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              19. јануар 2017. године 

 

Одговор на тврдње министра Вујовића да су оцене Фискалног савета паушалне 

Министар Вујовић у јучерашњој изјави погрешно тумачи ставове и анализе 

Фискалног савета и неосновано закључује да су оцене Фискалног савета паушалне. 

Стварне оцене Фискалног савета знатно се разликују од тумачења министра и, уз све 

релевантне анализе, објављене су приликом оцене буџета за 2017. и Фискалне 

стратегије за период 2017-2019. године. Ови извештаји доступни су на сајту Фискалног 

савета и достављени су Министарству финансија.  

Министар погрешно интерпретира анализу кретања БДП-а коју је спровео 

Фискални савет. Наиме, Фискални савет никада није рекао да ће привредни раст у 2017. 

бити 2%, како министар неосновано закључује. У анализи привредних кретања за 2016, 

а не за 2017. годину, јасно смо објаснили да остварена стопа раста БДП-а од око 2,7% у 

себи садржи релативно висок и једнократан раст пољопривреде, због чега је прави 

тренд раста привреде у 2016, с којим се улази у 2017, око 2%. То, међутим, нису наше 

прогнозе за 2017. годину. У 2017. очекујемо наставак убрзања привредног раста и 

достизање стопе раста БДП-а од 3%, баш како прогнозирају Министарство финансија, 

НБС и међународне институције попут ММФ-а и Европске комисије. Убрзање 

привредног раста са 2 на 3% био би добар резултат, али постоје и ризици да се то не 

деси. 

Фискални савет, такође на основу детаљно образложених анализа, оцењује да је 

оптималан трајни фискални дефицит за Србију, који би требало достићи, 0,5% БДП-а. 

Такав циљани дефицит потребан је због превеликог јавног дуга, а позитивно утиче на 

привредни раст и потпуно је усаглашен са ЕУ директивама. Међутим, Фискални савет 

не предлаже да се достизање циљаног дефицита од 0,5% БДП-а оствари одмах у 2017, 

како погрешно тумачи министар, већ у 2019. години уз структурне реформе које би 

омогућиле достизање овог циља. Са идентичним циљаним дефицитом од 0,5% БДП-а 

слаже се и Министарство финансија, једино што је план Министарства (из Фискалне 

стратегије) да се овај циљ достигне у 2020, а не у 2019. години како предлаже Фискални 

савет.  

Министар би зато морао да објасни на основу чега тврди да су оцене Фискалног 

савета засноване на калкулацијама „по кратком методу“, да нису „поткрепљене 

емпиријским подацима, ни добрим методама и моделима“. Односно, да објави своје 

калкулације по „дугачком“ методу и емпиријски заснованим методама и моделима који 

би недвосмислено оповргли оцене Фискалног савета. У противном, изјаве министра би 

се морале оценити као паушалне.     

    


