражењу решења за 

текуће проблеме, уз снажну подршку реформама, чији ће 

се пуни ефекти осетити тек на дуги рок. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


