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ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА У БЕОГРАДУ

СИВА ЕКОНОМИЈА, КРИЗА 
И ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ2

САЖЕТАК. Предмет овог рада је истраживање односа сиве економије, транзиције

и кризе у данашњем српском друштву. Социолошки приступ овим по-

јавама настоји да анализира и објасни које су основне карактеристике

сиве економије у Србији пре и током глобалне економске кризе. Пола-

зи се од става да је друштвена криза пре свега криза транзиције, а да је

глобална криза свему дала нове димензије. Главна теза гласи: узроци

сиве економије су, пре свега, на домаћем терену. Они су последица

прихваћеног и реализованог модела неолибералне транзиције, кон-

цепта приватизације и стварања друштва капиталистичке периферије.

То се настоји доказати коришћењем резултата истраживања о сивој

економији и друштвеној структури и података званичне статистике.

У првом делу рада наводе се најважнији системски узроци њеног на-

станка у друштву у транзицији. У другом делу се указује на губитнике

и добитнике сиве економије у Србији. Најзад, закључује се да преовла-

ђују негативне над позитивним последицама сиве економије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: сива економија, криза, сиромаштво, транзиција, незапосленост.
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УВОД

У ра-у се анализирају, о9исују и оEјашњавају најважнији сис2ем-
ски узроци 9ос2ојања сиве еконoмије у -руш2ву у 2ранзицији.
Реч је, 9ре свеFа, о неформалним, незакони2им ак2ивнос2има
које су 9реживеле све фазе -оса-ашње 2ранзиције СрEије. С2оFа
се ис2раживање Eави најважнијим -руш2веним узроцима ове
9ојаве, 9осеEно у времену уEрзане 9рива2изације и 2ранзиције
-руш2ва. Полазна �еза �ласи: изрази�о висок ниво сиве економије у
уку�ној за�осленос�и и БДП земље резул�а� је, �ре све�а, сис�емских
фак�ора. У 9рвом 9лану су 9риро-а 9роцеса 2ранзиције, мо-ел и
2ем9о оEављене 9рива2изације и карак2ер 9ос2ојећих 9оли2ич-
ких и економских ели2а. Са ак2уелном кризом ка9и2алис2ичкоF
сис2ема значај и величина сиве економије у уку9ним ак2ивно-
с2има с2ановниш2ва 9ос2али су још важнији. Социолошка ана-
лиза учесника сиве економије у -руш2ву у 2ранзицији, 9оре-
ос2алоFа, има за циљ -а 9ојасни и о9ише најважније -оEи2нике и
FуEи2нике, а он-а и какав је о-нос вла-ајућих 9оли2ичких и еко-
номских ели2а 9рема њима. То значи -а се 9омену2е неформал-
не ак2ивнос2и Fрађана СрEије 9осма2рају као -ео с2ра2ешких ин-
2ереса вла-ајуће ели2е, која је ин2ересно зависна и Eлиска
све2ским цен2рима FлоEализованоF ка9и2ала.

Пос2оје врло различи2а о-ређења 9ојма сива економија како
ис2раживача ове 9ојаве, 2ако и оних који се њом Eаве. Најчешће
су коришћени сле-ећи 2ермини: неформална, скривена, нереFу-
ларна, нереFис2рована, нео9орезована, не9ријављена, сива еко-
номија. Са-ржај 2их 2ермина је различи2, у зависнос2и о- 2оFа на
које се ак2ивнос2и о-носи и ко их -ефинише. Ов-е се 9о- сивом
економијом 9о-разумевају не-озвољене ак2ивнос2и, ван закона
и норми 9ословноF морала, о- си2ноF ра-а, изEеFавања 9лаћања
9ореских и -руFих оEавеза, -о оних којима се залази у оEлас2
ми2а, кору9ције, си2ноF, кру9ноF и сис2емски орFанизованоF
криминала. Ово се о-носи на 9ословање и за9ошљавање мимо
закона и незакони2е финансијске 2рансакције, с је-не с2ране, и
криминал разних врс2а, с -руFе с2ране. Социолошки 9рис2у9 си-
вој економији 9о-разумева -а се наве-у најважнији -руш2вени,
сис2емски узроци нас2анка и ширења ове 9ојаве. Они су ком9ле-
мен2арни узроцима сиве економије које наво-е економис2и и
слични ис2раживачи. Њихови 9о-аци се корис2е у ра-у, како у
све2у 2ако и у -руFим -руш2вима у 2ранзицији. У зависнос2и о-
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2оFа како ау2ори схва2ају 9ојам сиве економије и њене узроке,
они ну-е и различи2а решења и сре-с2ва -а се она -ове-е у Fра-
нице -руш2вене 2олерације. По раширенос2и и значају из-вајају
се -ва оEлика сиве економије: 1) 9роизво-ња и 9роме2 9роизво-а
и услуFа и 2) ра- на црно. Најчешће коришћен ме2о- мерења сиве
економије је MIMIC. Поре- њеFа 9римењују се и HTC, анке2е о
9ословању 9ре-узе2ника и 9роцена 9орескоF јаза усле- евазије
(изEеFавања) 9ореза. 

СИСТЕМСКИ УЗРОЦИ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ У СРБИЈИ

Сива економија није наш изум. Она је 9рису2на и у -руFим -ру-
ш2вима. Разлика између њих и земаља у 2ранзицији је у оEиму
„сиве” економије, мерама и сре-с2вима која се 9ре-узимају -а се
она све-е на 9о-ношљив ниво. ДруFачија је и с2рук2ура њених
учесника, Eаш као и о29ори мерама за њено сузEијање. Ов-е ће се,
у 9рвом ре-у, ис2ражива2и најважнији узроци 9ос2ојања и јача-
ња сиве економије у СрEији 9ре и 2оком ак2уелне све2ске еко-
номске кризе.

Први узрок рас2а сиве економије у СрEији је о-аEрани неоли�е-
рални мо
ел �ранзиције. ЊеFова суш2ина је формулисана у 2зв. Ва-
шин��oнском 
о�овору (свео9ш2a с2аEилизацијa, лиEерaлизацијa и
9рива2изацијa). Он је ш2и2ио ин2ересе (нео)лиEерализма САД, а
са-ашња све2ска криза је, 9о оцени Јована Душанића, израз њеFо-
ве сис2емске кризе (Душанић, 2009, с2р. 68, 72). Тај конце92 је
наме2ну2 земљама у 2ранзицији и -о9ринео је њиховој -аљој
марFинализацији у ка9и2алис2ичком сис2ему. Најважније 9о-
сле-ице су социјално раслојавање, сиромаш2во, неза9осленос2 и
9ривре-но и -руш2вено наза-овање. 

На 9ро-уEљивање -руш2вене кризе у СрEији у2ицао је и:

„9осеEно 9оFрешан мо-ел 9ривре-них реформи, који је усвојен и
који се 9римењује о- 9оче2ка 2001. Fо-ине” (Ковачевић, 2010,
с2р. 1). 

За -руш2вене реформе није 9ос2ојала саFласнос2 највећих соци-
јалних Fру9а. Оне нису о-лучивале ни о конце92у 9рива2изације.
Нас2ало је -руш2во ка9и2алис2ичке 9ериферије. На врху -ру-
ш2вене 9ирами-е, са највише -руш2вене моћи и у2ицаја, jeсу 9о-
ли2ичке и економске ели2е. Оне које су на влас2и мењају услове



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (2)/2015

262 НАДА Г. НОВАКОВИЋ

9ривређивања и живо2а, -оносе законе и с2варају амEијен2 за Eу-
јање нелеFалне економије.

ДруFи узрок рас2а сиве економије је �рива�изација. После 2000.
Fо-ине у СрEији је с9рове-ена „шок” 9рива2изација, Eрза, свео9-
ш2а и орочена. Према оцени Марије ОEра-овић 9рива2изација је,
кроз ис2орију, увек имала за циљ оFраничавање кон2роле -ржа-
ве на- економском сфером и ширење 9рива2ноF сек2ора. За2им:

„Њени циљеви увек су Eили везани за 9реоEликовање својинске
с2рук2уре, о-ређених економских целина 2ј. класних о-носа у
-руш2ву. Уна9ређење економских о-носа и економски рас2, у кон-
кре2ним ис2оријским си2уацијама Eили су о- мањеF значаја”
(ОEра-овић, 2012, с2р. 88).

 У СрEији је кључну улоFу у формулисању циљева и суEјека2а
9рива2изације имале су 9оли2ичка ели2а и међунаро-не финан-
сијске инс2и2уције. Званични 9о-аци АFенције за 9рива2изацију
за 9ерио- 2002–2010. Fо-ина о2кривају -а је 9ро-а2о 2.402 9ре-узе-
ћа. У њима је Eило за9ослено 340.174 ра-ника. Уку9ан 9рихо- о-
9ро-аје је 2.669 мил. евра, за инвес2иције је -оFоворено 1.179, а за
социјалне 9роFраме 277 милиона евра. Свака 2рећа 9ро-аје је не-
ус9ешна или 9ониш2ена (Bošnjak, 2008, str. 26). Заје-но са 9они-
ш2еним 9рива2изацијама из 9ерио-а 9ре 2000. Fо-ине у-ео не-
ус9ешних 9ро-аја се 9ење на 50%! Ра-ници који су 9роFлашени
2ехнолошким вишком -оEијали су о- 40–250 евра 9о Fо-ини с2ажа
(СЕС, 2011, с2р. 38).

Ус2ав Ре9уEлике СрEије (усвојен 2006. Fо-ине) -ао је леFи2ими-
2е2 -о2а-ашњој 9рива2изацији. После-ица 2оFа је -а -руш2вена
својина не 9ос2оји као ус2авна ка2еFорија. Нема 2у ни за-ружне
својине и сличних оEлика власниш2ва. До изEијања све2ске еко-
номске кризе СрEија је заос2ајала за земљама у 2ранзицији 9о
учешћу 9рива2не својине у с2варању БДП и уку9ној за9ослено-
с2и. После 2оFа она је 9ос2ала -оминан2ан сек2ор 9ривређивања
(ТаEела 1).

2007 2013

ПРИВАТНА СВОЈИНА 52,5 49,5

ДРЖАВНА СВОЈИНА 35,0 49,5

ТАБЕЛА 1: ЗАПОСЛЕНИ ПРЕМА СЕКТОРУ СВОЈИНЕ, СРБИЈА 2007–2013. ГОДИНЕ (%)
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Извор, Ре9уEлички заво- за с2а2ис2ику, АРС 2007, Бил2ен 484, с2р. 102 и
АРС 2013, Бил2ен 578, с2р. 28,

 У сек2ору -руш2вене својине 2013. Fо-ине Eило је за9ослено
симEоличних 1,2% ра-но с9осоEноF с2ановниш2ва. Држава је 9о-
с2ала значајан власник и 9осло-авац, ш2о је је-ан о- 9ара-окса
9рива2изације СрEије (ТаEела 1). Нарочи2о је униш2ена ин-ус2ри-
ја, а с њом и ра-ничка класа (Савић, 2010). Међу2им, 2у је још је-ан
9ара-окс: 9рива2изација и 9рива2ни сек2ор нису -овели -о еко-
номскоF рас2а, веће за9осленос2и и рас2а живо2ноF с2ан-ар-а. 

Трећи узрок који 9омаже EеF у сиву економију јес2е �ро�а
ање
социјалне 
ржаве и Eрисање већ -ос2иFну2их социјалних и еко-
номских 9рава за9осленоF и ос2алоF с2ановниш2ва. Овај 2рен- је
9рису2ан на FлоEалном нивоу, али је у земљама у 2ранзицији
уEрзан. На FлоEалном нивоу 9орасли су економске неје-накос2и,
неза9осленос2 и сиромаш2во. У Евро9ској унији сиромаш2во и
социјална искљученос2 још су израженије 9осле 2008. Fо-ине
(Вуковић, 2011, с2р. 24). У СрEији 9осле 2000. Fо-ине 9ромењено је
законо-авс2во у оEлас2и за9ошљавања, з-равс2вене заш2и2е,
9ензионоF сис2ема и закона о социјалној заш2и2и 9оје-инца и
9оро-ице. ЊеFова 9римена -овела је -о FуEи2ка ра-них мес2а у
2им оEлас2има и 9а-а сре-с2ава и квали2е2а услуFа. Само -а 9о-
менемо -а је -рас2ично 9оремећен о-нос Eроја за9ослених и
9ензионера. Го-ине 2002. о-нос је Eио 1:1,38, а 2012. Eио је 1:1,01,
или међу најнижима у реFиону. Смањене су и 9ензије у о-носу
на 9росечне зара-е о- 70,3% на 60,5% (Шуковић, 2014, с2р. 96, 97).
Све2ска криза -о9риноси још већем FуEи2ку раније с2ечених со-
цио-економских 9рава Fрађана.

Че2ври узрок је „међунаро-на заје-ница”. Ту су 9осеEно важни
ММФ, Све2ска Eанкa и сличне инс2и2уције, о- којих зависи фи-
нансијска (не)моћ -руш2ва и -ржаве. Они су 9осле 2000. Fо-ине
2олико 9рису2ни -а Eез њих није моFуће -оне2и није-ан Eи2ан
сис2емски закон, 9римени2и Fа или укину2и! Тако је Eило ко-
усвајања „реформских” закона, закона о ра-у, 9рива2изацији,
9ривре-ним -руш2вима и -р. Према 9о-ацима Наро-не ску9-
ш2ине СрEије о- 2002. -о 2009. Fо-ине усвојена су чак 572 сис2ем-
ска закона (Bošnjak, 2008, str. 28). Помену2е инс2и2уције су ко-

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СВОЈИНЕ 4,3 1,0

ДРУШТВЕНА СВОЈИНА 8,2 —

ТАБЕЛА 1: ЗАПОСЛЕНИ ПРЕМА СЕКТОРУ СВОЈИНЕ, СРБИЈА 2007–2013. ГОДИНЕ (%)
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9рива2изације значајно у2ицале на изEор мо-ела и ме2о-а, али и
на 9ос2ављање саве2ника за 2е ис2е мо-еле и ме2о-е. У суш2ини,
закључила је Сања Пауновић, не 2реEа се ослања2и на MМФ каo
развојну инс2и2уцију, јер:

 „[…] развој зависи искључиво о- националних развојних инс2и2у-
ција и -омаћих и међунаро-них финансијера” (Пауновић, 2011,
с2р. 349).

Пе2и узрок рас2а нелеFалних ак2ивнос2и јес2е ниска с�о�а ак-
�ивнос�и и за�осленос�и ра
но с�осо�но� с�ановниш�ва земље (Та-
Eела 2). С2о9а ак2ивнос2и у 9ерио-у 2007–2012. Fо-инe смањена
је за 3,3%, а за9осленос2и за 5,2%. Порасла је с2о9а неза9ослено-
с2и за 5,1%, а неак2ивнос2и с2ановниш2ва за 3,3%. Го-ине 2008.
измењена је и с2а2ис2ичка ме2о-олоFија, 9а су 9о-аци у време
нас2у9ајуће FлоEалне кризе умањени. За2им, они се не о-носе на
9ромене у за9осленос2и и FуEи2ку ра-них мес2а у сивој еконо-
мији. О 2оме сазнајемо из -руFих извора. Ка-а се ови 9о-аци (Та-
Eела 3) у9оре-е са онима у ЕУ, он-а се може закључи2и -а је за-
ос2ајање у с2о9ама за9осленос2и значајно (ТаEела 3).

Извор: РЗС, Анке�а о ра
ној снази у: Бил2ен 484, с2р. 102, Бил2ен 499,
с2р. 19, Бил2ен 517, с2р. 19 , Бил2ен 533, с2р. 17, Бил2ен 550, с2р. 15,
Бил2ен 564, с2р. 15, Бил2ен 578, с2р. 15 и Бил2ен 578, с2р. 10

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

АКТИВНОСТИ 63,4 62,7 60,6 59,0 59,4 60,1 61,6

ЗАПОСЛЕНОСТИ 51,5 53,7 50,4 47,2 45,4 45,3 47,5

НЕЗАПОСЛЕНСОТИ 18,8 14,4 16,9 20,8 23,6 23,9 23,0

НЕАКТИВНОСТИ 36,6 37,3 39,4 41,0 40,6 39,9 38,4

ТАБЕЛА 2: СТОПЕ АКТИВНОСТИ, ЗАПОСЛЕНОСТИ, НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И НЕАКТИВНОСТИ СТАНОВНИШТВА 
(15–64) СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2007–2013. ГОДИНE (%)

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

АКТИВНОСТ 70,3 70,7 70,9 70,9 71,1 71,7 70,0

ЗАПОСЛЕНОСТ 65,3 65,7 64,5 64,0 64,2 64,1 64,1

ТАБЕЛА 3: СТОПЕ АКТИВНОСТИ, ЗАПОСЛЕНОСТИ, НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И НЕАКТИВНОСТИ РАДНОСПОСОБНОГ 
СТАНОВНИШТВА ЕУ28, 2007–2013. ГОДИНЕ (%)
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics (poslednji pristup 2. april 2014).

У о-носу на 9росек ЕУ 27 (ТаEела 3) СрEија има око 10% нижу
ак2ивнос2 с2ановниш2ва ра-ноF узрас2а. Дос2иFну2и ниво за9о-
сленос2и је -ве 2рећине 9росека ЕУ. О9ш2а с2о9а неза9осленос2и
је више о- -ва 9у2а виша о- 9омену2оF 9росека. 

Шес2и 9о-с2ицај рас2у сиве економије -аје висока неза�осле-
нос� ра
но с�осо�но� с�ановниш�ва. О9ш2а с2о9а неза9осленос2и
је још 9ре 2ранзиције Eила међу највишим у Евро9и (1990. Fо-ине
чак 20%). Током 2ранзиције се увећавала, а 9осле-њих 15 Fо-ина
о-ржала на високом нивоу. То је неколико 9у2а више о- развије-
них чланица ЕУ, а скоро међу највишим у земљама у реFиону и
2ранзицији. Неза9осленос2 у СрEији није циклична и фрикцио-
на, иако има и 2оFа. Она је 9ре свеFа с2рук2урна. У највећој мери
је 9осле-ица 9римењеноF конце92а -руш2вених реформи и 9ри-
ва2изације, а мањим -елом је 9орасла зEоF све2ске економске
кризе. Поре- 2оFа, -оминира неза9осленос2 омла-ине, с2арoс2и
о- 19. -о 24. Fо-ине. Према 9о-ацима за 2012. о9ш2а с2о9а неза9о-
сленос2и износила је 23,4%. Ко- омла-ине узрас2а о- 15 -о 19 Fо-
-ина с2о9а неза9осленос2и Eила је 64,1%, а узрас2а о- 19 -о 24 Fо-
-ина 48,4%. У уку9ном зEиру неза9ослених лица, они чине је-ну
2рећину. Такви 9роEлеми су карак2ерис2ични и за развијени
све2, али у зна2но мањој мери. Си2уација -онекле слична нашој
9ос2оји у Ш9анији, И2алији и Грчкој. Према ис2ом извору 9о-а-
2ака све је учес2алија „нова” неза9осленос2. То су лица с2арос2и
о- 45 -о 56 Fо-ина, о- којих је сваки 9е2и Eез 9осла (Шуковић,
2014, с2р. 134).

Примећено је -а су неза9ослена лица све су -уже 2ражила 9о-
сао. Кра2корочно неза9осленa (-о 11 месеци) је Eилa 9е2ина неза-
9ослених. Изна- 2оF временскоF 9ерио-а рачуна се -уFо2рајна
неза9осленос2. Она има различи2е с2е9ене, 9а је уоEичајено -а се
неза9осленос2 која 2раје -уже о- -ве Fо-ине сма2ра -уFо2рајном.
По 2оме се СрEија разликује у о-носу на -руш2ва реFиона и ЕУ.
О 2оме све-очи и 9о-а2ак -а је 2012. Fо-ине свако 9е2о неза9осле-
но лице имало 2ај с2а2ус више о- 7 Fо-ина (Шуковић, 2014,

НЕЗАПОСЛЕНОСТ 7,2 7,0 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8

НЕАКТИВНОСТ 29,7 29,3 29,1 29,1 28,9 28,3 30,0

ТАБЕЛА 3: СТОПЕ АКТИВНОСТИ, ЗАПОСЛЕНОСТИ, НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И НЕАКТИВНОСТИ РАДНОСПОСОБНОГ 
СТАНОВНИШТВА ЕУ28, 2007–2013. ГОДИНЕ (%)
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с2р. 134, 138). Међу неза9осленима већином су жене. Оне имају
вишу с2о9у неза9осленос2и, -уже чекају 9осао и чешће су оEес-
храEрене у 2оме. Неза9осленос2 више 9оFађа мла-е (15–24), с2а-
рије Fенерације, неоEразоване и инвали-е (Крс2ић, Аран-аренко,
2011, с2р. 190; Тим НСЗ и Аран-аренко, 2012, с2р. 59). Међу неза9о-
сленима све су се чешће налазили Eивши ра-ници. У 2013. Fо-и-
ни, свеFа је 2рећина неза9ослених лица 9осао 2ражило 9рви 9у2.
Сваки че2вр2и званично неза9ослени је ос2ао Eез 9осла 9ре на-
с2у9ања све2ске кризе, 2ј. 2005. Међу њима 55,0% ос2ало је Eез 9о-
сла зEоF -оEијања о2каза или ликви-ације 9ре-узећа (РЗС, 2013,
с2р. 87). МноFи о- њих су Eили 9ринуђени -а скла9ају уFоворе на
о-ређено време, или илеFално ра-е у сивој економији. Нацио-
нална служEа за за9ошљавање СрEије Eрој 9ријављених лица ко-
њих, а која оEављају -руFе ак2ивнос2и или су 9ријављени зEоF
ма2еријалне и з-равс2вене заш2и2е, 9роцењује на 200.000.

Се-ми узрок сиве економије је ниска с�о�а �ро
ук�ивнос�и ра-

а. О 2оме све-оче и 9о-аци о кре2ању с2о9е БДП и 9росечних за-
ра-а у 9ерио-у 9ре и 2оком свес2ке кризе (ТаEела 4). Освр2 на из-
не2е 9о-а2ке наво-и на закључак -а је 9ро-ук2ивнос2 ра-а Eила
нижа о- висине и 2ем9а рас2а 9росечних зара-а. То значи -а је
9ривре-а неефикасна, Eаш као и она 9ре 2ранзиције. ПосеEно је
9ро9а-ала ин-ус2рија. Уку9ан БДП СрEије у 9ерио-у 2001–2009.
Fо-ине рас2ао је 9о с2о9и 4,4, 9ољо9ривре-е 2,8, а ин-ус2рије све-
Fа 0,5% (Savić, 2010, с2р. 319). По учешћу ин-ус2рије у БДП (18%)
вра2или смо се у 70-е Fо-ине.

Извор: Поли�ике за �овећање конкурен�нос�и и за�осленос�и ра
не сна�е,
ЦЛДС, 2012, с2р. 24, Извеш�ај о развоју Ср�ије 2010, Минис2арс2во финанси-
ја РС, 2010, с2р 30 и 10. Квар�ални мони�ор, 27, 2011, с2р. 19, Bošnjak,
Ključne makroekonomske neravnoteže kao izazov ekonomske politike,
str. 14. и РЗС.

Осми узрок 9ос2ојања сиве економије је слаEа �равна 
ржава и
о-сус2во инс2и2уција важних за функционисање ефикасне 2р-

2002. 2007. 2008. 2009 2010. 2011. 2012.

БДП 3,6 7,1 6,0 –2,6 2,0 1,6 –1,5

РЛД,% 30,1 14,7 4,8 0,5 1,3 0,0 –5,6

НЛД ЕВР 151 348 400 338 331 373 388

ТАБЕЛА 4: СТОПЕ РАСТА БДП, РЛД И ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2002–2012. 
ГОДИНА
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жишне 9ривре-е. Правна -ржава, с оEзиром на 2о какав -анас
има са-ржај у СрEији, -алеко је о- изворноF значења 2оF 9ојма.
Поли2ичке ели2е крше Ус2ав земљe, важеће законе и 9ро9исе, а
више се служе уре-Eама („уре-Eаши”) и неформалним сре-с2ви-
ма и каналима у2ицаја. Не 9ос2оји независнос2 2ри Fране влас2и.
Извршна влас2 -оминира на- законо-авном и су-ском. Су-ска
влас2 је најслаEија карика сис2ема, ш2о 9оFуEно -елује на њену
ефикаснос2 и 9осле-ице које 2р9е Fрађани. Међу кру9не не-о-
с2а2ке ср9ске 2ранзиције свакако можемо уEраја2и не9ос2ојање
закона који Eи ш2и2или акционарску својину и њене власнике.
Током 9рива2изације, 9осеEно у 9рвој -еценији, велики Eрој ра--
ника с2екао је акције. Оне су 9осле 2000. Fо-ине оEесмишљене,
оEезвређене, чак и 9ро-аване на 2ржиш2у Eез саFласнос2и акцио-
нара. По2ом је усле-ила 9љачка акционара на више начина (-о-
ка9и2ализацијом, 9рисвајањем о- с2ране АкцијскоF фон-а, неле-
Fалном 9ро-ајом о- с2ране новоF власника 9ре-узећа и сл.).
У суш2ини, -ржава и нови 9ре-узе2ници су Eили у ин2ересној
симEиози и -о9ринели су 2оме -а се ра-нци-акционари ш2о лак-
ше ослоEо-е акција. То све-оче и Eројни ш2рајкови и 9ро2ес2и
ра-ника, у којима се нису 9ош2овала њихова елемен2арна 9рава
као ра-ника и власника акција (Новаковић, 2013, с2р. 43–48). Дру-
Fи 9ример је 9рава ре2кос2 међу земљама у 2ранзицији. Наиме,
СрEија је 2ек се92емEра 2011. Fо-ине -онела Закон о враћању о-у-
зе2е имовине и оEеш2ећењу. Укра2ко речено, у -руш2ву 9ос2оји
9равнa несиFурнос2, нес9ремнос2 -оласка инвес2и2ора у земљу,
али и о-лазак је-ноF -ела ош2ећених Fрађана у сиву економију.

Деве2и фак2ор о9с2анка сиве економије је рес2рик2ивно ра
но
и социјално законо
авс�во, које је максимално заш2и2ило ин2ере-
се 9осло-аваца, на ш2е2у за9ослених ра-ника. ЊеFова лиEерали-
зација нас2у9ила је изменама 9осле 2001. Fо-ине. Данас се нас2а-
вља новим законима скоро у свим оEлас2има живо2а и ра-а. Све
је 2о у -уху неолиEерализма, који 9ре9уш2а 9оје-инцу EриFу о
сеEи и 9оро-ици. Ра-ницима се уки-ају већ раније с2ечена 9ра-
ва, а уво-е а2и9ични и флексиEилни ра-ни о-носи. Циљ је -а се
олакша о29уш2ање ра-ника, како Eи се наво-но лакше 9ривукли
с2рани инвес2и2ори. Наме2ну2 је ми2 о флексиEилним ра-ним
о-носима као мо-ернизацији, ш2о је ис9о- с2ан-ар-а законо-ав-
с2ва и 9раксе најразвијенијих чланица ЕУ. Ево и неколико -оказа:
1) уо9ш2е нема с9ецијализованих су-ова ра-а; 2) флексиEилни
ра-ни о-носи се с2ављају у 9рви 9лан, иако је у развијеним -ру-
ш2вима још увек у 9рвом 9лану ра- за 9ла2у и на нео-ређено вре-
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ме; 3) не 9ос2оје закони о EезEе-нос2и на ра-у какви су саFласни
конвенцијама и 9ре9орукама МОР-а; 4) не 9ос2оје инс2и2уције
које Eи кон2ролисале неке о- 9ос2ојећих, као корек2ив и Fаран2
-еловања 9равне -ржаве, какве су инс9екције ра-а и сл. У СрEији
је неефикасан сис2ем на-зора, кон2роле и ра-а инс9екција и су-
-ова, 9ре свеFа инс9екција ра-а и 9рекршајних су-ова. Пос2оји 30
врс2а инс9екција, формираних о- с2ране 10 минис2арс2ава. Је--
но ис2раживање о 2оме -оказало је -а нема ује-наченос2и у 9о-
с2у9ању инс9екција ра-а и 9рекршајних су-ова, -а велики Eрој
9ријава ра-ника зас2арева, а казне које се изричу су најчешће (у
57% случајева) ис9о- у2врђеноF законскоF минимума (Petovar,
Grujić, 2012, с2р. 42, 45, 46). Овоме 2реEа -о-а2и и изјаву -ирек2ора
Пореске у9раве: „ТреEало Eи нам још 1.000 инс9ек2ора” (Blic,
18. 12. 2013).

Десе2и фак2ор који у2иче на анFажовање у сивој економији је
�орески сис�ем. Он значајно у2иче на услове 9ословања, 2рошко-
ве ра-а и моFућнос2 уEирања сре-с2ава за -ржавни Eуџе2. Ко-
нас је 9орез на -оEи2 (9рофи2) међу најмањима у окружењу (са
10% је 9овећан на 12%). МноFи 9осло-авци -оEијали су 9ореске и
-руFе финансијске 9о-с2ицаје за ку9овину 9ре-узећа и 9ослова-
ње (2000–10.000 евра 9о ра-нику). Већини 9ре-узе2ника је -о-
с2у9на рела2ивно јеф2ина елек2рична енерFија, а еколошке и
-руFе 2аксе су мале. Па и9ак, је-ан о- Fлавних арFумена2а 9ре-у-
зе2ника у EорEи 9ро2ив сиве економије јес2е зах2ев -а им се сма-
ње наме2и на ра-. У суш2ини, 9орески сис2ем у СрEији није 9ро-
Fресиван и највише 9оFађа сиромашније Fрађане и слаEије
9осло-авце. Порези и -о9риноси на зара-е, 9а и на минималну,
више ш2е2е најмање 9лаћеним ра-ницима неFо онима са најви-
шим зара-ама. Они више из-вајају за -ржавни Eуџе2 и јавне слу-
жEе неFо -руFи који више зарађују. О- уку9не Eру2о зара-е, 9осле
2005. Fо-ине, из-вајања су за 9осло-авце износила 17,9%, а заје--
но за 9осло-авце и ра-нике 35,8%. Према 9о-ацима Све2ске Eанке
9роцена2 уку9ноF 2рошка ра-а, или 9орески клин, за СрEију је
изузе2но низак. На БЛД који је у висини 67% о- 9росечне зара-е
9лаћа се 9орез о- 67%, а за онај изна- 9росека за 67% 9орез је свеFа
39,8%. У развијеним земљама ЕУ15 9орез на 9росечну зара-у је
41,7%, нижу о- ње је 37,7%, а вишу о- 9росека 46,3% (CLDS, 2012,
с2р. 23, 61, 64). На основу ис2раживања Фри-риха Шнај-ера (Fri-
drich Schneider) 9овећање Eроја 9ро9иса из оEлас2и за9ошљава-
ња за 5 значи рас2 сиве економије за 8%. (Schneider, 2003, с2р. 15).
У време кризе вишес2руко се увећава и сива економија.
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Је-анаес2и узрок сиве економије је високо сиромаш�во (не)за-
�ослених �рађана. Сиромаш2во за9осленоF и из-ржаваноF с2анов-
ниш2ва у -руш2ву у 2ранзицији 9ос2ало је 2рајно 9рису2на -ру-
ш2вена 9ојава. Линија сиромаш2ва је че2ири 9у2а нижа неFо у
САД, а -ва 9у2а мања неFо у ЕУ. Сиромаш2во у СрEији је 9осле
90-их Fо-ина 9ос2ало урEано, -а Eи 9осле 25 Fо-ина 2ранзиције
9ос2ало најизраженије у руралним сре-инама. По-аци о сирома-
ш2ву заснивају се на с2а2ис2ичким изворима (АРС, Анке2и о 9о-
2рошњи -омаћинс2ава) и конкре2ним социолошким и економ-
ским ис2раживањима. Већина о- њих из узорка изос2авила
изEеFлице. Према 9о-ацима Срђана Шљукића:

„Број изEееFлица реFис2рованих у Ре9уEлици СрEији Fо-ине
1996. Eио је 538.000. До ок2оEра 2006, 2ај је Eрој смањен на 106,000
лица, са још 11.000 жалEи на 9рвос2е9ено решење о уки-ању изEе-
FличкоF с2а2уса” (Šljukić, 2011, str. 97).

Нема сумње -а су оне у2ицале на 9ромене на 2ржиш2у ра-а, а
-а су сре-с2ва за о92анак налазиле и у сивој економији.

Сиромаш2во се у све2у 9овећало 2оком неолиEералне FлоEали-
зације, а са све2ском кризом оно се увећало.3 Најчешће се разли-
кује а9солу2но сиромаш2во, ка- 9оје-инац нема сре-с2ава за ос-
новне еFзис2енцијалне 9о2реEе. ДруFи оEлик је рела2ивно
сиромаш2во. Оно се о-носи и на -руFе 9о2реEе 9оје-инца, које се
уоEичајено за-овољавају у конкре2ном -руш2ву. НемоFућнос2 -а
се за-овоље о-ређене 9о2реEе сврс2ава 9оје-инца у рела2ивно
сиромашне Fрађане. Освр2 на 9о-а2ке у 2аEели 5 -оказује -а се
сиромаш2во у СрEији за-ржало на високом нивоу. 

3 О а9солу2ном, рела2ивном и суEјек2ивном сиромаш2ву више је 9исао Ми-
лосављевић, М. (2008), Сиромаш2во у све2у и у СрEији, Социјална мисао, 4,
с2р. 7–27.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

УКУПНО 20,9 21,1 17,9 17,7 18,3

ЗАПОСЛЕНИ 15,3 16,5 13,5 13,6 12,8

НЕЗАПОСЛЕНИ 33,6 33,4 31,1 30,5 33,9

ПЕНЗИОНЕРИ 15,6 15,4 14,1 12,9 11,5

ТАБЕЛА 5: СИРОМАШТВО У СРБИЈИ 2006–2010. ГОДИНЕ: СТОПА РИЗИКА, РАДНИ СТАТУС СИРОМАШНИХ И 
АПСОЛУТНО СИРОМАШТВО (%)
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Извор: АПД, РЗС и Тим за смањење сиромаш2ва. 2012: с2р. 24 и 25.

Ка-а Eисмо корис2или с2ан-ар-е Све2ске Eанке 2и 9роцен2и
Eи се у-вос2ручили. На основу наших 9о-а2ака сиромаш2во
више 9оFађа неза9ослене. Њима се 9ри-ружују и 9оро-ице са
више из-ржаване -еце, нижеF оEразовања и чешће с2ановника
руралних сре-ина. Све време, на ш2а указују социолошка ис2ра-
живања, сиромаш2во се феминизује. Оно чешће 9оFађа жене, 9о-
сеEно неза9ослене и самохране мајке.

Дванаес2и узрок сиве економије јес2е нарушен �ословни и �ра-
ђански морал (ми�о и кору�ција). Такве 9ојаве 9ос2оје у сваком
-руш2ву, али не 2реEа заEорави2и чињеницу -а је њихова раши-
ренoс2 и 2олерација различи2а. У -руш2ву у 2ранзицији ми2о и
кору9ција 9ос2али су све9рису2ни, свако-невни оEрасци 9она-
шања 9оје-инца. У оEлас2и 9ословања 9ош2ују се -руFа 9равила,
која су чес2о 9раћена ми2ом и кору9цијом. О 2оме све-оче и ре-
зул2а2и ис2раживача ове 9ојаве. Према закључцима 9ок. Верице
Бараћ, 9ре-се-нице Саве2а за EорEу 9ро2ив кору9ције РС, ко- нас
9ос2оји -оминан2на и марFинална кору9ција. Прва је карак2ери-
с2ична за -ржаву и најмоћније 9оје-инце и Fру9е, а -руFа за ос2а-
ле Fрађане. Само 9ос2ојање 2акве кору9ције -оказ је о-сус2ва
9равне -ржаве. Не 9ос2оји независнос2 2ри Fране влас2и, већ из-
вршна влас2 -оминира и кон2ролише -руFе -ве. Ово је 9оFуEно
9о -руш2во и инс2и2уције, као и -руш2вени и 9ривре-ни развој.
Кроз 9рива2изацију је омоFућено кору92ивно 9онашање, крше-
ње закона, морала и 9равне сиFурнос2и Fрађана. Ш2авише, 9о Ба-
раћевој, кору9ција је сис2емска, а вла-а је сма2ра ексецесом, 2ј.
9оје-иначним случајем (Barać, 2006, с2р. 17, 21).

ДруFи ис2раживачи кору9ције у СрEији -оказали су -а је она
сис2емска, све9рису2на, раширена 9ојава, на коју су се и 9осло-
-авци и Fрађани навикли. Ово је 9раћено ниским 9оверењем Fра-
ђана у инс2и2уције сис2ема и неза-овољс2вом 9ос2иFну2им ре-
зул2а2има 2ранзиције и 9рива2изације. СлоEо-ан Вуковић је

ОСТАЛИ НЕАК. 15,6 15,4 14,1 12,9 11,5

АПСОЛУТНА ЛИНИЈА СИРОМАШТАВА

ДИНАРА 6.221 6.225 7.406 8.012 8.544

УКУПНО 8,8 8,3 6,1 6,9 9,2

ТАБЕЛА 5: СИРОМАШТВО У СРБИЈИ 2006–2010. ГОДИНЕ: СТОПА РИЗИКА, РАДНИ СТАТУС СИРОМАШНИХ И 
АПСОЛУТНО СИРОМАШТВО (%)
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закључио, на 9римеру 9онашања и с2авова малих 9ре-узе2ника,
-а је раширена кору9ција за ос2варивање 9рава и кршење закона.
Трећи 2и9 кору9ције, за измену закона, у -руFом je 9лану. Она је
-оказ о-сус2ва вла-авине 9рава, јер законе и 9равила 9ословноF
морала крше и -ржава и Fрађани. Он је навео:

„-а је и -аље -авање ми2а -ржавним чиновницима је-ан о- нуж-
них услова за оEављање 9ривре-не -ела2нос2и. Онo је и -аље ра-
ширено -о размере о9ш2е 9ојаве” (Вуковић, 2007, с2р. 88, 77, 87,
102).

Лис2а 9омену2их сис2емских узрока неефикасне 9ривре-е Ср-
Eије и раширене сиве економије овим се не исцр9љује. Она само
указује на најEи2није фак2оре који су -о9ринели рас2у сиве еко-
номије, њеном високом учешћу у уку9ној за9осленос2и и еко-
номским ак2ивнос2има СрEије. Тај ниво је рела2ивно висок и у
времену све2ске економске кризе, ка-а се сива економија у ра-
звијеним земљама све2а (и ЕУ) смањила. 

ДОБИТНИЦИ И ГУБИТНИЦИ 
СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ У СРБИЈИ 

ОEим и с2рук2ура „сиве” економије и с2рук2ура ак2ивнос2и и за-
9осленос2и и њој рела2ивно је виши и -руFачији у -руш2вима у
2ранзицији неFо у развијеним ка9и2алис2ичким земљама, 9о-
сеEно у с2арим чланицама Евро9ске уније. Тамо је 9раF 2олеран-
ције за 2у економију рела2ивно низак. Процесима FлоEализације
ин2ереса ка9и2ала и 9ојавом ак2уелне све2ске економске кризе
2о се 9омера 

О9ш2и 9равац 9ромена учешћа за9ослених у сивој економији
у с2рук2ури свих за9ослених у СрEији (ТаEела 6) јес2е смањење
2оком 9осле-ње -еценије. Најновије 9роцене су -а је у сивој еко-
номији за9ослено 700.000 љу-и или сваки 2рећи за9ослени. (Blic,
11. 01. 2013).

2002. 2003. 2007. 2008. ОКТ. 2009, ОКТ. 2010. 2011. 2012. 2013.

30,0 35,0 35,0 14,0 15,6 19,6 17,8 17,5 19,3

ТАБЕЛА 6: СИВА ЕКОНОМИЈА У УКУПНО ЗАПОСЛЕНОСТИ, СРБИЈА У ПЕРИОДУ 2002–2013., (%)
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Извор: За 2002–2007. Fо-ину Пауновић, С., Косановић, Р., Економија у
сенци, 2010. Ра-ничка ш2ам9а, с2р. 32, о- 2008. До 2012. Fо-ине у Праћење
социјалне укљученос�и у Ср�ији 2006–2012, Вла-а РС, с2р. 37 и АРС 2013, РЗС,
с2р. 58

Највеће учешће неформалних ак2ивнос2и с2ановниш2ва Ср-
Eије у с2варању БДП заEележено је 1994. Fо-ине. Износило је 40%.
На 2о су у2ицали ра2, међунаро-не санкциjе и 9ро9а-ање 9ри-
вре-е. После 2000. Fо-ине сива економија се смањила, али не на
ниво какав је у развијеним 2ржишним 9ривре-ама. У време ак2у-
елне све2ске економске кризе сива економија је и 2у 9овећана.
Ко- нас није заEележен њен 9а-, већ за-ржавање на рела2ивно
високом нивоу о- 30% БДП. Ово је 9оуз-ан знак -а јавна, формал-
на економија, није з-рава и -а нема развијених 2ржишних ин-
с2и2уција и 9ривре-них суEјека2а. Она је и 9оказа2ељ све слаEи-
јеF ма2еријалноF 9оложаја Fрађана, који су 9ринуђени -а ра-е у
сивој економији. За са-а још није Eило озEиљнијих 9окушаја -а се
смањи сива економије. Је-ан о- разлоFа је ин2ересна Eлискос2
9оли2ичких ели2а и нових ка9и2алис2а.

Сива економија у земљама у 2ранзицији је виша у с2варању
БДП неFо уразвијеним ка9и2алис2ичким -руш2вима. Го-ине
2012. у САД је Eила 8,2%, В. Bри2анији 10,1%, Словенији 14,1%, Пољ-
ској 22,4%, Ирској 33,0, Грчкој 46,7%, а ЕУ 27 9росек је 14,9%.
(Schnеider, 2013, с2р. 6). У СрEији се 2оком ак2уелне кризе она за-
-ржала на високом нивоу. Горана Крс2ић (и сара-ници) заEеле-
жила је -а је 2010. Fо-ине Eила 30,1%. Та-а је коришћен ис2и ме-
2о- мерења сиве економије који је корис2ио и F. Schneider, 2ј.
MIMIC. Ис2е Fо-ине ме2о-ом HTC je 9роцењено учешће сиве еко-
номије у БДП о- 23,6%. Најза-, ис2раживање анке2ом 9ре-узе2-
ника о сивој економији и 9ословању 9о2вр-ило је -а се у 2012. Fо-
-ини 2ај у-ео смањио на 21,0% (Крс2ић, 2013, с2р. 5).

Дела�нос�и у којима је најраширенија сива економија су 2рFо-
вина, Fрађевинарс2во, 9ољо9ривре-а и зана2с2во. Го2ово 2рећина
за9ослених у Fрађевинарс2ву СрEије је за9ослено „на црно”.
У 2рFовини се најчешће нелеFално 9ро-аје роEа широке 9о2ро-
шње на велико и мало. Произво-ња и 9роме2 хране је важна -е-
ла2нос2 у кризним -руш2веним временима. Ко- нас се 2о -ецени-
јама оEавља у значајној мери у нелеFалним 2оковима. Најза-, 9о-
сеEно раширено нелеFално 9ословање и за9ошљавање 9рису2но у
2рFовини 2екс2илом и оEућом (СЕС, 2010, с2р. 39). Ово је у 9о29у-
нос2и у саFласју са званичним с2а2ис2ичким 9о-ацима о 9ро9а-
-ању 9омену2их -ела2нос2и 2оком 2ранзиције и 9рива2изације.
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За9ослени у сивој економији немају Fо2ово никаква 9рава из ра--
ноF о-носа, ш2о су 9о2вр-или налази 9омену2оF ис2раживања
(СЕС, 2010, с2р. 29). Посло-авци су на већој -оEи2и неFо за9ослени
ра-ници, нарочи2о они Eлиски вла-ајућој 9оли2ичкој ели2и.

После-ице сиве економије су вишес2руке. На FлоEалном нивоу
оне су како 9ози2ивне 2ако и неFа2ивне. Нај9ре, умањен је зва-
нично еви-ен2ирани БДП. Он је 9о2цењен за вре-нос2 неформал-
них ак2ивнос2и. Буџе2 је умањен за 2рећину, а у а9солу2ном из-
носу ш2е2а о- сиве економије се креће између 2ри и че2ири
милијар-е евра. Мањи су -ржавни 9рихо-и, 9осеEно они наме-
њени Eуџе2ским корисницима. То су јавне служEе (з-равс2во,
оEразовање, кул2ура, социјална заш2и2а и -р.). На 2ај начин ума-
њује се -руш2вено EлаFос2ање, али и квали2е2 услуFа које се 9ру-
жају Fрађанима. Није моFуће во-и2и јасну и 9ре-ви-љиву 9оли-
2ику цена и 9ривре-ноF развоја. НесиFурнос2 у 9ословању, која
2ера љу-е у сиву економију, -о-а2но урушава 2ржишне о-носе и
9ословни морал. Високе неформалне ак2ивнос2и -о9риносе ин-
флацији, висини -ржавноF -уFа и EеFу ка9и2ала из јавне еконо-
мије и земље.

Пре-узе2ници о-ласком у сиву економију нас2оје -а смање
2рошковe 9ословања. То је ис2овремено и моFућнос2 EрзоF с2и-
цања и увећања 9рофи2а. За за9ослене ра-нике сива економија је
сре-с2во с2ицања 9рихо-а, -а се -о9уни 9оро-ични Eуџе2 и 9ре-
живи. Сре-с2ва ос2варена на 2ај начин -алеко су нижа неFо ко-
за9ослених у формалној економији. С2а2ис2ички 9о-аци Eележе
-а су у9ола мањи неFо ко- ра-ника у -ржавној својини. С -руFе
с2ране, за9ослени ра-ници смањују моFућнос2 -е9рофесиона-
лизације, ако су неза9ослени или су ос2али Eез 9осла. Та-а се
с2ичу нове веш2ине и знања, али уз висок ниво екс9лоа2ације и
конкуренције на сивом 2ржиш2у ра-а. Ово се оFле-а у несиFур-
нос2и 9осла, 9о29лаћенос2и, лаком FуEи2ку 9осла, не9лаћању
зара-а, -о9риноса, з-равс2веноF осиFурања и -р. УFрожени су Fо-
2ово сви елемен2и -ос2ојанс2веноF ра-а (Vujović, Nikolić, Ružić,
2013, str. 14–20).

Дакле, из свеFа 9ре2хо-но наве-еноF 9роизилази -а, како на
FлоEалном 2ако и на микро нивоу, 9реовлађују неFа2ивне на- 9о-
зи2ивним 9осле-ицама 9ос2ојања сиве економије. То је нај-
уочљивије ка- се 9осма2рају -ва најраширенија оEлика нефор-
малних ак2ивнос2и – ра- на „црно” и 9ро-аја 9роизво-а. Све 2е
9осле-ице 9рису2не су и у развијеним -руш2вима. У 2ранзицији
су оне увећане. Учешће Fрађана у сивој економији се у времени-
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ма кризе увећава, а 9осеEно ако је земља за-ужена и Eележи ви-
соку с2о9у неза9осленос2и. У СрEији 9ос2оји симEиоза ин2ереса
и моћи вла-ајућих 9оли2ичких ели2а и најкру9нијих 9ре-узе2-
ника у јавној и сивој економији. То се веома неFа2ивно рефлек2у-
је на ма2еријални и -руш2вени 9оложај ра-ника. Је-ан о- најве-
ћих ефека2а сиве економије јес2е -а је она 9ос2ала амор2изер
FлоEалних и ош2ријих социјалних сукоEа. Она је вен2ил за на9е-
2ос2и и неза-овољс2во великоF -ела с2ановниш2ва, јер му омо-
Fућава с2ицање сре-с2ава за 9реживљавање. С -руFе с2ране, у си-
вој економији је заош2рена конкуренција уну2ар сваке
социо9рофесионалне Fру9е. На 2ај начин -уFорочно се униш2а-
вају основни елемен2и за нас2ајање Fру9не соли-арнос2и нај-
уFроженијих слојева с2ановниш2ва.

ЗАКЉУЧАК Сива економија је сис2емски условљена 9ојава и 9осле-ица је
о-аEраноF мо-ела 9рива2изације и 2ранзиције СрEије. Она је зна-
чајан амор2изер социјалних сукоEа. Њени узроци су Eројни, а
најзначајнији су: реализовани мо-ел -руш2вених и 9ривре-них
реформи, слаE мо-ернизацијски 9о2енцијал вла-ајућих ели2а,
слаEа „9равна” -ржава, висока с2о9а сиромаш2ва и неза9ослено-
с2и, ниска с2о9а ак2ивнос2и с2ановниш2ва и раширенос2 ми2а и
кору9ције. Високо учешће сиве економије у БДП је -оказ измење-
них -руш2вених вре-нос2и, али и нижеF -руш2веноF EлаFос2а-
ња. БорEа 9ро2ив ње мора Eи2и свеоEухва2на, -уFорочна и сис-
2емска. До њеноF смањења у Fранице 9о-ношљивос2и -оћи ће
ка-а 2о Eу-е и ин2ерес вла-ајуће класе. ДруFи важан фак2ор који
Eи -еловао у 2ом 9равцу моFао Eи Eи2и 9ри2исак с9оља, 2ј „међу-
наро-не заје-нице”. У међувремену, 9о- јаким у2ицајем све2ске
економске кризе, нас2авља се -руш2вено раслојавање. Том 9ро-
цесу у значајној мери 9омаже и сива економија.
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SUMMARY GRAY ECONOMY, CRISIS AND TRANSITION IN SERBIA

In this article the author uses a sociological approach to the study
of the gray economy in a society in transition, i.e. the Serbian society.
A special emphasis is placed on the socio-economic development
from 2007 to 2012. This is the time just before the onset of the global
economic crisis, and its deepening and expansion. In Serbia, the
privatization and transition of society had just terminated.

The main thesis of this paper is that the main factors of the emer-
gence and spread of the shadow economy are primarily of domestic
origin. The world crisis gave them just a special stamp. The most
important factors of gray economy are systemic in nature. These are
the following: the inherent nature of the state transition, the select-
ed and implemented concept of privatization and, finally, the
character of Serbian political and economic elites. They form the
core of the new capitalist class in Serbia, which is dependent on the
international centers of financial, political and military power.

The concept of the underground, gray economy refers to the
following: unauthorized activities outside the law and norms of busi-
ness, avoidance of tax and other obligations,  bribery and corruption.

The author emphasized the multidimensionality of the gray econ-
omy and attempted to interdisciplinary approach its study.
Therefore, he used a large array of data: economic, demographic and
historical. Special attention was paid to the results of sociological
research on the structure of society, inequality, unemployment and
poverty of citizens.

The first part lists the most important systemic factors of growth
of gray economy in Serbia. They are numerous, but the article focus-
es on the following: 1. the neo-liberal model of social transition;
2. the model of „shock” privatization of the social assets; 3. the
collapse of the welfare state and the dwindling of acquired economic
and social rights; 4. the influence of the „international community”;
5. the low activity and employment rate; 6. mass unemployment;
7. the low rate of labor productivity; 8. the absence of the rule of law
for an efficient functioning of the market economy; 9. restrictive
labor and social legislation; 10. the tax system; 11. the poverty of the
(un)employed population and 12. the systemic violation of civil and
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business ethics (bribery and corruption). Each of these phenomena
are explained, described and compared to regional and world data. 

The second part focuses on the most important winners and losers
of the existence of gray economy in a society in transition. It lists the
most important positive and negative consequences of participation
in the informal economy for individuals, social groups and society as
a whole. It describes the scope and types of activities of the gray
economy in total employment, GDP growth, the impact on inflation,
inequality, the country’s debt. It points out the advantages and
disadvantages of illegal activities for entrepreneurs, employees, the
state and society as a whole.

KEY WORDS: shadow economy, crisis, unemployment, poverty, transition.


