Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. до 2020.
Стратегија је донета 30. јуна 2011. године, садржи акциони план који је донет
22.12.2011. године уз измене и допуне које су извршене 4.7.2013. године. Стратегија се састоји
од три хијерархијска, међусобно повезана документа: Економски положај индустријских грана
и пројекције раста; Конкурентност прерађивачке индустрије Србије и Стратегија и политика
развоја индустрије Србије 2011-2020. Средишно место индустријске политике Владе
представља развој и конкурентност индустрије Србије у циљу раста производње,
продуктивности и извоза у свим областима прерађивачке индустрије. Носилац стратегије је
Министарство привреде. Финансијска средства за имплементацију нису обезбеђена.
Ова стратегија усклађена је са следећим стратешким документима: Стратегија
Европа 2020; стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011;
стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији; Стратегија научно-технолошког
развоја Србије 2016-2020; Лисабонска стратегија за раст и запосленост; стратегија развоја
електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године; стратегија развоја
информационог друштва у Републици Србији до 2020. године; стратегија за подршку развоја
МСП, предузетништва и конкурентности за период од 2015-2020. године; Национална
стратегија одрживог развоја; национална стратегија управљања отпадом 2010-2019. године,
стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године.
Очекивани резултати индустријског развоја у периоду 2011-2020. године:
 Удвостручена индустријска производње у 2020. години у односу на ниво из 2010. године,
 Повећање продуктивности рада у индустрији и грађевинарству до 2020. године за најмање
50%,
 Повећано учешће робног извоза на 50% БДП у 2020. години,
 Просечан годишњи раст инвестиција 10%,
 Очекивани просечни годишњи прилив СДИ 2,35 млрд ЕУР,
 Раст запослености у прерађивачкој индустрији за 75.000 радника.
Индустријска политика Србије повезана је са следећим кључним политикама
(дијаграм повезаности из стратегије): енергетска ефикасност, корпоративно управљање,
реформа образовног система, технолошки развој, истраживање и развој, информационо
комуникационе технологије, запошљавање, конкурентност, реструктурирање и приватизација,
страна улагања, предузетништво, регионални развој, заштита животне средине.
У периоду од 2011. до 2020. године технолошка политика за индустрију Србије је
фокусирана на три стратешка приоритета:
1) Ревитализација - иницијални импулс процеса опоравка кроз консолидацију и довођење у
функционално стање постојећих производних ресурса, посебно великих компанија и
индустријских система;
2) Реинжењеринг - експанзија у постојећим оквирима кроз технолошку модернизацију МЛТ
сектора и кроз постепено увођење високотехнолошких садржаја;
3) Развој - промена технолошког профила индустрије, кроз миграцију тежишта индустријске
производње из доминантно нискотехнолошке области ка области високих технологија.
Водеће снаге индустријског реструктурирања у Србији ослањаће се на приватизацију,
стране greenfield инвестиције и на развој конкуренције односно на јачање конкурентских
компанија.
Кључни изазови/препреке за индустријски раст Србије:
 пораст незапослености и пад зарада може довести до оријантације на остварење
краткорочних циљева;
 за разлику од других транзиционих држава, привредна инфраструктура је неизграђена и
некомплетирана;
 инфлација у Србији ће према међународним стандардима вероватно бити релативно висока;
 перманентно је присутна опасност два кључна макроекономска дефицита: буџетског и
текућег платног биланса;
 недовољни институционални и административни капацитети за спровођење прописа у
области контроле индустријског загађења и управљања ризицима.
У акционом плану за спровођење стратегије, садржани су циљеви као и мере и
активности за спровођење истих, надлежне институције и рокови за остварење. Индикатори
успешности нису постављени у акционом плану.
Цео текст стратегије можете наћи овде

