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Резиме: Место, улога као и функционисање и развој националних економија у 
глобализованој светској привреди, у великој мери зависи од интерактивних веза и 
односа које оне успостављају са остатком света.  Под ударом таласа 
глобализације све земље морају своје привредне системе да прилагоде 
новонасталим околностима, како би могле да се носе са новим изазовима и 
остваре што бољу позицију у   светској тржишној арени. 
Привредна структура Србије,  изграђивана у оквиру “ јединственог југословенског 
тржишта”, односно „ ЕУ у малом“ данас је   неадекватна за нови сужени 
привредни амбијент. Тиме је Србија и имплицитно упућена да настале 
структурне дебалансе решава интеграцијом у светске привредне токове.  У циљу 
пренебрегавања структурних дебаланса   привредна структура   се мора мењати 
у одређеним правцима, које данас трасирају    захтеви светског тржишта. 
Адаптација и укључивање у токове међународне поделе рада, неминовно намеће 
офанзивну стратегију привредног развоја, усмерену на одређене на уско 
приоритетне правце у циљу  јачања  конкуретности привреде. У том процесу од 
пресудне важности ће бити да се обезбеди стабилан раст извозних прихода и на 
њему заснован раст акумулативности, као предуслов привредног раста. Овај 
задатак као неминовност намеће подизање конкурентности српске привреде у 
целини, а у првој фази подизање конкурентности извозно орјентисаних сектора 
српске привреде, чиме ћемо створити претпоставке за отплату нараслог 
спољњег дуга, и створити акумулативни потенцијал за економски развој. 
Укључивање наше привреде у глобалне процесе данас је лимитирано недостатком 
домаће акумулације, али је и обим прилива стране акумулације ограничен 
превеликим нивоом спољњег дуга. Боља конкурентска позиција се може достићи 
једино улагањима у науку и технологију. Субјективни фактор оличен у високо 
образованом потенцијалу нам још и даље омогућава да вршимо дифузију и 
трансфер технологије.   
Кључне речи: Глобализација, светско тржиште, спољни  дуг,  конкурентност, 
привредни раст 
 
Apstract: Placement, role, as well as functioning and development of national 
economies in a globalized world’s economy, greatly depends on the interactive 
connections and relations established with the rest of the world. Influenced by the 
progressive impact of globalization, all countries need to adjust their economies’ 
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systems towards the newly established circumstances in order to bear with the new 
challenges and enable best possible placement in the world’s market arena. 
Serbia’s economy structure based on the ‘’Yugoslav unique single market’’, or ‘’ Mini 
European Union’’ is not adequate for the constricted economies’ ambient which is 
present nowadays. Therefore, Serbia is implicitly addressed towards solving its 
structural imbalances by integrating into world’s economic trends. In order to overcome 
structural imbalances, economic structure needs to alter in a certain way towards the 
demands of the world’s market. Adapting to the international division of labor trends 
requires an offensive strategy of economic development, traced towards specific and 
prioritized goals with the aim of strengthening economies’ competitiveness in the world 
market. With that regard, it is essential to provide stabile growth of funds derived from 
export, as well as accumulative growth based on this income, in order to ensure 
economic growth. This task requires increased competitiveness of Serbia’s economy as a 
whole, which will enable potential solutions for the increased external debt, and provide 
accumulative potential for economic growth. 
Involvement of our economy in the global trends is limited nowadays by the lack of 
domestic accumulation. Furthermore, the extent of income based on foreign 
accumulation is consequently limited by the immense foreign debt. An improved 
competitive placement can be achieved only by investing in science and technology. The 
subjective factor personalized in the high educational potential enables us to execute 
biofusion and technology transfer.  
Key words: external debt, globalization, world market, external debt, competitiveness, 
economic growth. 
 

УВОД 
 
У савременом глобализованом свету унапређење националне 

конкурентности, је од есенцијалног значаја за место и улогу 
националне економије у новој међународној подели рада. Привредни 
раст, и на његовој основи раст животног стандарда је одређен 
нивоом продуктивности привреде који се изражава вредношћу 
произведених добара и услуга по јединици ангажованог људског 
капитала, физичког капитал и природних ресурса. Продуктивност 
зависи од вредности роба и услуга исказаних у светским ценама које 
нека привреда размењује са светом али и од ефикасности са којом се 
та производња остварује.  

Овај рад анализира позицију Србије у  компарацији са 
одабраним земљама по појединим показатељима конкурентности у 
току  савремене светске економске кризе. Иако креатори економске 
политике у Србији данас, усмеравани смерницама ММФ-а и Светске 
Банке, своју пажњу усмеравају превасходно на дефицит у буџету и 
тежњи да наведени дефицит смање и уклоне, сматрамо да је мого 
важније од тога да се окрену ка мерама које би имале за циљ 
повећање конкурентности привреде. Место и улога националне 
привреде у савременој глобализованој привреди данас је 
превасходно детерминисано  одлучношћу  и брзином спровођења 
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радикалних структурних  реформи с циљем повећања 
конкурентности националне економије. Те мере ће у крајњој истанци 
довести и до уклањања дефицита, али ће ублажити последице 
рецесије и убрзати привредни раст и развој привреде Србије.  

Због тога је и намера овог рада да анализира и прикаже 
резултате рангирања наше земље из аспекта конкурентности, да би 
након наведене анализе указала и на мере и активности које 
креатори економске политике морају применити како би поспешили 
економски раст и развој националне економије, што ће за последицу 
имати и раст БДП-а, животног стандарда, и отклањање високог 
јавног дуга. Привредни раст и развој ће довести и до пораста 
запослености као једног од кључних проблема са којим се среће 
становништво у Србији.  

Намера аутора је и да утврди основне промене и најважније 
трендове кретања појединих позиција, на скали конкурентности у 
извештајима Светског економског форума и Светске Банке, 
превасходно због чињенице да се ови извештаји широко 
експлоатишу од стране инвеститора приликом доношења 
инвестиционих одлука. Како наш привредни систем данас није у 
стању да креира сопствени акумулативни потенцијал, уз чињеницу 
да смо високо задужени то нам је и циљ да се индикатори 
конкурентности наше привреде у поменутим извештајима 
побољшају, што ће условити и раст СДИ.  

Како поменути извештаји обухватају велику групу земаља за 
нашу компаративну анализу смо узели земље које су у нашем 
непосредном окружењу, од којих су неке и чланице ЕУ а неке у 
процесу приступања. Како је наше усмерење ка ЕУ, компаративна 
анализа и на њој заснован предлог мера и активности може само 
позитивно утицати на придруживање наведеној асоцијацији. 

Само приступање неће аутоматски довести до раста животног 
стандарда, на то нам указују и искуства бројних земаља чланица ове 
асоцијације које се данас суочавају са високом задуженошћу, 
високом незапошљеношћу и опадајућим стопама економског раста. 
То је засигурно последица савремене светске економске кризе јер  
свака криза доводи до  пада животног стандарда због смањења 
економског раста. Због тога је ова анализа и  добар инструмент 
преиспитивања досадашњих политика и изазов за стратешко  
одлучивање о будућим кретањима у вођењу економске политике. 

Повећање продуктивности рада је предуслов за раст нивоа 
животног стандарда, па стога истичемо да је раст конкурентности 
мери растом продуктивности. Пословање у глобализованој светској 
привреди неминовно намеће развој конкуренских способности како 
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појединачних привредних актера, тако и привредних грана и 
националне привреде у целини. У економској литератури постоје 
различити ставови и дефиниције конкурентности, али се готово сви 
слажу у оцени да ће 21.век бити време глобалне економске 
конкуренције, захваљујући, глобализацији. Због тога се национална 
економија мора орјентисати на препознавање потенцијала и развој 
својих конкурентских снага и способности, а које се могу 
дефинисати као функција неколико предуслова, политика и 
иницијатива који подстичу и подржавају међународну размену и 
инвестирање у домаћу привреду.  

Србија у наредном периоду мора да изврши радикалан 
заокрет у циљу успешног привредног раста и развоја зато што су 
исцрпљени извори привредног развоја на којима се земља развијала 
у предходној деценији. Србија се још уочи светске екномске кризе, 
која је само погоршала ситуацију, нарочито у реалном сектору и на 
подручју запослености, суочила са две фундаменталне 
макроекономске неравнотеже. С једне стране, сувише брз пораст 
личне и јавне потрошње у односу на остварени бруто домаћи 
производ и, с друге стране, превелик ослонац на раст неразменљивих 
добара у стварању бруто додате вредности - што је повећавало 
спољнотрговински и текући платни дефицит земље. С обзиром на 
пресушивање приватизационих прихода и ограничених могућности 
даљег прекомерног задуживања у иностранству, Србија мора да се 
окрене новом моделу привредног раста и развоја који је 
проинвестиционо и извозно оријентисан.  

 
АНАЛИЗА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СРБИЈЕ 

 
Глобализација привређивања је у први план избацила 

међународну конкурентност којој се данас поклања велика пажња. 
Постоје различите дефиниције ове категорије али смо се определили 
за дефиницију ОЕЦД-а где се каже: „Међународна конкурентност је 
стање у којем земља може, у условима слободног и фер тржишта, 
произвести робу и услуге који задовољавају захтеве светског 
тржишта, истовремено одражавајући или повећавајући реални 
доходак својих грађана“. Међународна размена је у жижи 
интресовања не само у савременим условима већ се овом 
проблематиком баве читаве школе економске мисли.  

Конкурентнтност је агрегатни израз глобалних особина – 
микро, мезо и макро која су специфична за сваку националну 
економију. Конкурентска предност је комбинација корпорационих и 
сeкторискихспецифичних и општих националних карактеристика. На 
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оваквом прилазу су засновани и модели који се користе за мерење 
конкурентности различитих земаља. Оно што, очигледно ствара 
највеће тешкоће је упоређивање, процена и оцена наиционалних 
карактеристика. Бројна економска истраживања се баве оценама 
међународне конкурентности земаља, као што су: Global 
Enterpreneurship Monitor, Global Competitivness Report, OECD и др. 
Међу најсофистициранијим и најзаступљенијим моделима за мерење 
међународне конкурентности земаља је и модел који је развијен у 
оквиру Светског економског форума (World Economic Forum) познат 
као „Извештај о глобалној конкурентности“ (The Global 
Competitiveness Report). Поред поменутог велика је заступљеност и 
модела креираног од стране Светске Банке познат као „ Извештај о 
пословању“ (Doing Business). У овом раду ћемо се највише бавити 
њима из простог разлога што су то препознатљиви модели када је 
реч о мерењу међународне конкурентност, али и због тога што њих 
користе и инвеститори и креатори економских политика. Поред тога 
омогућују и компрацију јер се овим извештајима покрива велики 
број земаља чиме је створена добра  основа за утврђивање позиције 
домаће привреде у широком светском контексту, али и поређење 
домаће привреде са другим земљама из региона.  

Поред већ наведеног треба рећи да ове студије разматрају 
широк и компементаран скуп чиниоца који утичу на међународну 
конкурентност једне националне економије. „Пословање“ Светске 
Банке, је примарно усмерено на питања везана за квалитет пословног 
окружења, превасходно административне процедуре, регулатива, 
правни систем итд. Са друге стране „Извештај о глобалној 
конкурентности се детаљније бави факторима који непосредно утичу 
на пословање и међународну конкурентност једне националне 
економије. У њему се анализира квалитет физичке инфраструктуре, 
људски ресурси, ефикасност тржишта рада, квалитет финансијског 
тржишта, технолошка опремљеност, капацитет за иновације. Из 
наведеног можемо закључити да се Извештај о конкурентности у 
свету и „Извештај о пословању“ (Doing Business) одлично допуњују 
и пружају целокупан увид у потенцијале и слабости које су 
карактеристичне за анализиране земље. 

За мерење међународне конкурентости Светски економски 
форум (World Economic Forum - WEF)  је установио Глобални 
индекс конкурентности Global Competitiveness Index - GCI), који је 
један од најзаступљенијих инструмената за упоређивање и процену 
конкурентности националних економија.  Наиме, сваке године 
Светски економски форум (Економски самит у Давосу) рангира 
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земље према Индексу глобалне конкурентости (GCI), кога чине три 
под индекса:  

1. Основни тржишни услови (вредност индекса 4,10 позиција 
101,  

2. Иницијатори ефикасности (вредност индекса 3,90 позиција 
80), 

3. Иновативни фактори (вредност индекса 3,05 позиција 121). 
 У суштини GCI је заснован на 12 стубова и то: институције, 

инфраструктуру, макроекономско окружење, здравство и основно 
образовање, више образовање и обуку, ефикасност тржишта роба и 
тржишта рада, развијено финансијко тржиште, технолошку 
опремљеност, величину тржишта, пословну софистицираност и 
иновације. 

 
Графикон 1.: Дугорочни тренд GCI индекса по изабраним 

земљама и годинама2 

 
  
Анализирајући кретање глобалног индекса конкурентности из 

презентованог графикона, уочавамо да је тренд конкурентности у 
Срибији у односу на друге земље из окружења опадајући. То значи 
да конкурентност српске привреде бележи стални пад. Наиме 
највећи ниво индекса конкурентности је везан за почетак 
посматраног периода, да би касније имали константан пад нивоа уз 
одређени раст у појединим годинама. У периоду од 2005 до 2009  
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српски Индекс конкурентности је ипак био изнад Индекса који је 
одређен Босни и Херцеговини, али и Македонији. Међутим, од 2010 
Индекс конкурентности Македоније бележи растући тренд са 
изузетком извесог стагнирања и незнатног пада у периоду 2011-2012. 
У 2012 години Индекс конкурентности Босне и Херцеговине, је 
забележио изразит раст, због утицаја на анкете, те је стога Индекс за 
БиХ у последњем Извештају светског економског форума изостао.  
Оно што је изразито лоше то је да индекс конкурентности наше 
привреде опада, што је карактеристика и Индекса конкурентности 
Хрватске  и Румуније, међутим  ниво њихових индекса 
конкурентности је знатно виши од нивоа Индекса конкурентности 
који је у посматраном периоду додељен Србији. Раст овог индекса је 
карактеристичан за Бугарску.  Ниво и тренд Индекса који је 
презентован у графичком приказу се наставио и у 2014 години.   

Дакле, у компарацији са првим извештајем Светског 
економског форума који је обухватио и Србију 2004 године, реално 
посматрано ситација са аспекта конкурентности се није значајније 
променила. Те далеке 2004 године смо били ранигирани на 96 место 
од 104 анализиране националне економије, а индекс је имао вредност 
3,16. Од тада до данас највећи напредак смо забележили 2005 
године, када је вредност индекса била 3,67 а од тада до данас, 
остварен  је врло мали напредак у конкурентности српске економије.  
Због тога можемо рећи да је Србија већ низ година на зачељу Европе 
по конкурентости и у групи земаља са афричког континента. 
  

Табела 1.: Кретање глобалног индекса конкурентности за 
изабране земље

3 
Земља Ранг 2014 Ранг 2013 Ранг 2012 

Србија 94 101 95 

Пољска 43 42 41 

Чешка 37 46 39 

Бугарска 54 57 62 
Словенија 70 62 56 
Мађарска 60 63 60 

Црна Гора 67 67 72 

Македонија 63 73 80 
Хрватска 77 75 81 

Румунија 77 76 78 

Словачка 70 78 71 
Босна и Херцег. 0 87 88 

Албанија 97 95 89 
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 Како је сликовити приказ указао на глобалне трендове, у 
табеларном приказу који следи презентовани су забележени нивои 
индекса конкурентности за последње три године, на само за земље 
из окружења већ и за још неке земље ЕУ које су некада припадале 
социјалистичком блоку, као и неке земље које се налазе у процесу 
приступања ЕУ.  

Индекси конкурентости Светског економског форума за 2014. 
годину показују напредак српске економије са аспекта 
конкурентости, али забрињава и даље низак ниво идекса (3,9 од 7) и 
рејтинг земље (94 од 144) и чињеница да смо на зачељу земаља са 
европског континета изузев Албаније која је лошије рангирана од 
нас. 
 Да би смо установили који елементи у оквиру дванаест 
стубова који су основа за креирање индекса утичу на пад индекса 
конкурентности Србије сачињен је графички приказ који следи. 
Презентовани приказ нам указује да на пад овог индекса највише 
утиче, висина укупне пореске стопе у односу на профит, затим 
основно образовање- са стопом уписа, које једнакомерно утиче као и 
запошљавање и отпуштање. За њима следе: Број процедура 
потребних за оснивање предузећа као и флексибилност у 
одређивању плата, са истим нивоом, као и инфлација која незнатно 
мање утиче и на крају поузданост полиције.  Квантитативни нивои 
су приказани сликовито али је презентован и ниво и смер утицаја на 
индекс. 

 
Графикон 2.:  Пад GCI индекса за период 2013-2014, 2014-2015 у 

подацима за  Србију4 
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Графикон 3.: Раст GCI индекса за период 2013-2014, 2014-2015 у 
подацима за  Србију 5 

 

 
  
 На раст индекса глобалне конкурентности, највише су 
утицале оцене мобилне телефоније и широкопојасног интернета. 
Двоструко мањи утицај је везан за спољнотрговинске баријере, још 
ниже: компликовантост царинског поступка, ефектнивност 
антимонополске позиције, а за њима следе и баланс буџета и степен 
кластеризације. 

Битно је напоменути да је погрешно говорити о 
конкурентности привреде на основу ранга индекса конкурентости. 
Од пресудне је важности вредност индекса. Позиција земље на ранг 
листи зависи не само од оствареног резултата земље већ и од 
осталих земаља које су обухваћене анализом.Тако је Србија боље 
рангирана код технолошке опремљености ( на 49 позицији) али је 
вредност индекса највиша код здравства и основног образовања  али 
је ту по рангу на 68 позицији. 
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Табела 2.: Кретање глобалног индекса конкурентности за 
изабране земље
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Пословањ

е 
91 36 107 30 68 65 54 51 38 48 

Ранг 

Отпочињ

ање 
бизниса 

12 10 37 2 4,5 15 5 6 18 6 
Број 
дана 

Издавање 
грађевинс

ких 
дозвола 

264 158 179 89 228 188 91 212,5 110 255 

Број 
дана 

Електриф

икација 131 71 125 107 177 70 252 38 130 223 
Број 
дана 

Регистрац

ија 
имовине 

54 69 24 31 22 72 16,5 109,5 10 19 
Број 
дана 

Одобрава

ње 
кредита 7 6 6 7 6 6 5 3 5 7 

Индекс 
кредитн

ог 
обавешт

авања 
(0-8) 

Заштита 
малих 
инвестито

ра 
6,3 6,1 5,4 6,7 7,3 5,8 4,8 6,8 6,8 6,2 

Индекс 
заштите 
инвестит

ора (о-
10) 

Плаћање 
пореза 168 320 407 119 357 208 277 260 454 159 

Број 
сати 
годишњ

е 
Прекогра

нична 
трговина 

12;15 14;14 16;13 12;11 19;18 16;14 17;19 16;14 18;17 13;13 

Број 
дана 
извоза- 
увоза 

Решавање 
трговинск

их 
споразума 

635 545 595 604 525 572 395 1270 564 512 

Број 
дана 

Решавање 
несолвент

ности 
2 14 3,3 1,8 2 3,1 2 2 3,3 3,3 

Број 
година 
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У односу на извештај за 2014. годину, најбољи резултат од 
земаља региона постигла је Македонија, а најлошији Србија. 
Македонија је побољшала своје перформансе код отпочињања 
бизниса, заштите малих инвеститора и решавања проблема 
несолвентности. Албанија је направила искорак код убрзавања 
процедура за отпочињање бизниса, издавање грађевиских дозвола и 
регистровања имовине, уз погоршање на страни одобравања кредита 
и у порезима. Црна Гора је убрзала одобравање грађевинских 
дозвола, Босна и Херцеговина није показала никакав напредак у 
односу на претходни извештај, док Србија бележи лошије резлтате 
код регистровања имовине. Код земаља чланица ЕУ, Бугарска 
бележи напредак само код отпочињања новог бизниса, Словенија је 
унапредила решавање проблема несолвентности, док Хрватска 
бележи побољшање код отпочињања бизниса и издавања 
грађевинских дозвола, али и погоршање унутар пореске политике. 
Насупрот овим земљама, Мађарска је показала искорак код 
кредитирања привреде и у пореској сфери, али и погоршање код 
отпочињања бизниса, док Румунија бележи напредак у пореској 
политици.  

 
Графикон 4.: Кретање GCI индекса у 2015 по катерогијама у 

Србији
7 
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Анализом наших података видимо да ако Србија жели да 
побољша пословну климу она мора убрзано да ради на смањивању 
броја дана за отпочињање бизниса (у односу на Македонију период 
је дужи за десет дана), скраћивање периода издавања грађевиских 
дозвола (у односу на Македонију период је дужи за 175 дана), 
убрзавање регистрације имовине (у односу на Бугарску  период је 
дужи за 44 дана), убразавање решавања трговинских спорова (у 
односу на Мађарску период је дужи за 240 дана).  

Генерално се може извући закључак, резултати пословања 
целог региона не представљају добру основу за привлачење страних 
директних инвестиција. Такав закључак потврђују и подаци 
УНЦТАД-а о приливу страних директних инвестиција у овај регион. 
Атрактивност улагања у региону није на високом нивоу.   

Doing Business Report односно Извештај о лакоћи пословања у 
различитим земљама света припрема Светска банка на основу 
анализе регулаторног окружења и података прикљупљених 
анкетирањем привреде. Упитници који се користе у истраживању 
Светске Банке су засновани на специфичној студији случаја, како би 
се осигурала упоредивост привреда током времена.   Анализом су 
обухваћени само главни градови, па оцена лакоће пословања не мора 
бити репрезентативна и за остале делове посматране државе. Према 
извештају за 2015. Србија  заузима 91. место од укупно 189 земаља 
колико је обухваћено анализом Светске банке.  

Извештај Светске банке о пословању за 2015. годину (Doing 
Business 2015) потврдио је да се годинама уназад мало радило на 
побољшању пословног амбијента у српској економији. Неповољан 
резултат није новитет, јер је проблем неповољног пословног 
амбијента постао хроничан и забрињавајући ( најбољи резултат 
Србије је имала 2006, када је по рангу била на 68 од 175 земаља). 

Србија наставља са неповољним рангом и за 2015. годину. 
Истина, резултат је нешто бољи него у 2014. години (ранг 93), али и 
даље на завидно ниском нивоу.  

Највећи проблем и даље имамо код издавања дозвола за 
грађевинарство (2015 ранг 186 а 2006. године је био 157) и плаћање 
пореза (2015 ранг 165 а 2006. године је био 168). Проблеми постоје и 
код прекограничне трговине (2015 ранг 96 а 2006. године је био  51) 
и решавња трговинских спорова (2015 ранг 96 а 2006. године је био 
76). 

 



Потенцијали раста и  анализа конкурентности привреде Србије 

Vol. 17, број 3/2015, стр. 27-55                                                                                      39

Графикон 5.: Кретање ранга у извештају Светске Банке за 2014 и 
2015 по категоријама  8 

 

 
 

Достинути лоши резултати пословања су последица 
очигледно непрецизно спровођених привредних реформи у 
пртходном периоду. Законска регулатива је требала да има за циљ 
обезбеђивање лакшег оснивања предузећа, тржишног и фер 
пословања унутар привреде и подстицања предузетништва уз 
унапређење малих и средњих предузећа. Међутим, она није дала 
жељене резултате и као резултат имамо вишегодишње лоших 
конкуренских позиција целе привреде. 

Уопштено гледано, српско тржиште за инвеститоре није 
привлачно јер им је за грађевинску дозволу потребно 264 дана, уз 16 
различитих процедура, а да би регистровао имовину потребна су му 
чак 52 дана. Такође време као важан ресурс непотребно се троши на 
плаћање пореских дажбина (279 сати годишње), за извозне и увозне 
послове (12, односно 15 дана, као и дуготрајне трговинске спорове 
(635 дана).  

Посматрано по категоријама, позитивна кретања се уочавају 
код заштите инвеститора, где је ранг доживео значајну промену, 
затим код лакоће пословања где је промена уочљива док су незнатне 
промене у забележене у рангирању спољно трговинских послова и 
добијања прикључка за електричну енергију. Генерално пак гледано,  
једино добре позиције су у брзини оснивања предузећа, високом 
степену заштите имовине.  
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Графикон 6.: Негативне промене ранга у извештају Светске 
Банке за 2014 и 2015 по категоријама  9 

 

 
 

Графикон 7.: Позитивне промене ранга у извештају Светске 
Банке за 2014 и 2015 по категоријама 10 

 

 
 
Готово је невероватно да целу деценију исти фактори 

угрожавају пословну активност у Србији. Јасна је дилема: 
капацитети или вољ а? Подаци Светског економског форума 
показују да су фактори који већ хронично нарушавају пословање у 
Србији, неефикасна државна бирократија, приступ финансијским 
средствима, корупција и политичка нестабилности. Ови фактори су, 
показују извештаји од раније, били заступљени у највећем проценту. 
У поређењу са 2006. годином удео политичке нестабилности је више 
него преполовљен. Са друге стране, благо су повећани неефикасност 
бирократије (као последица непотизма и политике) и приступ 
финансијским средствима ( неповољни кретидит), док је корупција 
повећана за 50%. Ниско је учешће, али двоструко веће него у 2006 
години, криминала и крађа. Остали фактори су мање-више задржали 
исти удео.  

Због тога се поставља питање: Шта је неопходно урадити за 
уклањање ових фактора који већ једну деценију нарушавају 
пословање привреде. У том погледу се као неминовност намеће 
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превасходно  ускладити друштвено- политичке критеријуме, а затим 
усагластити инвестиције у хумани капитал, стимулисати тражњу и 
производњу у складу са међународним критеријумима, стварати 
иновативне капацитете. Неопходно је подстицати приватни сектор и 
сектор малих и средњих предузећа, који би у каснијим фазама и сами 
преузели део иновативних делатности и коначно повећати 
ефикасност владиних подстицаја привредном расту и развоју. У том 
процесу треба полазити од тога да макроекономска конкурентост 
мора бити заснована на међунардоним стандардима и да све мере и 
активности буду у фунцији макроекономске конкурентности. 

 
УЗРОЦИ ЛОШЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 

СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
 
Распад јединственог југословенског тржишта, крвави 

грађански рат, али и бомбардовање Србије од стране НАТО пакта, 
довело је српску економију у стање структурне незапослености. 
Ниска привредна активност је узрок високе незапослености, што је 
посебно дошло до изражаја у савременој светској економској кризи. 
Рецесиони ефекти, који су праћени ниским стопама инфлације, 
доводе до пада потенцијалне производње и до повећања гепа који 
постоји између актуелне незапослености и природне стопе 
незапослености.  

На овај процес директно утичу и недовољна мобилност 
капитала као и релативна неактивност тржишта рада, чиме је дошло 
до погоршања на тржишту рада и израженију појаву структурне 
незапослености. Таква незапосленост се не може смањити применом 
конвенционалних мера фискалне и монетарне политике, већ за ту 
намену специјалним политикама у области дохотка и 
институционалне регулативе. Због тога се као неминовност у циљу 
пренебрегавања структурне незапослености императивно намеће 
примена активне подстицајне фискалне политике и активне 
политике запошљавања. Мере ових двају политика морају бити 
основно средство у рукама креатореа економске политике, којим ће 
се деловати на запошљавање а све у циљу смањења стопе 
незапошљености. Истине ради,  савремена светска економска криза 
је овај проблем актуелизовала не само код нас, већ и у земљама 
Европске уније.  
 Вођење економске политике, превасходно на основу захтева 
ММФ-а и Светске банке, које инсистирају на уравнотеженом буџету 
и ниској стопи инфлације у овом тренутку доводе до погоршања 
ситуације на тржишту субјективног фактора производње. Све то из 
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разлога што при ниским стопама инфлације, највише трпи приватни 
извозни сектор који се среће са проблемом недовољне сопствене 
акумулације и неповољних кредитних линија. Због тога је дошло до 
успоравања извоза а као директна последица тога је успоравање овог 
сектора приведе, па се стога није ни могао отворити простор да се 
вишак запослених из јавног сектора пребаци у приватни извозно 
орјентисани сектор. Све то је доводило до опадања стопа привредног 
раста, смањења извоза, али и до повећања броја незапошљених у 
српској привреди. 

Након полувековне изградње социјалистичког модела 
привређивања, крајем претходног миленијума ушли смо у процес 
транзиције нашег привредног система, кога смо са колосека 
планског преусмеравали на тржишни колосек. Приватизација је 
доминантна одредница транзиције која  у српској привреди још није 
окончана.  

Транзиција је процес који има за циљ да подигне ниво 
ефикасности привредних система,  због тога што се очекује да нови 
ефикаснији приватни сектор замени недовољно ефикасан јавни 
сектор. Међутим, поред опадајућих стопа привредног раста које су 
карактеристичне за готово све земље које су ушле у транзициони 
процес, у наредној фази транзционог процеса полако долази до 
повећања продуктивности и на њој заснованој ефикасности ових 
привредних система. Међутим, пораст продуктивности, у ситуацији 
латентне презапошљености која је била карактеристична за многе 
социјалистичке земље па и Србију, довео је до раст стопе 
незапошљености. Транзиција уз недовољно развијено тржиште 
радне снаге је довела до ниских стопа запослености.  
 Основна карактеристика ефикасних економских система је 
раст продуктивности који доводи до виших стопа раста производње 
од раста запослености.  Међутим, у нашем привредном систему је 
растућа продуктивност у индустрији условљена примарно смањењем 
броја запослених а не повећањем технолошке опремљености рада. 
Због тога се као последица раста продуктивности појавио 
драматични пад броја запослених радника у српској привреди. 

Продуктивност рада у српској привреди је у периоду 2002 до 
2013 расла уз просечан годишњи раст од 2,5%, али је ова стопа раста 
продуктивности у прерађивачкој индустрији у посматраном периоду 
била знатно виша 6,7%. Узрок овакве диспропорције у стопама раста 
продуктивности лежи као што је већ истакнуто у  смањењу 
запослености у прерађивачкој индустрији за готово 50%. 
 



Потенцијали раста и  анализа конкурентности привреде Србије 

Vol. 17, број 3/2015, стр. 27-55                                                                                      43

Графикон 8.: Динамика индустријске производње у Р.Србији11 

 
Индустрија, кумулатив Прерађивачка индустрија, 

кумулатив 
Стопе раста у индустрији (д.с) Раст прерађивачке индустрије 

(д.с) 
  
 Раст продуктивности није праћен и растом индустријске 
производње, што нарочито долази до изражаја у чињеници да 
постоји несразмера у расту продуктивности у прерађивачкој 
индустрији од 6,7% у односу на раст прерађивачке индустрије од 
1,2% у посматраном периоду. Укупна индустриска призводња је у 
посматраном периоду забележила раст од 7,2%, па стога можемо 
извести закључак да овако ниске стопе раста не могу да буду основа 
за ново запошљавање, превасходно имајући у виду и то да још нисмо 
досегли преткризни ниво индустријске производње. 

  
АНАЛИЗА ДИНАМИКЕ И СТРУКТУРЕ 

СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ Р.СРБИЈЕ 
 
Екстерна структура српске привреде се у периоду 2005-2014. 

година поправила у односу на претходно посматран петогодишњи 
период 2001-2006. година. Овакво стање је последица све већег 
степена покривености увоза извозом, који је у 2013. години достигао 
71% од укупног извоза израженог у доларима. То побољшање је 
исказано у табеларном приказу који следи: 

 

                                                           
11 Статистички годишњак републике Србије 2014, и база података  
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Табела 3.: Биланс робне размене са иностранством 12 
У мил. УСД 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Коефицијенти динамике извозно-увозне структуре целе 
привреде бележе побољшање у посматраном периоду.  

 
Графикон 9.: Динамика и структура увоза спољнотрговиске 

размене Србије по СМТ
13 

 

 
 

Анализа секторских коефицијената динамике промене 
структуре извоза и увоза (приказани су графиконом за сваки 
привредни сектор СМТК рев.3) показују да су од значаја за српску 
привреду следећи сектори: 

• Сектор 0 – Храна и живе животиње 
• Сектор 1 – Пиће и дуван 
• Сектор 4 – Животињска и биљна уља и масти 

                                                           
12 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 
13 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 

Година Извоз Увоз Салдо 
биланса 

Извоз % од 
увоза 

2009 8344 15807 -7432 52,7 
2010 9795 16470 -6675 59,4 
2011 11779 19862 -8081 59,3 
2012 11228 18929 -7700 59,3 
2013 14611 20551 -5939 71,0 
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• Сектор 7 – Машине и транспортни уређаји 
• Сектор 8 – Разни готови производи 

Промене у структури извоза и увоза у два посматрана перида 
показују да су унутар сектора прерађивачке индустрије сектор 7 и 
сектор 8 поправили своју екстерну структуру, али су је зато 
покварили сектор 5 и сектор 6 иако су ова два сектора имала 
изражене компаративне предности. Резултат ове промене у екстерној 
структури прерађивачке индустрије је раст извоза машина и 
транспортних средстава, као последица производње у Фијат 
аутомобили Србија. 

Извозно- увозна структура привреде представља анализу 
појединих сектора привреде и њихово рангирање према степену 
важности у међународној размени. Ова структура је приказана преко 
учешћа појединих сектора у извозу и увозу једне земље. 

 
Графикон 10.: Динамика и структура увоза спољнотрговиске 

размене Србије по СМТ
14 

 

 
 

Откривене компаративне предности у српској економији 
поправљају се последњих неколико година, али Србија и даље 
бележи нешто горе резултате него што их је имала 1989. године.  

                                                           
14 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 
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Графикон 11.: Динамика и структура салда спољнотрговиске 
размене Србије по СМТ

15 
 

 
 
Дефицит у робној размени посматрано по секторима је 

узрокован увозом горива и мазива, а њих следе сектори разних 
готових производа, машине и транспортни уређаји, хемијски 
производи а у последње време и различити прерађени производи. 
Суфицит у свим посматраниим годинама исказје сектор хране и 
живих животиња, сектор пића и дувана, животињска, биљна уља и 
масти и разни готови производи. То су дакле и сектори којима у 
наредном периоду треба поклонити више пажње у циљу 
поспешивања извоза. 

Укупна размена Србије са светом имала је боље перформансе 
у тој далекој 1989 години, у односу на оне које су исказане након 
отварање привреде у последњих 15 година. Иако, и тада у дефициту  
од 7,3%, у  2000  години Србија је достигла дефицит од 42,47%, који 
је у 2002 наставио да расте и достиго ниво од 46,02%, а одмах у 
наредној години опет је забележен мали раст дефицита од 46,13%, да 
би дефицит  у 2004 години нарастао на ниво од 50,03%. Костантни 
раст дефицита спољнотрговинског биланса Србије нам указује на 
значајан губитак конкурентности српске привреде на 
глобализованом светском тржишту.  

                                                           
15 Статистички годишњак републике Србије 2014, стр.309 
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 Посматрано по секторима привреде, српска економија има 
највише производа где има компаративну предност у сектору 6 ( 
Израђени производи сврстани по материјалу) и сектору 0 Храна и 
живе животиње. Ове секторе следе сектори 9- Разни готови 
производи, сектор 7- машине и транспортни уређаји, па и сектор 5- 
Хемиски и слични производи негде непоменути. Све нам ово говори 
да се шансе за међународну конкурентну тржишну утакмицу морају 
тражити у прерађивачкој индустрији. Међутим, морамо нагласити да 
се посебна пажња мора посветити технолошки напреднијим 
производним процесима јер би њихова већа заступљеност била 
гаранција интензивније привредног раста посматрано на средњи рок. 
 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
Конкурентност српске привреде је и након година борбе за 

њено побољшање и даље изузетно ниска. На то нам указују индекси 
глобалне конкурентности Светског економског форума као и индекс 
лакоће пословања Светске банке. Интресантна је и  динамика и 
структура спољнотрговинске размене, о секторима и одсецима. 
Стални дефицит у робној размени са светом, доводи до констатног 
смањења стопе акумулативности, а неповољна структура робне 
размене доводи и до одлива и овако ниске акумулације у 
иностранство. Тиме смо се нашли у зачараном кругу из кога је 
неопходно наћи излаз, уколико желимо да заузмемо боље место у 
глобализованој светској привреди.  

Прелазећи из једне крајности у другу, ми смо са планског 
модела прешли на тржишни систем регулације, надајући се 
превасходно да ће транзиција довести до повећања ефикасности 
нашег привредног система, па самим тим и његове конкурентности. 
Међутим, либералистичке концепције су увек заговарали они који су 
потицали из развијених земаља којима је требало шире тржиште за 
будући несметан развој. Чак су и САД својевремено примењивале 
протекционистичке методе у спољној трговини, и имали заговорнике 
протекционистичке политике у Александру Хамилтону, Х. Керијуи 
другим. Иако је у Бретон Вудсу, пре пола века био замишљен 
светски економски систем базиран на три основне институције, 
ММФ-у, ИБРД-у и СТО-у, до формирања светске трговинске 
организације није дошло већ је више од три деценије уместо ове 
кровне организације функционисао Општи споразум о царинама и 
трговини. Дакле, до прерастања ГАТ-а у СТО је дошло тек онда када 
је дошло до потпуне супримације развијених, који имају и 
одлучујуће право гласа у напред поменутим институцијама.  
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Јаз између развијених и неразвијених се константно 
продубљује, али то не доводи до реафирмације идеја о 
нееквивалентној размени које су биле заступљене у радовима, 
Самира Амина, Раула Пребиша и читаве плејаде других економских 
теоретичара.  

Привреда Србије је недовољно конкурентна, али то није само 
резултат грешака почињених у привредном развоју већ и пређеног 
историјског пута, где су се и многи други огрешили о нас. Овакво 
стање привреде условљено је и примењеним методом приватизације 
који је заговаран од стране Џефрија Сакса, као и читавог низа 
санкција које су од стране УН као инструмент притиска увођене 
Југославији. Вишегодишња примена бројних санкција је условила  
негативне токове у размени Србије са светом. Они који су били 
спутани у куповини робе са наших простора нашли су нова тржишта 
и нове спољнотрговинске партнере који су заузели место нашим 
предузећима. Све је то довело до погоршања услова привређивања, 
што је имало за последицу и смањење БДП-а, а самим тим и 
животног стандарда. Дугорочни програм економске стабилизације 
био је последњи покушај спашавања Јединственог југословенског 
тржишта, које је омогућавало шире оквире за економски развој 
заснован делом и на економији обима. Санкције УН су дакле само 
убрзале процес разбијања јединственог економског простора, који се 
окончао у крвавом грађанском рату обзиром да су сви актери 
кривили једни друге за лош економски положај у коме су се нашли. 
И док су у Европи и свету заступали интегративне процесе, код нас 
су форсирали дезинтеграцију једног јединственог економског 
простора. Данас стремимо ка ЕУ, како би смо делом разрешили 
неадеквантну привредну структуру која је изграђивана за један 
далеко већи привредни амбијент. Јединствено југословенско 
тржиште које је било засновано на јединственој монети, слободном 
кретању, роба капитала и идеја је може се рећи било претеча 
тржишту ЕУ.  Може се слободно рећи да нас у процесу интеграције 
делом мори и носталгија за оним што смо већ имали.   

Нису само санкције СБ УН узроковале ниску конкурентност 
српске привреде. На то је директан утицај имало и противправно 
бомбардовање наше земље које је спроведено од стране НАТО 
пакта. Бомардовањем су рушени наши инфраструктурни 
потенцијали, а мете бомардовања нису биле само војне инсталације, 
већ су се на мети њихових ракета нашли и привредна постројења,  
саобраћајна инфраструктура, енергетска постројења, аеродроми али 
и амбасаде, школе, болнице, возови  па чак и колоне оних који су 
бежали од НАТО бомби.  Сви ти уништени животи, уз разорене 
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потенцијале су од стране заговорника НАТО бомбардовања 
означени само као колатерална штета. Нису само они који су 
погинули губитак субјективног фактора пресудног за економски 
развој, већи је губитак забележен у делу оних образованих младих 
људи који су као река напустили Србију. Данас нас исти ти актери, 
који и даље управљају институцијама из Вашингтона, тапшу по 
рамену као пријатељи и упућују на светско тржиште и повећање 
конкурентности у циљу досезања бољег места у међународној 
подели рад. Међутим, све што смо преживели је довело до ниске 
конкурентности српске привреде , која је због вишегодишњих 
санкција, бомардовања, брзе приватизације данас технолошки 
заостала што се огледа у  лошем квалитет упроизвода, недостатку 
сертификованих артикала, недовољном броју производа 
прилагођених новим међународним стандардима, малим серијама 
производа у којима не може да дође до изражаја економија обима. 
Када свему томе додамо  и преусмеравање спољно трговинских 
токова условљеих вишегодишњим економским санкцијама СБ УН, 
прецењен курс уз високе тршкове његовог одржавања од стране 
НБС, разградња домаћег банкарског система и банака које су раније 
биле усмерене ка кредитирању извозно усмерених послова привреде  
, итд. не дозвољавау највећем делу привреде, а нарочито индустрије, 
да у кратком року повећа извоз и то независно од висине курса.  

Иако бројне студије и стратегије указују на могућност да 
Србија оствари знатно виши извоз од текућег нивоа сви разлози 
заостајања се своде на заједнички именитељ – ниска конкурентност 
ти то не само у односу на земље ЕУ већ и у односу на земље региона. 
Због свега већ реченог  се недвосмислено може извести закључак да 
је ниво конкурентности српске привреде низак и да би морао и могао 
да буде виши. 
 Транзициони процес још није окончан, економска ситуација је 
лоша, што за последицу има честе изборе које прате и промене 
економске политике. Свака нова Влада, пише своје нове стратегије, 
пренебрегавајући чињеницу да су и раније биле добро осмишљене 
само је њихова имплементација изостала. Изборне активности уносе 
елеменат неизвесности и ризика у пословању обзиром да свака нова 
власт изнова креира нове смернице економске политике. Због 
неизвесности је и лош кредитни рејтинг, па су и високе камате по 
основу ино задуживања. То још више усложњава ионако лоше 
услове за привређивање који су последица свих напред изнетих 
околности, с тим да је економска ситуација још лошија због 
рецесије, која је последица савремене светске економске кризе. Због 
тога се императивно намеће потреба да држава креира стабилан 
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економски амбијент, уз континуитет у вођењу економске политике 
што је предуслов за  стабилно и предвидиво пословање и добар 
предуслов за привлачење СДИ.  Основни задатак Владе је  да 
обезбеди конкурентски амбијент,  а како је лимитирана бројем 
привредних субјеката о треба да буде бар налик оном који постоји у 
развијеним тржишним привредама. На њој је дакле да обезбедити 
макроекономску стабилност, наставак економских реформи, 
смањити политички ризик наставити путем приступања ка ЕУ и 
привлачења стране акумулације, спроведе општу дерегулацију 
пословања и др. Све ове мере ће за резултат имати смањење стопе 
незапослености која је горући проблем наше привреде данас. На 
дуги рок посматрано, подизање економских перформанси наше 
привреде довешће до раста БДП-а, а самим тим и акумулативности и 
животног стандарда у Србији. 

Висок јавни дуг, је последица  јавних расхода државе који су 
превисоки, што је још један фактор који гуши привреду. Превискоки 
ниво јавних расхода, је последица прегломазне јавне 
администрације, обавезе државе да алиментира део буџета у 
пензиони фонд као и  неоподности улагања у инфраструктуру, као 
предуслову за креирање привлачно амбијента за привређивање који 
ће привући и страни капитал у форми СДИ. Ова улагања се намећу и 
као императив, због потребе уклапања у захтеве које пред нама 
поставља приступање ЕУ.  

Транзиција и опадајуће економске перформансе са којим се 
народ у Србији суочава више од две деценије, довела је и до 
повећане незапослености и појаве сиромаштва, због тога је један део 
јавних расода усмерен и на социјалне трансфере. Оно што је 
неминовно је да јавне расходе  треба постепено смањивати и на тај 
начин креирати стимулативан пословни амбијент. Тај процес је 
започет смањивањем плата у јавном сектору и пензија. Међутим, 
креатори ових мера су пренебрегли чињеницу да те мере доводе и до 
смањења агрегатне тражње, па самим тим негативно утичу на 
привредни раст, што у крајњој истанци има за последицу још веће 
смањење јавних прихода. Значајан пад девизних резерви, нас упућује 
на то да је одржавање курса динара изразито скупо, и да на то одлази 
значајан део средстава. Нерешавање судбине већег броја привредних 
субјеката који се још налазе у процесу реструктуирања и 
приватизације, још и више оптерећује јавне расходе државе. Поред 
њих ту су и велика јавна предузећа која послују као губиташи, те су 
стално окачени на државни буџет. Палијативно је решење само 
смањивати плате и пензије, болније је али је економски ефикасније 
смањење прегломазне администрације, коју треба учинити 
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ефикаснијом увођењем електронских сервиса орјентисаних ка 
корисницима.  

Разградња јединственог привредног система за последицу има 
данас појаву монопола, олигопола и других облика несавршене 
конкуренције. Слобода деловања тржишта је због тога спутана 
постојањем различитих облика ограничене конкурнеције, што за 
последицу има више трошкове и нижи квалитет и за привреду и за 
становништво. Монополи се свим силама боре да спрече улазак 
конкуренције. Таква тржишта страни инвеститори често избегавају. 
Ово је област са којом се креатори економске политике морају 
озбиљно ухватити у коштац. 

Добијање грађевинске дозволе у Србији је дуготрајан процес 
због бирократије. Без обзира на одређена унапређења и даље ову 
област регулише превелики број закона и подзаконских аката. 
Процедуру морамо драстично скратити на то нам узазује и 
погоршање ранга Србије баш код овог индикатора у извештају 
Светске Банке. Ради добијања грађевиске дозволе потребно је 
обезбедити и читав низ других пратећих дозвола. Да би се 
побољшала ефикасност у овој области институционалне промене 
иду у смеру утврђивања рокова у којим се дозвола мора издати. 
 Позитивни помаци су направљени на тржишту рада, где је 
усвајањем новог закона о раду повећан степен флексибилности овог 
дела интегралног тржишта. Нови институционални оквир је олакшао 
примену флексибилних облика рада, олакшао процедуре и смањио 
трошкове послодаваца, чиме је позитивно утицао на раст 
запошљавања. Међутим, за самеравање ефеката које су ове промене 
имале у области запошљавања треба анализирати дужи временски 
период. 
 Од великог значаја је поједностављење административних 
процедура, снижавање њихових трошкова и општа дерегулација 
пословања. Бројне пословне области су регулисане мноштвом 
нетранспаретних прописа, а предузећа, инвеститори и грађани често 
не могу да се снађу у шуми прописа. Регулација која је ефикасна у 
једном тренутку постаје неефикасна као резултат социјалних, 
економских техничко-технолошких и других промена. Због тога је 
нужна периодична анализа постојеће регулативе. Дерегулација је 
скуп мера, политика и институција који захтева значајна 
финансијска средства, али сигурно  је да су трошкови дерегулације 
мањи од користи које она носи са собом, због тога законе и пратеће 
подзаконске акте треба подврћи „гиљотини прописа“. 

Реформа правосуђа и успостављање нове правосудне мреже 
није дала очекивне резултате. Заштита својине и уговорних обавеза 
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мора да буде окосница привлачења страних улагања. Промене које 
су уследиле након избора, довеле су до промена и у оквиру извршног 
поступка, али и избацила систем из равнотеже увођењем 
институције јавних бележника, нотара. Све је то довело до штрајка 
адвоката, па је време за решавање судских спорова у Србији знатно 
продужено, а ажурност судске администрације значајно погоршана.   

Висока фискална захватања државе, која стално расту 
повећањем стопе пдв-а али и увођењем нових акциза, доводе до 
израженијег раста сиве економије. Негативни ефекти постојања сиве 
економије се огледају у губитку фискалних прихода државе, у 
губицима радника који раде у сивој економији, у неефикасној 
алокоацији ресурса, у смањењу могућности вођења макроекономске 
политике ... Они који послују у зони сиве економије су и нелојална 
конкуренција регистрованим предузећима која су обавезна да 
измирују своје фискалне и друге обавезе. Како је сива економија 
заступљена и у много развијенијим привредама, циљ економске 
политике треба да буде њено превођење у легалне токове, а не 
гашење сиве економије. То треба спроводити комбинацијом 
подстицаја и санкција. Корупција је још један проблем који је 
заступљен у Србији, па у циљу њеног сузбијања   треба предузети 
скуп координисаних мера, уз чврсту опредељеност Владе за 
спровођење такве политике. 
  Битно је напоменути да се неможе све очекивати од државе. 
Тржишни модел развоја је наше стратешко опредељење, па 
привредници морају и сами да стреме ка повећању нивоа 
конкурентости. У савременим условима привредници не могу да 
полазе од тога да је  држава одговорна за погошање конкурентности 
и смањење извоза. Мере које и сами привредни актери могу да 
предузму се своде на увођење међународних стандарда квалитета, 
јер у савременим условима пласман на ино тржишта није могућ без 
поседовања одређених сертификата.  

Анализом структуре регистрованих привредних субјеката по 
величини уочавамо да је у Србији доминантно већи број малих и 
средњих предузећа, која због своје величине и нису у стању да 
самостално избаце велике оутпуте. Због тога је повезивање 
предузећа у извозне кластере добра стратегија за повећање 
конкурентности. Кластеризација обезбеђује бројне предности 
почевши од сигурног извора снабдевања, бољег стратешког 
позиционирања, квалитетнијих производа, до обезбеђивања више 
средстава за наступ  на страним тржиштима и др. Иницијатива за 
оснивање кластера је на предузећима а на држави је да ову област 
институционално уреди. 
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За иновативност и дифузију и трансфер технологије нам је 
неопходна образвана радна снага. Како смо услед ефекта одлива 
мозгова који је код нас већ неколико деценија изразито присутан, 
остали без највиталнијег и наспособнијег дела нашег радно 
способног становништва посебна пажња мора бити посвећена 
систему образовања. Међутим, образовни систем на свим нивоима је 
неадекватан са аспекта задатака који су пред њим. Може се рећи да 
образовни систем није довољно брзо реаговао на промене које су 
настале у окружењу. Развој нових производа, нових производних 
процеса, нових организација и промене и на локалном и на 
глобалном тржишту захтевају нове квалификације. Увођење 
приватне иницијативе у ову област није побољшало већ напротив 
погоршало стање. То  је нарочито присутно у систему неформалног 
образовања, јер овај вид образовања пружа велики број институција 
чији квалитет рада готово нико не контролише. 

Неадекватан материјални положај запослених у нижем и 
средњем образовању је још и више погоршан смањивањем зарада, 
што је резултирао штрајковима, прекидима наставе и скраћивањем 
часова. Последица тога је била да сви наставни приграми нису 
савладани, а немотивисани наставници на неадекватан начин 
преносе знања ђацима. Тиме на самом старту имамо лоше 
припремљене будуће студенте, али и у крајњој истанци и будуће 
радне људе. Код вискоког образовања, и поред импелементације 
Болоњске декларације, наставни програми су остали ригидни, 
нарочито у делу где има превише теоретске наставе, док је стицање 
практичних знања знатно мање заступљено.  

Обухват становништва образовањем је задовољавајући па 
континуирано расте број становника са основним и вишим 
образовањем. Међутим, као  последица напред поменутих аномалија 
формирају се неадекватни кадрови. Студенти након завршеног 
образовања нису начешће у стању да се директо  укључе у радни 
процес, већ потребна знања, вештине и компетенције стичу на 
радном месту, чиме се трошкови привреде увећавају.  

Институције образовања нису довољно флексибиле па 
образовни систем  продукује неке профиле за којима не постоји 
потреба, а један број образовних профила за којим постоји потреба у 
привреди се не образује. Последица овога је и појава структурне 
незапослености у Србији, односно често спровођење програма 
преквалификације и доквалификација, што доводи до додатних 
трошкова. Све поменуто нас упућује да се као приоритети намеће 
прилагођавање образовних профила потребама привреде, уз 
усклађивање уписне полике са захтевима тржишта рада. Поред тога, 
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треба повећати удео практичне наставе у укупном фонду наставе уз 
иновирање наставних садржаја треба због застаревања знања стално 
инсистирати на континуираној едукацији. Све то треба да буде 
праћено побољшањем услова и опремљености образовних 
инститиција, које поред теоретске треба у својим оквирима али и у 
сарадњи са привредом да обезбеде практичну наставу за све нивое 
образовања.  

Постојећи информациони систем тржишта рада треба 
доградити у погледу тражених квалификација са циљем да се 
благовремено уочи раскорак између образовних профила који су 
предмет едукације и будућих захтева привреде. 

Како је подизање конкурентности националне привреде 
везано за државу, привредне субјекте али и образовне институције, 
поред сусрета економиста на Копаонику неопходно је да у будуће 
постоји већи степен сарадње, размене мишљења и заједничког рада 
преставника Владе, привреде  и образовања, а све у циљу повећања 
нивоа конкурентости и на бази тога раста БДП-а и нивоа животног 
стандарда.  
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