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УЛАСКА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ **

Ре зи ме 

 Већ не ко ли ко де це ни ја у Ср би ји се ве о ма озбиљ но раз
ми шља о ула ску у Европ ску уни ју. И по ред то га што се у 
по след ње вре ме ак тив но ра ди на ис пу ња ва њу кри те ри ју ма 
пред ви ђе них за зе мље ко је же ле да по ста ну чла ни це ЕУ, тре
нут но се на ла зи мо на по ла пу та. Кра јем про шле го ди не пот
пи сан је Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, ко ји још 
увек ни је ра ти фи ко ва ла ве ћи на чла ни ца ЕУ, док Ср би ја овај 
уго вор јед но стра но при ме њу је од 1. ја ну а ра те ку ће го ди не. 
На ред на сте пе ни ца је сти ца ње ста ту са зе мљекан ди да та. 
На том ду гач ком и зах тев ном пу ту на ша зе мља се су о ча ва 
са број ним и чи ни се те шко пре мо сти вим пре пре ка ма, ве за
ним за де фи ни са ње ко нач ног ста ту са Ко со ва и са рад њу са 
Ха шким три бу на лом. 
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Еко ном ски раз вој Ср би је, те ме љен на при ли ву стра ног 
ка пи та ла, озбиљ но успо ра ва, от кри ва ју ћи број не и круп не 
струк тур не про бле ме, ко ји ни су на аде ква тан на чин ре ше
ни, спро во ђе њем тран зи ци о них ре фор ми у по след њој де це
ни ји. Ве ћи на на ших тре нут них те шко ћа (не га тив не сто пе 
ра ста БДПа, ви сок и кон стан тан де фи цит спољ нотр го
вин ске раз ме не, огром на не за по сле ност, де фи цит др жав ног 
бу џе та, ви сок и рас ту ћи спољ ни дуг...) у крај њој ли ни ји су 
по сле ди ца из ра зи то ни ске кон ку рент но сти срп ске при вре де. 

У од го во ру на пи та ње ка ко по ве ћа ти кон ку рент ност 
срп ске при вре де, као нео п ход не прет по став ке за ефи ка сни ји 
раз вој, од но сно убр за ње европ ског пу та Ср би је, нај пре ће мо 
оце ни ти тран зи ци о не ефек те до са да шњег раз во ја и гло бал
ну кон ку рент ност Ср би је и не ких зе ма ља из не по сред ног 
окру же ња. За тим ће мо ана ли зи ра ти основ не узро ке сла бе 
гло бал не кон ку рент но сти Ср би је, а у за кључ ном де лу раз мо
три ти мо гу ће ме ре за ње но ра ди кал ни је и бр же по бољ ша ње. 
Кључ не ре чи: раз вој, тран зи ци ја, струк тур не про ме не, кон

ку рент ност, члан ство у ЕУ

Увод
Иде ја о ула ску Ср би је у Европ ску уни ју је ста ра не ко-

ли ко де це ни ја. Ма ло је по зна то да је бив ша СФРЈ, пр ва од 
бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља, има ла ве о ма озбиљ ну по-
ну ду да бу де при дру же ни члан Европ ске еко ном ске за јед ни-
це. Иако је то од го ва ра ло за пад ном де лу та да шње по де ље не 
Евро пе, а и СФРЈ, то се ни је де си ло из са свим оче ки ва них 
раз ло га. При сту па ње ЕЕЗ је под ра зу ме ва ло ко ре ни ту про ме-
ну дру штве ног, по ли тич ког и еко ном ског си сте ма та да шње 
др жа ве. Уме сто јед но пар тиј ског тре ба ло је уве сти ви ше пар-
тиј ски си стем и пар ла мен тар ну де мо кра ти ју, уз по што ва ње 
људ ских пра ва, др жав ну и дру штве ну сво ји ну је тре ба ло за-
ме ни ти при ват ном, а еко ном ски си стем учи ни ти ра ци о нал-
ни јим и ефи ка сни јим. За зе мљу, ко јој је пре тио рас пад и ко ја 
је жи ве ла по след ње го ди не сво га по сто ја ња, ово су би ле ве-
о ма ра ди кал не про ме не, за ко је ни ко још ни је био спре ман. 

Осам де се те го ди не про шлог ве ка су за ве ћи ну бив ших 
со ци ја ли стич ких зе мља би ле вре ме бол ног отре жње ња, од-
но сно по сте пе ног рас ки да са тра у ма тич ном по сле рат ном 
про шло шћу. Ве ћи на је би ла си гур на да је со ци ја ли зам со-
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вјет ског ти па до жи вео свој исто риј ски крај, али, ве о ма ма ло, 
или ско ро ни шта, ни су зна ли о свом бу ду ћем пу ту у ка пи та-
ли зам. Пре ду го за шти ће ни моћ ним ши ње лом вла сто др жач ке 
Ру си је, и ужи ва ју ћи у не ве ро ват ним при ви ле ги ја ма, ве ћи на 
ли де ра ис точ но е вроп ских   со ци ја ли стич ких зе ма ља се по 
сва ку це ну и гр че ви то бо ри ла да оста не на вла сти. Та ета па 
је сим бо лич но, али и су штин ски окон ча на па дом Бер лин ског 
зи да 1989. го ди не. Од та да ви ше ни шта ни је исто. Ове зе мље 
су ушле у бо лан, тра у ма ти чан и ду го тра јан про цес тран зи-
ци је. Де сет нај у спе шни јих зе ма ља су у ме ђу вре ме ну по ста ле 
чла ни це ЕУ, што би мо гло зна чи ти, да су са ви ше или ма ње 
успе ха са вла да ле ве ћи ну пре пре ка, од но сно пред у сло ва, ко је 
тре ба ис пу ни ти, да би се по ста ло рав но пра ван члан Европ ске 
за јед ни це на ро да.

Ма њи број европ ских др жа ва, пре све га зе мље За пад-
ног Бал ка на, за гли бље них у за јед нич кој бли жој или да љој 
исто ри ји, још увек не стр пљи во и по ма ло нер во зно че ка сво ју 
шан су за при кљу че ње ЕУ. Иако се, ма ње ви ше, све на ла зе 
у кљу ча лом бал кан ском лон цу, зе мље са ових про сто ра ни-
су у ис тој по зи ци ји. Не ке су по ста ле кан ди да ти, не ке има ју 
пот пи сан спо ра зум о при дру жи ва њу, а не ке су још увек на 
по чет ку. 

Европ ски пут Ср би је, за по чет још пре не ко ли ко де це-
ни ја, бру тал но је пре ки нут рас па дом СФРЈ, кр ва вим ра то ви-
ма то ком де ве де се тих и за во ђе њем санк ци ја ме ђу на род не за-
јед ни це. Про ме на вла сти, ок то бра две хи ља ди те, је ми ли о ни-
ма гра ђа на Ср би је отво ри ла но ву на ду за бр жи и ефи ка сни ји 
ула зак у ЕУ. Ка ко ства ри тре нут но сто је, при кљу че ње Европ-
ској уни ји, је због ни за спољ них и уну тра шњих фак то ра до-
ста не из ве сно. Нај че шће спо ми ња не пре пре ке на европ ском 
пу ту Ср би је су не до вољ на са рад ња са Ха шким три бу на лом, 
при зна ва ње не за ви сно сти Ко со ва, ви сок ни во ко руп ци је и 
не е фи ка сан еко ном ски си стем срп ске при вре де. У овом ра-
ду ми ће мо се ба ви ти са мо до стиг ну тим ни во ом раз во ја срп-
ске при вре де, од но сно сте пе ном ње не кон ку рент но сти, као 
су штин ски ва жном прет по став ком за „хва та ње ко ра ка“ са 
Европ ском уни јом. Спо соб ност срп ске при вре де да из др жи 
те рет европ ске кон ку рен ци је и ви ше стру ко по ве ћа из воз би-
ће нај бо љи по ка за тељ ни воа оспо со бље но сти Ср би је за при-
кљу че ње ЕУ.

Ср би ја је у по след њој де це ни ји спро ве ла ве ли ки број 
ре фор ми, чи ме је, ба рем нор ма тив но, оства ри ла из ве сне 



Lju bo drag Sa vić KON KU RENT NOST SRP SKE PRIVREDE ...

208

пред у сло ве за члан ство у ЕУ. На рав но, пред сто ји још мно го 
то га да се ура ди. Али, ва жни је од то га је сте прак тич но спро-
во ђе ње усво је них ре форм ских за ко на. По сток то бар ска Ср-
би ја је оства ри ла за па же ну ста ти стич ку сто пу ра ста БДП-а, 
а број ни на сле ђе ни еко ном ски про бле ми де ве де се тих су по-
ста ли да ле ка про шлост. Али, да ли су ти ме ис пу ње не на де и 
оче ки ва ња ми ли о на гра ђа на Ср би је, као и да ли је то до вољ-
но за успе шан европ ски пут Ср би је? Ако би успех ре фор ми 
це ни ли пре ма ме сту Ср би је на ли сти кон ку рент но сти, (93 у 
2009. го ди ни), мо гли би мо гли за кљу чи ти да срп ске ре фор ме 
ни су би ле до вољ но ефи ка сне. 

Пре ско ро две де це ни је (1993), на са ми ту у Ко пен ха-
ге ну, ли де ри зе ма ља ЕУ су уста но ви ли три нај ва жни ја кри-
те ри ју ма, ко је сва ка зе мља мо ра за до во љи ти ако же ли да 
по ста не чла ни ца ЕУ. Зе мља кан ди дат тре ба: (1) да има ста-
бил не ин сти ту ци је, ко је га ран ту ју де мо кра ти ју, вла да ви ну 
пра ва, људ ска пра ва и по што ва ње ма њи на; (2) да има здра ву 
тр жи шну при вре ду; (3) да пре у зме у це ли ни прав не те ко ви-
не (за ко но дав ство) ЕУ и да се оба ве же да ће сле ди ти ци ље ве 
Европ ске уни је. Циљ овог ра да је оце на нај ва жни јих еко ном-
ских ин ди ка то ра раз во ја Ср би је, има ју ћи у ви ду број не зах-
те ве Европ ске уни је, ко је тре ба да ис пу не зе мље кан ди да ти. 
У том кон тек сту ана ли зи ра ће мо ме сто Ср би је ме ђу зе мља ма 
бли ског окру же ња (Бу гар ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Ма ђар-
ска, Хр ват ска) од ко јих су че ти ри чла ни це ЕУ, док је Хр ват-
ска кан ди дат за члан ство и нај ра зви је ни ја зе мља За пад ног 
Бал ка на. Сло ве ни ја и Ма ђар ска се свр ста ва ју у гру пу нај у-
спе шни јих зе ма ља у тран зи ци ји, док су Ру му ни ја и Бу гар-
ска ма ње ефи ка сне еко но ми је, ко је су при мље не у ЕУ, иако 
ни су ис пу ни ле све пред ви ђе не кри те ри ју ме. По себ на па жња 
ће би ти по све ће на ана ли зи кон ку рент но сти срп ске при вре де, 
јер се европ ска пер спек ти ва Ср би је и ни во кон ку рент но сти 
срп ске при вре де на ла зе у зна чај ној ко ре ла тив ној ве зи.

Нај ва жни је ка рак те ри сти ке раз во ја  
– пр ва де це ни ја XXI ве ка

По ви си ни сто пе ра ста ре ал ног БДП-а у по след њих осам 
го ди на, Ср би ја се на ла зи ла на пр вом ме сту у окви ру шест 
по сма тра них зе ма ља (сли ка 1). Ова чи ње ни ца се че сто ис ти-
че, као до каз да је Ср би ја у те ку ћој де це ни ји бе ле жи ла вр ло 
успе шан раз вој. Кван ти та тив ни раст БДП-а је ин ди ка ти ван 
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по ка за тељ, али ни је до вољ но до бар и по у здан, да се са мо на 
осно ву ње га из вла че ду бљи и ду го роч ни ји за кључ ци. Да би 
се пра вил но и по у зда но оце нио раст БДП-а, мо ра се па жљи во 
ода бра ти ба зна го ди на, као и по у зда на и стан дард на ме то до-
ло ги ја об ра чу на и пра ће ња БДП-а. Ве о ма ва жна пи та ња су и 
ви си на „це не“ ко ја је „пла ће на“ при ме ном те ку ћег мо де ла раз-
во ја БДП-а, као и да ли је он ду го роч но одр жив?

 Уко ли ко би смо до стиг ну ти ни во БДП-а по сма тра ли у 
од но су на 1989. го ди ну, ко ју мо же мо озна чи ти као по след њу 
пред тран зи ци о ну го ди ну, он да би си ту а ци ја у по гле ду бр зи не 
ра ста БДП-а би ла са свим дру га чи ја. У свих пет по сма тра них 
зе ма ља ни во БДП-а у 2008. го ди ни је био знат но из над ни-
воа из 1989. го ди не, док је у Ср би ји БДП из 2008. био ис под 
80% БДП-а из да ле ке 1989. го ди не. На рав но, мно ги ће по ме-
ну ти санк ци је и ра то ве ко ји су за де си ли Ср би ју у по след њој 
де це ни ји XX ве ка, али зар и оста ле зе мље ни су има ле ве ли ке 
про бле ме ве за не за тзв. тран зи ци о ну кри зу (све), гу би так ду-
го го ди шњих тр жи шта (Сло ве ни ја и Хр ват ска тр жи ште бив ше 
СФРЈ, Ма ђар ска, Ру му ни ја и Бу гар ска тр жи ште СЕВ-а), рас-
кид са прет ход ним ре жи мом (Ру му ни ја дра стич но, Ма ђар ска 
и Бу гар ска у ма њој ме ри), гра ђан ски рат (Хр ват ска у пу ној 
ме ри и Сло ве ни ја де ли мич но). Да кле, све зе мље су има ле ве ће 
или ма ње про бле ме ко ји су об ли ко ва ли њи хов раз вој у про те-
кле две де це ни је.

 Ме то до ло ги ја ме ре ња ра ста БДП пред ста вља про блем 
по себ не вр сте, јер је она у Ср би ји у по след ње вре ме не ко ли ко 
пу та ме ња на. Не ула зе ћи у су шти ну про ме на, не мо же мо а да 
се не сло жи мо са дав но из ре че ним ста вом Љ. Ма џа ра, да су со-
ци ја ли стич ке зе мље увек пре це њи ва ле, а ни кад под це њи ва ле 
оства ре не ре зул та те. Има ју ћи у ви ду зна чај не раз ли ке из ме ђу 
„ста ти стич ког“ и ре ал ног жи вот ног стан дар да у Ср би ји, мо-
гло би се по сум ња ти и у ве ро до стој ност и по у зда ност на ших 
нај ва жни јих ма кро е ко ном ских по ка за те ља раз во ја. Про ме ном 
кур са до ла ра, са 16,4 ди на ра у 2000. го ди ни на 64,4 ди на ра за 
1 до лар у 2001. го ди ни, БДП Ср би је је сма њен са 23,4 ми ли-
јар де до ла ра у 2000. го ди ни, на 11,5 ми ли јар ди до ла ра у 2001. 
го ди ни.1 Ап со лут ни при раст БДП-а у пе ри о ду 2000-2008. је 
из но сио 31 ми ли јар ду до ла ра, а од 2001-2008. го ди не „све га“ 

1 http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php
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19 ми ли јар ди до ла ра. Срп ски БДП по ста нов ни ку се у 2008. 
го ди ни у од но су на 2000. по ве ћао за 1,8 пу та (3.184 УС $ у 
2000. го ди ни, а 5.796 УС $ у 2008. го ди ни), а у од но су на 2001. 
го ди ну дво стру ко ви ше, од но сно 3,7 пу та (1.565 УС $ у 2001. 
го ди ни). Ни је све јед но ко ју го ди ну узи ма мо као ба зну, по што 
ће се до би је ни за кључ ци дра стич но раз ли ко ва ти. Пре ма то ме, 
ре ла тив но ви со ке сто пе ра ста срп ског БДП-а у по след њој де-
це ни ји тре ба ипак по сма тра ти са из ве сном ре зер вом. 

Сли ка 1
И ндекс р еа лног БДП-а и ст опа н ез ап осл ен ости  С рб ије и з ем аља 

у окр уж ењу

Из вор: Кон ку рент ност и струк тур не про ме не 2009, РЗР, стр.1.
       Бугарска     Мађарска  Румунија
       Словенија     Хрватска  Србија
Ва жни је пи та ње од тем па ра ста срп ског БДП-а је сте 

одр жи вост мо де ла2 на ко ме се он за сни вао. Ви сок тем по ра-
ста срп ског БДП-а у по след њој де це ни ји је оства ри ван над-
про сеч ним ра стом сек то ра услу га и вр ло скром ним ра стом 
ре ал ног сек то ра, од но сно ин ду стри је и по љо при вре де. То 
не би пред ста вља ло про блем сам по се би, јер се и у ви со ко 
раз ви је ним зе мља ма пре те жни део сто па ра ста БДП-а та ко-
ђе оства ру је у сек то ру услу га, да је Ср би ја ви со ко раз ви је на 
зе мља и да је та кав мо дел тер ци ја ри за ци је при вред ног ра ста 
уте ме љен на ре ал ним и одр жи вим из во ри ма фи нан си ра ња.

 Им пулс ра сту услу га, од но сно БДП-а је дао огро ман 
увоз (23 ми ли јар де до ла ра у 2008. го ди ни). Ве ли ку ко ли чи ну 
уво зне ро бе је тре ба ло пре ве сти, про да ти, оси гу ра ти, фи нан-

2 Љ. Са вић, Тран зи ци ја срп ске при вре де – кри за раз во ја ин ду стри је, (2008), 
ЦИД Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, стр. 17.
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си ра ти. Хи по те тич ки би смо мо гли прет по ста ви ти да би сто-
па ра ста БДП-а би ла и дво стру ко ви ша, да је увоз Ср би је у 
2008. био на при мер 50 ми ли јар ди до ла ра. По тро шно ори јен-
ти са ни мо дел раз во ја срп ске при вре де је олак шан не ра е ал-
ним по ди за њем рас по ло жи ве до ма ће тра жње од стра не бан-
кар ског сек то ра, ко ји је по си сте му  „уђеш, иза ђеш и го то во“ 
ну дио на пр ви по глед ве о ма при ма мљи ве и ка ко се чи ни ло, 
вр ло по вољ не кре ди те. У 2007. и 2008. го ди ни вред ност до-
ма ће тра жње3 је пре ма ши ва ла вред ност бру то до ма ћег про-
из во да за 23%. Са дру ге стра не де ва ста ци ја ре ал ног сек то ра 
и не до вољ но брз раст срп ског из во за, су из го ди не у го ди ну 
по ве ћа ва ле де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са (12 ми ли-
јар ди до ла ра у 2008. го ди ни).

Мо дел је за до во ља ва ју ће функ ци о ни сао све док се 
огро ман и рас ту ћи де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са 
мо гао по кри ва ти из при ли ва стра ног ка пи та ла. У Ср би ју је у 
по след њих осам го ди на по осно ву но вог за ду же ња (24,5 ми-
ли јар ди до ла ра), до зна ка на ших гра ђа на из све та (23 ми ли-
јар де до ла ра) и стра них ди рект них ин ве сти ци ја (15,5 ми ли-
јар ди до ла ра), до на ци ја (3,6 ми ли јар ди до ла ра) и део при хо да 
од при ва ти за ци је (2 ми ли јар де до ла ра) ушло 68 ми ли јар ди 
до ла ра. Ако ово ме до да мо и при хо де од из во за (41 ми ли јар да 
до ла ра), он да би се мо гло по ста ви ти и пи та ње да ли је сто па 
ра ста срп ског БДП-а мо гла би ти и знат но ви ша? С об зи ром 
да се свет у по след ње две го ди не на ла зи у те шкој еко ном ској 
кри зи, при лив стра ног ка пи та ла (осим до зна ка) у Ср би ју је 
ра пид но сма њен. На не дав но одр жа ном Ко па о нич ком би знис 
фо ру му, ви со ки функ ци о нер Свет ске бан ке Сај мон Греј, је 
ре као да Ср би ја свој раз вој ви ше не мо же за сни ва ти на при-
ли ву стра ног ка пи та ла и да се мо ра окре ну ти вла сти тим по-
тен ци ја ли ма. Ово дру гим ре чи ма зна чи да пре те жни део ра-
ста БДП-а тре ба те ме љи ти на до ма ћој штед њи, ви ше стру ком 
по ве ћа њу из во за и ра сту за по сле но сти. Ис ку ство дру гих бр зо 
ра сту ћих зе ма ља (Ки на на при мер) упу ћу је на за кљу чак да се 
за до во ља ва ју ћи и ду го роч но одр жив раст мо же нај е фи ка сни-
је обез бе ди ти раз во јем ин ду стри је. 

3 С. Ста мен ко вић, М. Ко ва че вић, В. Вуч ко вић, И. Ни ко лић и М. Бу ша тли ја, 
„Еко ном ска по ли ти ка у 2010. го ди ни: ка но вом мо де лу рав но те же‟, Збор ник 
Еко ном ска по ли ти ка Ср би је у 2010., НДЕ, АЕН и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, стр. 20.
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 Нео др жи вост срп ског мо де ла раз во ја се на ро чи то по-
ка за ла у 2009. го ди ни, ка да је наш БДП за бе ле жио пад од 
ско ро 3 %. Прог но зе за те ку ћу 2010. го ди ну су раз ли чи те, али 
се углав ном кре ћу око скром не сто пе ра ста БДП-а од све га 2 
од сто, што зна чи да ће опо ра вак срп ске при вре де, од но сно 
вра ћа ње на ста ње из 2008. по тра ја ти и то ком 2011. го ди не. 
Оно што да је на ду је сте чи ње ни ца да је де фи ни тив но пре вла-
да ло са зна ње да раз вој ин ду стри је и ви ше стру ки раст из во-
за пред ста вља ју те мељ бу ду ће стра те ги је при вред ног раз во ја 
Ср би је. Про блем је са мо што се у Ср би ји пла но ви рет ко по-
кла па ју са ре ал ним оства ре њи ма. 

 Иако је не за по сле ност у Ср би ји, ме ре на ме то до ло ги-
јом МОР-а (сли ка 1) до 2008. го ди не опа да ла, она је би ла нај-
ма ње дво стру ко ви ша у од но су на по сма тра не зе мље. За по-
сле ност је ви со ко ран ги ра ни циљ еко ном ске по ли ти ке сва ке 
зе мље. Она је до те ме ре ва жна, да че сто пре ра ста окви ре 
еко ном ског и по ста је при о ри тет ни дру штве ни циљ. Уме сто 
та квог при сту па, еко ном ска по ли ти ка је пред ност да ва ла 
ма кро е ко ном ској ста бил но сти, од но сно кон тро ли са ној ин-
фла ци ји и ста бил ном кур су на ци о нал не ва лу те. У усло ви ма 
не до вољ ног ра ста, не ја сне и пот пу но не е фи ка сне стра те ги-
је ре струк ту и ра ња ве ли ких пред у зе ћа – но си о ца раз во ја у 
прет ход ном пе ри о ду - али и не е фи ка сне при ва ти за ци је, ве-
ли ки број рад ни ка је остао без по сла.4

У 2008. го ди ни у Ср би ји је би ло укуп но за по сле но 
1.999.476 ли ца. Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за по-
шља ва ња 819.550 ли ца је тра жи ло по сао, а ствар но не за по-
сле но је би ло 727.621 ли це. Пре ма по да ци ма Ан ке те о рад ној 
сна зи (ок то бар 2008.) уку пан број не за по сле них је био знат-
но ни жи и из но сио је 457.205 ли ца. У 2008. сто па за по сле но-
сти је би ла 53,7%, а сто па не за по сле но сти 26,7% (НСЗ), од-
но сно 14,0% (АРС). Ан кет на сто па не за по сле но сти ак тив ног 
ста нов ни штва (15-64 го ди не) се по ве ћа ла са 14,7% (ок то бар 
2008. го ди не), на 17,4 % (ок то бар 2009. го ди не).

Ме ђу за по сле ним, зна тан број рад ни ка има фор мал но 
за по сле ње, али пла ту не при ма од не ко ли ко ме се ци, па до не-

4 Љ. Савић, Транзиција српске привреде – криза развоја индустрије, (2008), 
ЦИД Економски факултет, Београд, стр.79.
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ко ли ко го ди на, или је при вре ме но или по вре ме но за по слен.5 
Ре струк ту и ра њем јав них пред у зе ћа, сте ча јем ве ћи не пре о-
ста лих ве ли ких дру штве них пред у зе ћа, без по сла ће оста ти 
ви ше де се ти на хи ља да ли ца. Ме ђу не за по сле ним у нај те жој 
си ту а ци ји се на ла зе мла ди ко ји тра же пр во за по сле ње, ста ри-
ји од 50 го ди на ко ји оста ну без по сла и же не. Да ће сма ње ње 
не за по сле но сти и да ља би ти нај те жи еко ном ски про блем по-
твр ђу је и чи ње ни ца да је у 2008. го ди ни за по сле но 61 хи ља да 
рад ни ка,6 што зна чи да би при ова квом тем пу го ди шњег за-
по шља ва ња, за ели ми ни са ње тре нут не не за по сле но сти, тре-
ба ло ви ше од 10 го ди на.

И по ред ви со ких сто па ра ста, уче шће из во за ро ба и 
услу га у БДП-у Ср би је је тек у 2006. го ди ни пре шло 20%. 
То је знат но ни же у од но су на оста лих 5 зе ма ља, ме ђу ко ји-
ма пред ња чи Ма ђар ска (пре ко 80%), Сло ве ни ја (бли зу 70%) 
и Бу гар ска (из над 60%). До бри из во зни ре зул та ти Ма ђар ске 
и Сло ве ни је (сли ка 2) су ре зул тат аде кват не про ме не струк-
ту ре њи хо вих при вре да и ефи ка сног при ла го ђа ва ња уво зној 
тра жњи Европ ске уни је. На су прот њи ма по ну да и струк ту ра 
срп ског из во за је пот пу но не а де кват на и зна чај но од сту па од 
по тре ба ЕУ, у ко ју од ла зи ви ше од по ло ви не из во за Ср би је. 

Сли ка 2
Из воз ро ба и услу га и тр го вин ски би ланс Ср би је и зе ма ља у 

окру же њу (%  БДП-а)

Iz vor: Kon ku rent nost i struk tur ne pro me ne 2009, RZR, str.1.

       Бугарска     Мађарска  Румунија
       Словенија     Хрватска  Србија

5 Љ. Савић, Економика индустрије, (2010), ЦИД Економски факултет, Београд, 
стр. 299.

6 Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је 2009, стр. 102.
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Че ти ри од шест по сма тра них зе ма ља су у по след њој де-
це ни ји бе ле жи ле кон стан тан де фи цит тр го вин ског би лан са, 
док су Ма ђар ска и Сло ве ни ја у не ко ли ко го ди на оства ри ле 
чак и ма њи су фи цит. Ср би ја већ ду же вре ме бе ле жи кон стан-
тан и ве о ма ви сок де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са, ко-
ји је у 2008. го ди ни из но сио 11,9 ми ли јар ди до ла ра, а да ле ке 
1990. го ди не све га 1,6 ми ли јар ди до ла ра. За хва љу ју ћи де ви-
зним до зна ка ма из ино стран ства, стра ним ди рект ним ин ве-
сти ци ја ма на ме ње них ку по ви ни пред у зе ћа у про це су при-
ва ти за ци је, но вом за ду же њу и до на ци ја ма, де фи цит те ку ћег 
би лан са не ма та ко дра ма тич не раз ме ре као де фи цит на стао 
у спољ но-тр го вин ској раз ме ни са ино стран ством. Сте пен 
по кри ве но сти уво за из во зом у 2008. го ди ни (47,8%), је био 
дра стич но ни жи не го у 1990. го ди ни (77,3%). Те ку ћа еко ном-
ска кри за је не знат но по пра ви ла си ту а ци ју (53% у пе ри о ду 
I-XI/2009), али је по кри ве ност уво за из во зом у Ср би ји и да ље 
ве о ма ни ска.

У свим пла но ви ма раз во ја по сле II свет ског ра та, из воз 
је имао ве о ма ис так ну то ме сто. У 2008. го ди ни из ве зе но је 
за 11 ми ли јар ди до ла ра, што је чи ни ло 26,2% БДП-а. По ве-
ћа ње у од но су на 2001. го ди ну (1,9 ми ли јар ди до ла ра) је ше-
сто стру ко, али је из воз 2008. у од но су на да ле ку 1990. го ди-
ну (5,8 ми ли јар ди до ла ра) по рас тао све га за 2 пу та, што је у 
по ре ђе њу са не ким зе мља ма у тран зи ци ји, да нас чла ни ца ма 
ЕУ, ве о ма скром но.7 При ме ра ра ди из воз Че хо сло вач ке 1990. 
го ди не је из но сио та ко ђе 6 ми ли јар ди до ла ра, а 2008. че шки 
из воз је до сти гао 146 ми ли јар ди до ла ра,8 што пред ста вља по-
ве ћа ње од 24 пу та.

Ре ги о нал на усме ре ност из во за на ше зе мље у по след ње 
две де це ни је зна чај но је из ме ње на, јер је у 1991. го ди ни ско ро 
2/3 на шег из во за пла си ра но у раз ви је не зе мље. У  2008. го ди-
ни пре ко по ло ви не из во за Ср би је је пла си ра но у зе мље ЕУ, а 
тре ћи на у зе мље Цен трал не и Ис точ не Евро пе, уз на по ме ну 
да је зна тан део из во за 2008. го ди не ре а ли зо ван у ре пу бли-
ке бив ше Ју го сла ви је, са да не за ви сне др жа ве, што 1991. ни је 
тре ти ра но као из воз. Струк ту ра на шег из во за је у не скла ду 
са на шим стра те шким ци љем ула ска у ЕУ. Она је исто вре ме-
но и ин ди ка тор кри зе у ко јој се на ла зи на ша при вре да, услед 

7 Љ. Са вић, Еко но ми ка ин ду стри је, (2010), ЦИД Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, стр. 389.

8 Tran si tion Re port 2009., EBRD
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че га је све те же за до во љи ти ви со ке зах те ве тр жи шта ЕУ, та ко 
да се на ша из во зна пред у зе ћа све ви ше окре ћу зе мља ма где 
се још увек мо же пла си ра ти на ша не до вољ но кон ку рент на 
ро ба.

У 1991. го ди ни, нај зна чај ни ји тр го вин ски парт нер на ше 
зе мље је би ла Не мач ка у ко ју је пла си ра на че твр ти на укуп ног 
из во за. У три зе мље, Не мач ку СР, СССР и Ита ли ју 1991. го-
ди не је од ла зи ло пре ко по ло ви не (54%) на шег из во за. У 2008 
го ди ни нај зна чај ни ји из во зни парт нер Ср би је је би ла Бо сна 
и Хер це го ви на у ко ју је из ве зе но ро бе и услу га вред них 1,3 
ми ли јар де до ла ра, што је чи ни ло 12 % укуп ног из во за Ср би-
је. Цр на Го ра је би ла на дру гом ме сту са не што ма ње од 1,3 
ми ли јар де до ла ра из во за (11,8%), док су Не мач ка и Ита ли ја 
на тре ћем, од но сно че твр том ме сту по ве ли чи ни оства ре ног 
из во за. У ове че ти ри зе мље, две бив ше ре пу бли ке, са да са мо-
стал не др жа ве, и две ко је су тра ди ци о нал но на ши нај зна чај-
ни ји из во зни парт не ри, у 2008. го ди ни, пла си ра но је 44,7% 
укуп ног срп ског из во за.

Из воз Ср би је ка рак те ри ше из ра зи то ло ша струк ту ра, 
јер до ми ни ра ју ин тер ме ди јар ни и про из во ди на ме ње ни ши-
ро кој по тро шњи 78%, док је уче шће ка пи тал них про из во да 
ве о ма ни ско 16% (2008). У по след њој де це ни ји, аграр но-си-
ро вин ски про из во ди ни ског сте пе на пре ра де су нај за сту пље-
ни ји, што је ка рак те ри сти ка струк ту ре из во за нај ма ње раз-
ви је ни јих зе ма ља све та. Нај зна чај ни је струк тур не про ме не 
роб ног из во за у на шој зе мљи у по след ње две де це ни је де си ле 
су се у окви ру че ти ри сек то ра. У 2008. го ди ни, дво стру ко је 
по ра сло уче шће сек то ра хра не и жи вих жи во ти ња, док је из-
воз ма ши на, тран спорт них сред ста ва и ра зних го то вих про-
из во да зна чај но сма њен.  

По што ин ду стриј ска про из вод ња у по след њој де це ни ји 
оства ру је вр ло ни ске сто пе ра ста, са свим је ра зу мљи во за што 
и срп ски из воз та ко ђе бе ле жи скром не ре зул та те. Очи глед но 
је да озбиљ ни јег опо рав ка на шег из во за не ће би ти све док се 
не кон со ли ду је и опо ра ви срп ска ин ду стри ја. С об зи ром да 
су у про це су при ва ти за ци је пре ста ла да по сто је пред у зе ћа 
ко ја су у прет ход ним де це ни ја ма би ла ли де ри из во за, зна чај-
ни ји про дор на ино стра на тр жи шта не тре ба ско ро оче ки ва-
ти. За раз ли ку од Ср би је, не ке  зе мље сна жно под сти чу из-
воз, спро во де ћи, из ме ђу оста лог и по ли ти ку про гра ми ра не 
де пре си ја ци је на ци о нал не ва лу те. Кре а то ри на ше еко ном ске 
по ли ти ке ола ко су при хва ти ли не ре ал ну прет по став ку, да је 
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до вољ но обез бе ди ти ма кро еко ном ску ста бил ност зе мље и 
да ће раз вој ре ал ног сек то ра до ћи сам по се би, исто вре ме но 
упу ћу ју ћи сна жну по ру ку гра ђа ни ма Ср би је да јак (пре це ње-
ни) ди нар зна чи и ефи ка сан рад вла де, Због ду го го ди шњег 
за по ста вља ња раз во ја ре ал ног сек то ра (ин ду стри је и по љо-
при вре де) и не по сто ја ња аде кват них тр жи шних ви шко ва, су-
о ча ва мо са бол ним са зна њем да срп ски из воз ни је зна чај ни је 
по ве ћан иако је ди нар у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не из гу био 
око 10 од сто вред но сти. И по ред ви со ког но ми нал ног  ра ста 
стра них ва лу та, ди нар не ће бит ни је ре ал но осла би ти, јер је у 
2010. г о ди ни до шло до знат ни јег ра ста це на.

Већ не ко ли ко го ди на нај у спе шни ји срп ски из во зник је 
US Steel из Сме де ре ва. У 2008. го ди ни ова ком па ни ја је из ве-
зла ра зних про из во да у вред но сти од 1.448 ми ли о на до ла ра, 
што је чи ни ло 13,2% укуп ног срп ског из во за. У исто вре ме 
US Steel је уве зао раз ли чи те ре про ма те ри ја ле за 1.119 ми-
ли о на до ла ра, оства рив ши су фи цит од 330 ми ли о на до ла ра. 
Има ју ћи у ви ду сла бе из во зне пер фор ман се срп ске при вре-
де, сва ки су фи цит, од но сно у ши рем сми слу по ве ћан из воз 
је до бро до шао. Али, ре ла тив но до бри из во зни ре зул та ти US 
Stee-а су из ме ђу оста лог и ре зул тат окол но сти да ова ком-
па ни ја пла ћа не ко ли ко пу та ни жу це ну елек трич не енер ги је 
не го што је она у Евро пи, да је це на рад ног са та ви ше стру ко 
ма ња не го што је она у њи хо вој фа бри ци у Сло вач кој, као и 
да је US Steel зна чај но ре ду ко вао при лич но ви со ке тро шко ве 
очу ва ња жи вот не сре ди не. Са дру ге стра не ова ком па ни ја, 
у окви ру ин тер фирм ске са рад ње, углав ном из во зи про из во-
де ни жих фа за пре ра де, што та ко ђе зна чај но ума њу је уку пан 
ефе кат оства ре ног из во за. И на кра ју, у окви ру ма тич не  ком-
па ни је срп ски US Steel, увек пр ви тр пи не га тив не по сле ди це 
укуп ног по сло ва ња ком па ни је, што је на ро чи то до шло до из-
ра жа ја са из би ја њем те ку ће еко ном ске кри зе. Због сма ње ње 
по тра жње за че ли ком и гво жђем, нај пре су уга ше не ви со ке 
пе ћи че ли ча не у Сме де ре ву, што се ве о ма не га тив но од ра зи-
ло на ин ду стриј ску про из вод њу и из воз Ср би је у 2009. го ди-
ни.

По вред но сти из во за од 710 ми ли о на до ла ра, (6,5% 
укуп ног срп ског из во за) обо је ни ме та ли су би ли на дру гом 
ме сту, али су 2008. го ди ну ипак за вр ши ли са спољ но-тр го-
вин ским де фи ци том од ско ро 40 ми ли о на до ла ра. Из воз из-
над 500 ми ли о на до ла ра у 2008. го ди ни је оства рио и ин ду-
стриј ски од сек оде ће (552 ми ли о на до ла ра, 5% укуп ног из во-
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за), уз зна ча јан су фи цит од 63 ми ли о на до ла ра. Из воз оста лих 
се дам од се ка се кре тао из ме ђу 305 ми ли о на до ла ра (по гон ске 
ма ши не и уре ђа ји) и 479 ми ли о на до ла ра (по вр ће и во ће). Три 
ин ду стриј ска од се ка (СМТК), ко ји при па да ју гру пи зна чај-
них из во зни ка, су исто вре ме но за бе ле жи ли и ви сок де фи цит 
спољ но тр го вин ске раз ме не са све том. По ви си ни де фи ци та 
пред ња че елек трич не ма ши не, апа ра ти и уре ђа ји (- 467 ми-
ли о на до ла ра), док је код од се ка про из во ди од ме та ла, не по-
ме ну ти (- 188 ми ли о на до ла ра), и од се ка ра зни го то ви про из-
во ди, не по ме ну ти (- 137 ми ли о на до ла ра) ми ну сни сал до био 
не што скром ни ји.

У ци љу бр жег по ра ста из во за и про ме не ње го ве струк-
ту ре, нео п ход но је: стра те ги ју екс пан зи је из во за уста но ви ти 
као основ ну стра те ги ју раз во ја у на ред ном пе ри о ду; утвр ди ти 
у ко јим про из во ди ма на ша зе мља рас по ла же са ком па ра тив-
ним пред но сти ма; пред ви де ти по треб не ме ре од го ва ра ју ћих 
по ли ти ка (аграр не, ин ду стриј ске, спољ но-тр го вин ске) ко је 
ће по др жа ва ти спро во ђе ње иза бра не Стра те ги је; уна пре ди-
ти рад ре сор ног ми ни стар ства, слич но ја пан ском МИ ТИ-ју; 
ства ра ти ре ал не осно ве за раст и по жељ ну из ме ну струк ту ре 
на шег из во за, ре струк ту и ра њем и раз во јем иза бра них де лат-
но сти при вре де (агро ком плекс на при мер), с об зи ром да је 
на ша из во зна по ну да не до вољ на и струк тур но не а де кват на. 

Сли ка 3
Ин фла ци ја и те ку ћи би ланс  Ср би је и зе ма ља у окру же њу

Из вор: Кон ку рент ност и струк тур не про ме не 2009, РЗР, стр. 1.

       Бугарска     Мађарска  Румунија
       Словенија     Хрватска  Србија 
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И по ред зна чај ног сма ње ња го ди шњих сто па ин фла ци-
је, (сли ка 3) Ср би ја је у про те клих осам го ди на за бе ле жи ла 
из у зет но ви сок ку му ли ра ни раст це на. Иако је ма кро е ко ном-
ска ста бил ност би ла у нај у жем фо ку су еко ном ске по ли ти ке 
зе мље, тем по ра ста це на у Ср би ји је био знат но бр жи у од но-
су на оста лих пет зе ма ља. 

Кон стан тан де фи цит те ку ћег би лан са (сли ка 3) је трај-
на ка рак те ри сит ка свих шест зе ма ља, осим Сло ве ни је у 2001 
и 2002. го ди ни. Та ко ђе се мо же кон ста то ва ти и ду го роч на 
тен ден ци ја ра ста де фи ци та те ку ћег би лан са у бру то до ма-
ћем про из во ду ове гру пе зе ма ља. Бу гар ска је нај сла би је ран-
ги ра на зе мља (-25%), са ра пид ним ра стом уче шћа де фи ци та 
те ку ћег би лан са у БДП-у. Ср би ја од 2005. та ко ђе има из ра зи-
ту тен ден ци ју ра ста де фи ци та те ку ћег би лан са у БДП-у, што 
је пре све га по сле ди ца иза бра ног мо де ла раз во ја, у ко ме је 
ви сок при лив стра ног ка пи та ла, омо гу ћио во ђе ње по ли ти ке 
ста бил ног кур са ди на ра, не за ви сно од кре та ња до ма ћих це-
на и про дук тив но сти ра да, чи не ћи увоз знат но ис пла ти ви-
јим би зни сом од из во за. По сле ди ца та кве по ли ти ке је ве о ма 
скро ман ни во срп ског из во за и хро нич но ни ска по кри ве ност 
уво за из во зом, ко ја у овом пе ри о ду ни је ни у јед ној го ди ни 
пре шла ви ше од 50 %.

Гло бал на кон ку рент ност Ср би је

Има ју ћи у ви ду ре ла тив но сла бе пер фор ман се раз во ја 
Ср би је у про те клих осам го ди на, не тре ба да чу ди што се 
Ср би ја по ин дек су гло бал не кон ку рент но сти, ме ђу зе мља ма 
у окру же њу, на ла зи при са мом кра ју (та бе ла 1). По ви си ни 
ин дек са гло бал не кон ку рент но сти у 2009. го ди ни, Ср би ја је 
би ла на 93 ме сту у све ту.9 Ме ђу де сет зе ма ља из не по сред ног 
окру же ња бо ље смо ран ги ра ни са мо од Ал ба ни је и Бо сне и 
Хер це го ви не. И што је још го ре, ме ђу окол ним зе мља ма, је-
ди но су Ср би ја, Хр ват ска и БиХ по гор ша ле гло бал ну кон ку-
рент ност у од но су на прет ход ну го ди ну.

9 Према најновијем Извештају WEF-а Србија се налази на 96 месту.
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Та бе ла 1
Ин декс гло бал не кон ку рент но сти Ср би је и зе ма ља у окру же њу

GCI ранг БДП pc
2008 (USD)2009 2008 pro me na

Словенија 37 42 5 27.149
Мађарска 58 62 4 15.542
Црна Гора 62 65 3  6.509
Румунија 64 68 4  9.292
Хрватска 72 61  - 11 15.628
Бугарска 76 76 0  6.857

Македонија 84 89 5  4.657
Србија 93 85 - 8  6.782

Албанија 96 108 12  4.075
БиХ 109 107 - 2  4.625

Извор: The Global Competitiveness Report 20092010., World Economic 
Forum, стр.13 

По сма тра ју ћи ранг зе мље пре ма ин дек су гло бал не кон-
ку рент но сти и ви си ну БДП-а по ста нов ни ку мо гло би се за-
кљу чи ти да ме ђу њи ма по сто ји зна чај на ко ре ла тив на ве за. 
Сло ве ни ја и Ма ђар ска су нај бо ље ран ги ра не зе мље у окру-
же њу, а исто вре ме но има ју и нај ви ши БДП по ста нов ни ку. То 
се ве ро ват но од но си и на Хр ват ску, али је она ме ђу пр ви ма 
по че ла да осе ћа по сле ди це гло бал не еко ном ске кри зе, што се 
ве о ма не по вољ но од ра зи ло и на сна жан пад њи хо вог ин дек са 
кон ку рент но сти. 

Гло бал ни ин декс кон ку рент но сти је пон де ри са ни збир 
ни воа кон ку рент но сти по је ди них по дин дек са. Ка кав је ути-
цај ме ђу го ди шњих про ме на у по је ди ним обла сти ма (2008-
2009) на кре та ње гло бал ног ин дек са кон ку рент но сти у Ср би-
ји? Нај ве ћи пад ран га кон ку рент но сти је оства рен у обла сти 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти, упр кос чи ње ни ци да је она 
би ла ви со ко ран ги ра ни циљ на ше еко ном ске по ли ти ке у по-
след њој де це ни ји. Зна чај ни ји пад ран га кон ку рент но сти је 
за бе ле жен и код ефи ка сно сти тр жи шта рад не сна ге и тех но-
ло шке спрем но сти на ше при вре де. Сек тор здрав ства и основ-
ног обра зо ва ња ни је про ме нио ранг, док је је ди но ефи ка сност 
тр жи шта ра да по пра ви ла по зи ци ју у од но су на 2008. го ди ну.  

Ко је су нај кри тич ни је обла сти у Ср би ји? Од лив мо зго-
ва, од но сно од ла зак шко ло ва них и ква ли тет них ка дро ва у 
свет је нај ло ши је ран ги ран сек тор у Ср би ји (132 ме сто). Ве-
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о ма сла бо је оце ње на и ви со ка кон цен тра ци ја срп ског тр жи-
шта (131 ме сто), као и ве о ма ни ска ефи ка сност на ше ан ти мо-
но пол ске по ли ти ке (130 ме сто). Ја ка и ши ро ко рас про стра-
ње на др жав на ре гу ла ти ва (129 ме сто) је иден ти фи ко ва на као 
зна чај на пре пре ка по ди за њу оп штег ни воа кон ку рент но сти 
Ср би је. На ша зе мља ве о ма ма ло чи ни на за шти ти пра ва ма-
лих ак ци о на ра (128 ме сто) и уво ђе њу но вих тех но ло ги ја у 
пред у зе ћа (125 ме сто). Срп ско суд ство је ве о ма не е фи ка сно а 
прав ни спо ро ви тра ју пре ду го (124 ме сто). Сто па на ци о нал не 
штед ње је ве о ма ни ска (123 ме сто), а срп ска ин фра струк ту ра 
се на ла зу у вр ло ло шем ста њу (122 ме сто).

Сли ка 4
Про ме не ран га по ка за те ља кон ку рент но сти Ср би је (2008-2009)

  

Из вор: Кон ку рент ност и струк тур не про ме не 2009, РЗР, стр. 3.

Пре ма ин ди ка то ри ма Европ ске бан ке за об но ву и раз-
вој, на пре дак Ср би је у кључ ним ре фор ма ма у пе ри о ду 2001-
2009 је очи гле дан, по што су вред но сти свих ин ди ка то ра у 
2009. или ви ше или нај ма ње исте као у 2001. го ди ни. По је ди-
нач но по сма тра но ре ла тив но до бри ре зул та ти су оства ре ни 
у сек то ру ли бе ра ли за ци је це на, тр го вин ском и де ви зном си-
сте му и при ва ти за ци ји ма лих пред у зе ћа, јер се од го ва ра ју ћи 
ин ди ка то ри у Ср би ји и у јед ној и у дру гој го ди ни зна чај но 
по кла па ју са про се ком по сма тра не гру пе зе ма ља из на шег 
не по сред ног окру же ња. 
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Та бе ла 2
EBRD тран зи ци о ни  ин ди ка то ри

Ср би ја Бу гар ска Ру му ни ја Хр ват ска Ма ке до-
ни ја БиХ Сло ве ни ја про сек

2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009
При ва ти за ци ја ве ли ких пред у зе ћа

1,0 2,7 3,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,3 1,0 2,7 3,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,3
При ва ти за ци ја ма лих пред у зе ћа

3,0 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 4,3 4,3 3,0 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 4,3 4,3
Упра вља ње и ре струк ту и ра ње пред у зе ћа

1,0 2,3 2,3 2,7 2,0 2,7 2,7 3,0 1,0 2,3 2,3 2,7 2,0 2,7 2,7 3,0
По ли ти ка кон ку рент но сти

1,0 2,0 2,3 3,0 2,3 2,7 2,3 3,0 1,0 2,0 2,3 3,0 2,3 2,7 2,3 3,0
Ли бе ра ли за ци ја це на

4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0
Тр го вин ски и де ви зни си стем

2,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Из вор:EBRD Tran si tion re port 2009.

Нај ма њи на пре дак је по стиг нут у окви ру по ли ти ке кон-
ку рент но сти и у при ва ти за ци ји ве ли ких пред у зе ћа. Иако је 
Ср би ја до ста учи ни ла на ре гу ла ци ји тр жи шне кон ку рен ци-
је, до но ше њем од го ва ра ју ћег За ко на и фор ми ра њем Ко ми-
си је за за шти ту кон ку рен ци је, на срп ском тр жи шту су још 
увек при сут не ја ке оли го пол ске струк ту ре, ко је ве о ма озбиљ-
но су спен ду ју тр жи шна пра ви ла по сло ва ња, што има за по-
сле ди цу ре ла тив но ви ше це не про из во да не го у окру же њу 
и рђа ву за шти ту основ них пр ва по тро ша ча. Од 17 ве ли ких 
јав них пред у зе ћа, Ср би ја је до са да при ва ти зо ва ла са мо јед-
но (НИС), док за оста ла још увек не по сто ји до вољ но ја сна 
стра те ги ја при ва ти за ци је. Ни је мно го бо ља си ту а ци ја ни са 
ве ли ким ин ду стриј ским пред у зе ћи ма, ко ја су би ла но си о ци 
раз во ја, из во за и за по сле но сти у по сле рат ном раз во ју Ср би је. 
Ма њи број је успе шно при ва ти зо ван, док ви ше де се ти на ових 
пред у зе ћа го ди на ма ве о ма ло ше по слу је. Не ја сна стра те ги-
ја у при ва ти за ци ји ових пред у зе ћа ће ве ро ват но пре или ка-
сни је за ве ћи ну њих зна чи ти сте чај, од но сно пре ста нак да ље 
про из вод ње. 

 За о ста ја ње на под руч ју кон ку рент но сти је по сле ди ца 
и ве о ма на гла ше не при ме не нео ли бе рал не док три не, по ко јој 
је бр зи на про ме на и то по себ но у до ме ну при ва ти за ци је, тре-
ба ло да бу де до во љан по кре тач за ефи ка сност при вре де.10 Од 

10 Б. Церовић, „Србија у транзицији и кризи‟, у Зборнику Транзиција у Србији 
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по ли ти ке кон ку рент но сти се оче ку је да обез бе ди ели ми ни-
са ње ба ри је ра за ула зак но вих пред у зе ћа на тр жи ште, огра-
ни че ње тр жи шне мо ћи по сто је ћих пред у зе ћа и ли бе ра ли за-
ци ју тр го ви не. Ка ко по ка зу ју по да ци из та бе ле 2 зна ча јан на-
пре дак је учи њен у ли бе ра ли за ци ји тр го ви не, док су у дру га 
два сег мен та оства ре ни ре зул та ти вр ло скром ни. 

Про цес спро во ђе ња ре фор ми од 2001 го ди не, ко је су би-
ле у функ ци ји по пра вља ња кон ку рент но сти срп ске при вре де 
је кре нуо ве о ма енер гич но. Због по зна тих до га ђа ја, у 2003. 
го ди ни је до шло до за сто ја и успо ра ва ња ре фор ми. Број не 
ана ли зе по ка зу ју да ре до след спро во ђе ња и ускла ђе ност ре-
фор ми ни су би ле до вољ но до бро уком по но ва не. На ша зе мља 
је пред ња чи ла у јед но крат ним и ре фор ма ма ко је су би ле ре-
ла тив но јед но став не за спро во ђе ње – при ва ти за ци ја и ли бе-
ра ли за ци ја – а би ла је вр ло спо ра и не до вољ но ефи ка сна у ре-
а ли за ци ји ду го роч них струк тур них ре фор ми, ко је су се од-
но си ле на кон ку рент ност тр жи шта и уре ђе ња ин сти ту ци ја.

Ка ко по ве ћа ти кон ку рент ност  
срп ске привре де?

При вре да Ср би је је це нов но не кон ку рент на у од но су 
на нај ва жни је спољ но-тр го вин ске парт не ре, јер је ефек тив ни 
де ви зни курс ди на ра и по ред из ве сне де пре си ја ци је још увек 
зна чај но пре це њен. Удео срп ске из во зне по ну де на ра ни јим 
тр жи шти ма је пре по ло вљен, а спе ци ја ли за ци ја срп ског из-
во за је из ра зи то ни ска. Због ра пид ног сма ње ња бро ја за по-
сле них у ин ду стри ји, про сеч на го ди шња сто па ра ста про дук-
тив но сти ра да је знат но ви ша од сто пе ра ста ин ду стриј ске 
про из вод ње, али је ни жа од сто пе ра ста је ди нич них тро шко-
ва ра да, што не по вољ но де лу је на кон ку рент ност срп ске ин-
ду стри је. Иако је ин декс про дук тив но сти ра да по за по сле-
ном – пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи – 2008. го ди не до сти гао 
59,5% про се ка ЕУ, на ша про дук тив ност ра да је и да ље ме ђу 
нај ни жим у Евро пи. По зи ти ван ути цај на по раст про дук тив-
но сти ра да а ти ме и на по бољ ша ва ње кон ку рент но сти оства-
ри ла су ма ла и сред ња пред у зе ћа, док су ве ли ка пред у зе ћа 
због ре ла тив но ви со ких тро шко ва ра да, има ла не по во љан 
ути цај на укуп ну кон ку рент ску спо соб ност срп ске при вре де. 

и глобална економска криза, НДЕ, АЕН, Економски факултет, Београд, 
2009, стр. 16.
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По раст про дук тив но сти ра да и по ди за ње ме ђу на род не 
кон ку рент но сти мо ра по ста ти је дан од нај ва жни јих ци ље ва 
при вред ног раз во ја Ср би је у на ред ном пе ри о ду, што под ра-
зу ме ва и до но ше ње са свим дру га чи је стра те ги је при вред ног 
раз во ја. Не за ви сно од то га шта бу ду на ши стра те шки прав-
ци раз во ја, бу ду ћа стра те ги ја мо ра би ти из во зно ори јен ти-
са на. Свет ска ис ку ства го во ре да су ефи ка сни ји и успе шни-
ји при вред ни раз вој има ле зе мље ко је су на сред њем ни воу 
при вред ног раз во ја стра те ги ју суп сти ту ци је уво за – ко ја је 
до ми нант но окре ну та до ма ћем тр жи шту – за ме ни ле стра те-
ги јом екс пан зи је из во за. Та кву стра те ги ју су при ме њи ва ле 
зе мље по зна те као азиј ски ти гро ви, а у но ви је вре ме нај бо љи 
при мер та квог раз во је је сте Ки на, ко ја већ ско ро две де це ни-
је бе ле жи дво ци фре ну сто пу ра ста, уз ве о ма ви со ке де ви зне 
ре зер ве, огро ман при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
енор ман раст из во за и кон стант ни су фи цит у тр го ви ни са ви-
со ко раз ви је ним зе мља ма.

Озбиљ ни је по пра вља ње кон ку рент но сти срп ске при-
вре де ни је мо гу ће оче ки ва ти без ра ди кал ни је про ме не при-
вред не струк ту ре Ср би је. Због не а де кват ног мо де ла раз во ја 
и при ва ти за ци је ко ји је при ме њи ван у про те клој де це ни ји, 
ра пид но је сма ње но уче шће ин ду стри је у струк ту ри бру то 
до да те вред но сти, од но сно бру то до ма ћег про из во да. Што је 
још ва жни је, та ве о ма не по вољ на тен ден ци ја се и да ље на-
ста вља. Убр за на тер ци ја ри за ци ја срп ске при вре де, има за ре-
зул тат ве о ма спор раст из во за, ко га, да ствар бу де још го ра, 
ка рак те ри ше до ми нант на про да ја си ро ви на и про из во да ни-
ског сте пе на об ра де. 

У ци љу по пра вља ња кон ку рент но сти у на ред ном пе ри-
о ду, нео п ход но је озбиљ ни је ра ди ти на спро во ђе њу 13 пре-
по ру ка Ре пу блич ког за во да за раз вој, ко је су на зна че не у већ 
по ми ња ном ис тра жи ва њу Кон ку рент ност и струк тур не про-
ме не 2009. го ди не.

- по ве ћа ти из два ја ње за обра зо ва ње, ис тра жи ва ње и 
раз вој

- при ла го ди ти обра зов не про фи ле и упи сну по ли ти ку 
по тре ба ма при вре де

- по бољ ша ти обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње на-
став ног ка дра
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- ефи ка сно спро во ди ти ан ти мо но пол ску по ли ти ку
- спро ве сти „се чу” ад ми ни стра тив них про пи са
- ре фор ми са ти јав ни сек тор и пред у зет нич ко окру ж- 

е ње
- под сти ца ти уво ђе ње ме ђу на род но при зна тих стан-

дар да
- под сти ца ти раз вој ди на мич ких пред у зе ћа у ин ду-

стри ји
- ре струк ту и ра ти и при ва ти зо ва ти јав на пред у зе ћа
- ја ча ти ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет јав не упра ве и 

про фе си о на ли зам
- ин тер на ци о на ли зо ва ти ма ла и сред ња пред у зе ћа 

(МСП)
- уна пре ди ти ква ли тет по слов ног сек то ра, ино ва ци ја 

и до ступ ност нај но ви јих тех но ло ги ја
- под сти ца ти раз вој high tech ин ду стри ја

За кљу чак
Не спор но је да је Ср би ја у по след њој де це ни ји оства-

ри ла за па же не ре зул та те, по себ но ако се они ме ре ви си ном 
сто пе ра ста БДП-а. То се ипак не мо же озна чи ти као спек та-
ку ла ран раст, као што је на при мер био у Ки ни (дво ци фре не 
сто пе ра ста ви ше де це ни ја), ко ји би зна чај ни је по ме рио Ср-
би ју из гру пе нај ма ње раз ви је них зе ма ља Евро пе. Оства ре не 
сто пе ра ста су би ле не до вољ не, има ју ћи у ви ду и чи ње ни цу 
да је старт на осно ва у 2001. го ди ни би ла из ра зи то ни ска, као 
и обе ћа ња, али и оче ки ва ња гра ђа на на кон по зна тих ок то-
бар ских про ме на. Са дру ге стра не мо дел при вред ног раз во ја, 
углав ном те ме љен на нео ли бе рал ној док три ни је про ду ко вао 
број не, де лом на сле ђе не, али и не ке са свим но ве про бле ме. 
Раз вој срп ске при вре де је пре суд но за ви сио од при ли ва стра-
ног ка пи та ла. Рас по ло жи ви по да ци по ка зу ју да је по осно ву 
но вог за ду же ња (24,5 ми ли јар ди до ла ра), до зна ка на ших гра-
ђа на ко ји жи ве у све ту (23 ми ли јар де до ла ра), стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја (15,5 ми ли јар ди до ла ра), до на ци ја (3,6 
ми ли јар ди до ла ра) и при хо да од при ва ти за ци је (2,5 ми ли јар-
ди до ла ра), од 2001. до 2008. го ди не у Ср би ју ушло 69 ми ли-
јар ди до ла ра, не ра чу на ју ћи оства ре не при хо де од из во за (41 
ми ли јар да до ла ра). 
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Нај ве ћи део ка пи та ла је оти шао на раз вој услу га, док је 
ре ал ни сек тор био пот пу но за по ста вљен. Не а де ква тан мо дел 
при ва ти за ци је је окон чао уни ште ње срп ске ин ду стри је, за-
по че то у прет ход ној де це ни ји. По кре тач при вред ног ра ста је 
био огро ман увоз (2008. го ди не ско ро 23 ми ли јар де до ла ра). 
Нај ди на мич ни ји раз вој су бе ле жи ле де лат но сти ко је су би-
ле у функ ци ји ре а ли за ци је огром них ко ли чи на уве зе не ро бе 
(на бав ка, пре воз, оси гу ра ње, про да ја и фи нан си ра ње). Гло-
бал на еко ном ска кри за је озбиљ но ре ду ко ва ла при лив стра-
ног ка пи та ла, што је хро нич но на вик ну ту и за ви сну срп ску 
при вре ду до ве ло пред не пре мо сти ве те шко ће.

Ви ше не ма ди ле ме да се мо дел раз во ја мо ра ме ња ти. 
Али ње го ва про ме на ни је ре зул тат план ског ода би ра ду го-
роч не стра те ги је раз во ја у на ред ном пе ри о ду, већ пре све га 
по сле ди ца кра ха те ку ћег мо де ла при вред ног раз во ја. Озбиљ-
ни и број ни про бле ми срп ске при вре де (огром на не за по сле-
ност, ви сок и кон стан тан де фи цит спољ но-тр го вин ског би-
лан са, ви со ка јав на по тро шња, ви сок и рас ту ћи спољ ни дуг), 
као и за ка сне ло, спо ро и не до след но спро во ђе ње тран зи ци о-
них ре фор ми су кри зно на мет ну ли по тре бу тра же ња дру га-
чи јих и ефи ка сни јих ре ше ња. На жа лост, Ср би ја је де фи ни-
тив но про пу сти ла при ли ку да у усло ви ма зна чај ног при ли ва 
стра ног ка пи та ла и свет ске ко њук ту ре спро ве де бол не, али 
не ми нов не тран зи ци о не ре фор ме и учи ни ра ди кал ни ји ко-
рак на свом европ ском пу ту. То ће у на ред ним го ди на ма би ти 
мно го те же.

Ефек ти до са да шњег раз во ја Ср би је се нај бо ље мо гу 
са гле да ти пре ма ме сту Ср би је на ли сти гло бал ног ин дек са 
кон ку рент но сти зе ма ља све та. У 2009. го ди ни пре ма Из ве-
шта ју Свет ског еко ном ског фо ру ма (WЕФ), Ср би ја је за у зи-
ма ла 93 ме сто ( пре ма нај но ви јем Из ве шта ју 96 ме сто), што је 
на жа лост би ло за 8 ме ста сла би је не го прет ход не го ди не. Иза 
нас су би ле са мо Бо сна и Хер це го ви на и Ал ба ни ја. Из ра зи то 
ни ска гло бал на кон ку рент ност Ср би је је по сле ди ца од ла ска 
шко ло ва них и ква ли тет них ка дро ва у свет, ви со ке кон це тра-
ци је срп ског тр жи шта, ни ске ефи ка сно сти ан ти мо но пол ске 
по ли ти ке, не до вољ не за шти те пра ва ма лих ак ци о на ра, спо-
рог уво ђе ња са вре ме них тех но ло ги ја, пре ду гог тра ја ња прав-
них спо ро ва, ни ске сто пе на ци о нал не штед ње и ве о ма ло шег 
ста ња срп ске ин фра струк ту ре. 



Lju bo drag Sa vić KON KU RENT NOST SRP SKE PRIVREDE ...

226

 Да би се зна чај ни је по пра ви ла гло бал на кон ку рент-
ност Ср би је, и сте кли по вољ ни ји усло ви за убр за ње европ-
ског пу та Ср би је, нео п ход но је уку пан обра зов ни си стем 
при ла го ди ти по тре ба ма са вре ме ног при вред ног раз во ја, ефи-
ка сно спро во ди ти ан ти мо но пол ску по ли ти ку, осло бо ди ти се 
не по треб них ад ми ни стра тив них про пи са, спро ве сти ко ре ни-
ту ре фор му јав ног сек то ра, ре струк ту и ра ти и при ва ти зо ва-
ти јав на пред у зе ћа, уве сти ме ђу на род не стан дар де, ства ра ти 
усло ве за ди на ми чан раз вој high tech ин ду стри ја, уна пре ђи-
ва ти ква ли тет по слов ног сек то ра, ино ва ци ја и до ступ ност 
нај но ви јих тех но ло ги ја.
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 COMPETITIVENESS OF THE SERBIAN 
ECONOMY AS A PREREQUISITE FOR 

JOINING THE EUROPEAN UNION

Summary: 

 For se ve ral de ca des, en te ring the Euro pean Union has 
been gi ven se ri o us con si de ra tion in Ser bia. De spi te be ing ac ti ve 
in re cent work to me et the cri te ria laid down for the co un tri es that 
want to be co me the EU mem ber sta tes, Ser bia is cur rently on its 
half way. Alt ho ugh the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment, 
which was sig ned at the end of last year, hasn’t been ra ti fied by a 
most EU mem ber sta te, Ser bia has been applying it uni la te rally 
sin ce Ja nu ary 1st, 2010. The next step is ob ta i ning the sta tus of a 
can di da te co un try. On this long and de man ding way, our co un try 
is fa cing nu me ro us and se e mingly in sur mo un ta ble ob stac les re la
ted to the de fi ni tion of the fi nal sta tus of Ko so vo and co o pe ra tion 
with the Ha gue Tri bu nal.

Eco no mic de ve lop ment of Ser bia, which is ba sed on fo re ign 
ca pi tal in flow, is se ri o usly slo wing down, thus re ve a ling nu me
ro us and lar ge struc tu ral pro blems which we re not ade qu a tely 
sol ved by applying tran si ti o nal re forms in the last de ca de. The 
ma jo rity of our cur rent dif fi cul ti es (ne ga ti ve GDP growth ra te, 
hu ge and con stant de fi cit in fo re ign tra de ex chan ge, se ve re unem
ployment ra te, sta te bud get de fi cit, sub stan tial and mo un ting fo
re ign debt etc) are ul ti ma tely the con se qu en ce of ex tre mely low 
com pe ti ti ve ness of the Ser bian eco nomy.

In an swe ring the qu e sti on how to in cre a se the com pe ti ti ve
ness of the Ser bian eco nomy as an in di spen sa ble pre re qu i si te to 
de ve lop mo re ef fi ci ently and to ac ce le ra te Ser bia’s jo ur ney in to 
the Euro pean Union, we will first eva lu a te tran si ti o nal ef fects of 
the past de ve lop ment and glo bal com pe ti ti ve ness of Ser bia and 
so me ne ig hbo u ring co un tri es. Then, we will analyze the ba sic ca
u ses of Ser bia’s we ak glo bal com pe ti ti ve ness, and in the con clu
sion we will con si der pos si ble me a su res for its mo re ra di cal and 
mo re ra pid im pro ve ment.
Key words: de ve lop ment,tran si tion, struc tu ral chan ges, com pe ti

ti ve ness, EU mem ber ship




