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ТРАНЗИЦИОНИ ПРОЦЕС: ПОДСТИЦАЊЕ 
СЛОБОДНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Текст се састоји из два дела. У првом образлажемо тезу да је транзиција 

заправо процес стварања институционалних предуслова за развој приватног преду-
зетништва у датом тренутку и затеченим околностима. Потребно је много знања, 
креативности и прагматизма (општег модела нема) да би се створио амбијент који 
подстиче слободно предузетништво и омогућује успешну транзицију. Остало је 
посао предузетника. У другом делу анализирамо искуство СРЈ пре и после промене 
власти. СРЈ у време бившег режима представља пример дегенеративне везе поли-
тике и привреде усмерене на заустављање реформе. Задатак нових власти је ради-
калан раскид са досадашњом праксом. Уколико реформа не буде радикална и усме-
рена ка стварању институционалног амбијента који пуном снагом подстиче конку-
ренцију и приватно предузетништво (што до сада није био случај) она нема велике 
шансе за успех. 

Кључне речи: транзиција, реформа, приватно предузетништво, владавина 
права.  

 
УВОД 

 
Процес трансформације бивших социјалистичких друштава траје већ 

дуже од једне деценије. То је довољно дуг временски период који омогућује 
да се утврде битне карактеристике трансформационог процеса – како добре 
стране тако и неповољни резултати. Циљ „трансформације” је био стварање 
претпоставки за успостављање и успешно функционисање тржишне привреде 
и институција демократског друштва. Радило се о потреби истовремене про-
мене и економског и политичког система. Проблем је посебно усложњен и 
отежан чињеницом да су ове реформе међузависне. Иако су полазне позиције 
земаља биле различите примењивано је неколико стандардних реформских 
мера: макроекономска стабилизација – контрола количине новца у оптицају и 
уклањање буџетског дефицита; привредна либерализација – ослобађање цена 
и отварање према светском тржишту; као и приватизација – продаја држав-
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них фирми појединцима и институцијама.1 Оно што се разликовало од земље 
до земље био је временски распоред мера и интензитет којим су примењи-
ване. Упркос позитивним ефектима који су до сада остварени у значајном 
броју држава, не треба изгубити из вида чињеницу да су њихов будући статус 
и перспектива унутар светске привреде још увек отворени.  

Економска наука је овај процес дочекала неспремно. На самом почетку 
владао је нереални оптимизам, поједностављење проблема и несхватање 
његове стварне тежине. Међународне финансијске институције су се пона-
шале као да се ради о рутинском послу. Да је проблем транзиције претерано 
поједностављен увидело се брзо. Амбициозни економски инжењеринг пока-
зао се као контрапродуктиван и немоћан. Сада је јасно да нема модела тран-
зиције који би могао да буде примењиван у свим случајевима.2  

Централна теза овог текста гласи да је успех транзиције суштински зави-
сан о томе колико је подстакнуто слободно приватно предузетништво. Рад је 
подељен у две целине. У првој ћемо образлагати тезу да је од кључног значаја 
за успех транзиције стварање предузетничког амбијента, односно институ-
ционалног окружења које подстиче приватну иницијативу. Прво ћемо да го-
воримо о почетним проблемима који су се појавили као последица успостав-
љања тржишних принципа – о „трансформационој кризи”, о узроцима који су 
до таквог стања довели, као и о начину њеног превазилажења. Затим ће бити 
речи о основним институционалним претпоставкама подстицајног предузет-
ничког амбијента. У другом делу текста ћемо говорити о искуству транзиције 
у Савезној Републици Југославији (СРЈ), посматрано управо из овог угла: да 
ли је било подстакнуто предузетништво. Прво ћемо представити транзициони 
процес током деведесетих (време „заустављене транзиције”), а затим ћемо 
скренути пажњу и на реформске активности  нових власти.   

 
ТРАНЗИЦИОНЕ ДИЛЕМЕ И РЕШЕЊА 

Ток транзиције 
 
На почетку трансформационог процеса у свим привредама су се појавили 

слични проблеми. Почетни резултати су били готово идентични – висок сте-
пен макроекономске нестабилности изражен кроз пад производње, пад дру-
штвеног производа и раст незапослености. Ни монетарна равнотежа није 
успостављена у првим годинама транзиције. Дошло је до  „трансформационе 

––––––––––––– 
1 У елементе трансформације обично се убрајају макроекономска стабилизација, 

микроекономска либерализација и промена институционалног оквира. Видети Balcero-
wicz (1995, р. 105).  

2 Видети Mencinger (2000, стр. 145) 
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кризе”. 3 Након одређеног времена уследила је код дела земаља стабилизација 
привредне ситуације. Стваране су нове тржишне институције и мењала се 
привредна инфраструктура тако да је привредна активност почињала да 
расте. Временом се она динамизирала и превазилазила ниво који је постојао 
на почетку реформског процеса. Може да се постави питање да ли је овакав 
ток транзиције карактеристичан за све привреде, односно да ли представља 
„законитост”?  Није тешко да се примети да „Ј” форма трансформационе кри-
вуље не представља законитост. Ток транзиције и њени ефекти су били раз-
личити за поједине привреде. Разлози за то су бројни. Пре свега полазна 
стања су била различита. Земље су провеле различито време у режиму цент-
ралног планирања, биле су различито оптерећене макроекономским неравно-
тежама (инфлацијом, спољњим дугом, неадекватном привредном структу-
ром).4 Разликовале су се такође и према расположивим материјалним и не-
материјалним потенцијалима (квалитет радног ресурса, културни ниво, раз-
личите традиције и наслеђа, итд), као и у избору реформских мера, динамици 
и доследности њихове примене. Стога не представља изненађење да је у 
неким земљама ниво привредне активности после благог пораста поново ула-
зио у зону нестабилности и стагнације, или се после пада на одређени ниво на 
њему „стабилизовао” (“L”– форма). Основно питање гласи: како скратити 
време почетног пада производње, односно променити тренд и убрзати прив-
редну активност. Да би се на то питање одговорило неопходно је претходно 
објаснити због чега је до трансформационе рецесије дошло. 

 
Узроци трансформационе рецесије 

 
Разлоге који су довели до трансформационе кризе није тешко разумети.  

Увођење економских кретеријума привређивања (“тврдих буџетских ограни-
чења”) у наслеђену социјалистичку инфраструктуру изазвало је потребу 
структурних промена. Економисти обично за ово стање користе познати 
Шумпетеров израз – „креативна деструкција”. Оно што је представљало про-
блем била је неусклађеност динамике деструкције и креације. Заправо је 
нагло једна врста макроекономских неравнотежа замењена другим.5 Због чега 
је до пада производње и до инфлације (стагфлације) дошло? У образложе-
њима се често користио аргумент структурног прилагођавања. Порасла траж-

––––––––––––– 
3 Janos Kornai (Kornai, 1994) је писао о “трансформационој рецесији”. Детаљније 

видети Blanchard & Kremer (1997).  
4 У статистичким анализама се сусреће “индекс дисторзије” као сумарна вредност 

елемената који су обележавали “почетну позицију” привреда у транзицији. Видети 
Тransition Report 1999, p. 28.  За прегледну анализу кључних проблема социјалистичких 
привреда видети Naishul (1991), такође Balcerowicz (1995). 

5 За упоредну анализу почетних резултата транзиције видети Richert (1993), Bruno 
(1993). 
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ња за „новим” добрима могла је да се задовољи само инвестирањем и додат-
ном производњом. Због неефикасног функционисања тржишта капитала и уз 
краткорочно нееластичну понуду нових добара дошло је до раста њихових 
цена.6 С друге стране, смањење тражње за „застарелим” добрима је, имајући у 
виду високу еластичност њихове понуде, довело до смањења нивоа производ-
ње. Емпиријска истраживања су показала да ово образложење не може да 
буде прихваћено као целовит одговор. Постављало се такође и питање ко је 
био „главни кривац” за негативне макроекономске ефекте: да ли шок од 
стране понуде или од стране тражње. Емпиријска истраживања су указала на 
доминацију шока који изазива понуда, док је ефекат тражње био мање зна-
чајан, мада не може да се каже да је био занемарљив.7 На убрзање инфлације 
у овој почетној фази транзиције у великој мери је утицала и девалвација.  

Кључно питање гласи зашто је „понуда” (предузећа) реаговала на овај на-
чин? Да би се на то одговорило потребно је имати у виду понашање држав-
них предузећа у почетном периоду транзиције. Грубо посматрано, постоје два 
различита приступа којима одговарају и две различите препоруке за превази-
лажење проблема: један који се залаже за „стратегију убрзане приватизације” 
и други који предлаже „стратегију органског развоја”.8 Први је без икакве 
сумње доминирао међу академским економистима. Институције, односно 
формална и неформална „правила игре” представљају обрасце који утичу на 
понашање тржишних учесника, одређују и ограничавају подручје избора сва-
ког појединца. Оне смањују неизвесност, будући да омогућују уочавање и 
прихватање одређених правилности у понашању.9 Аналитичари првог усме-
рења су доказивали да се радило о одуговлачењу прилагођавања предузећа на 
„нове околности”, што је било изазвано историјски укорењеном рутином у 
понашању и још увек недовољно прецизираним својинским односима. Нагла-
сак је на тај начин стављен на везу својинских права и понашања менаџмен-
та.10 Без прецизно дефинисаних својинских права не може да се подстакне 
ефикасно предузетничко понашање. Примећено је да све док неко државно 
предузеће није угрожено до нивоа опстанка, да оно користи своју постојећу 
тржишну позицију и моћ на тај начин што спречава било каква преструктури-
рања – чак и она која не изазивају интерне конфликте. Све док нису јасно 
дефинисана својинска права процес одлучивања је под снажним утицајем 

––––––––––––– 
6 За детаљнију анализу видети Cassel & Apolte (1994). 
7 Види, Balcerowicz (1993). 
8 Треба имати у виду да овако грубу поделу правимо из аналитичких разлога. У 

стварности стратегије су много измешаније него што то једна оваква подела сугерише. За 
преглед ових приступа, као и интелектуалних утицаја који иза њих стоје, видети Kornai 
(2000). 

9 Видети North (1988, 1998), такође Pejovich (1998).  
10 Видети Carlin & Aghion (1996). О недостатку квалитетних менаџера чак и у немач-

кој привреди видети Mueller & Duck (1994). 
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различитих интересних група. Такво стање је као последицу имало одржање 
транзицоне кризе. Сходно томе и решење може да буде само у отварању 
тржишта и у излагању предузећа додатном притиску конкуренције. Препо-
рука је била следећа: убрзање институционалних промена (посебно брза при-
ватизација и „тврда буџетска ограничења”) уз висок степен либерализације 
привреде. Другим речима, имплементирање новог институционалног оквира 
који ће принудити предузећа да траже нова „равнотежна решења” и да мења-
ју дотадашњу стратегију понашања.  

Еволуционистичко образложење „болести” је било нешто другачије, као 
и предложена „терапија”. Неадекватно прилагођавање фирми прихваћено је и 
у овом приступу као главни разлог трансформационе кризе, али је тумачење 
другачије. Еволуционисти одбацују анализе које су засноване на потпуној 
рационалности доносиоца одлука. Они сматрају да је реч о „ограниченој ра-
ционалности”, то јест рационалности која је резултат дугог процеса понав-
љања одређеног понашања и стицања рутине. Сходно томе, постојећа рутина 
може да буде превазиђена само у једном дугорочнијем процесу прилаго-
ђавања и учења на грешкама. 11 Неформални систем правила понашања који 
се годинама развијао и учвршћивао не може се једним потезом променити. 
Потребно је да протекне време да би нови обрасци постали део свакодневног 
понашања. То значи да је тек са протоком времена могуће очекивати пости-
зање вишег степена ефикасности. Нагло излагање фирми конкурентском при-
тиску довело би пре до њиховог распада него до промене дотадашњег начина 
понашања.12 Предузећа настоје да се прилагоде новим условима и покушавају 
да постепеним променама рутинираног понашања преживе што је дуже мо-
гуће. Еволуционисти су предлагали либерализацију „корак по корак” да би се 
на тај начин омогућило функционисање и позитивно деловање процеса при-
лагођавања и „учења на грешкама”. Сматрали су такође да је непотребно и 
неразумно улагати превише енергије у трансформацију постојећих предузећа. 
Много је корисније, према њиховом мишљењу, ионако оскудне ресурсе усме-
рити у стварање предузетничког окружења, односно ка отварање нових (по-
себно малих и средњих) фирми.13 Оно што је заједничко за оба приступа је 
став да је основни проблем био у недостатку предузетништва. 

 
Институционалне претпоставке предузетничког 

амбијента 
 
На основу статистичких података утврђено да су у привредама у транзи-

цији новоформиране приватне фирме ефикасније како од државних тако и од 
приватизованих фирми. Изузетак су фирме које су приватизовали страни 

––––––––––––– 
11 Видети Roland (1994); Dewantripont & Roland (1994). 
12 Видети на пример Weitzman (1993). За добар преглед литературе на ову тему 

видети Grabher & Stark (1998). За критички приступ видети Mlcoch (1998). 
13 Видети Murrell & Wang (1993).  
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инвеститори.14 Подстицање предузетништва се у свим случајевима појављује 
као кључно питање. Привреде у којима је створен амбијент за развој преду-
зетништва оствариле су и боље резултате. Шта је то што је довело до тога да 
се у неким земљама масовно појављују нови предузетници, а у другима не? 
Успостављање и одржавање високог степена конкурентности привреде пове-
зано је с постојањем институционалног окружења које одговара слободној 
тржишној привреди и које подстиче предузетништво а не rеnt-seeking.15 
Другим речима, повезано је са приватизацијом и заштитом својинских права, 
адекватном макроекономском политиком, укидањем баријера уласку, појед-
ностављењем процедуре отварања предузећа, систематским подстицањем 
развоја малих и средњих предузећа, отварањем тржишта међународној кон-
куренцији.  

Ради се о потреби стварања окружења које стимулативно делује на прив-
редне учеснике. Социјално-економски амбијент који обележава сваку тржиш-
ну привреду заснива се на неколико елемената: на индивидуалним одлукама 
и активностима; на институцијама у најширем смислу (тржишта, закони, пра-
вила) унутар којих се одвијају ове индивидуалне активности; на сигналима 
израженим кроз релативне цене и дохотке на основу којих појединац доноси 
одлуке, као и на политичким активностима које настоје да утичу на све 
наведене факторе. Само у оним ситуацијама када су ови елементи тако усаг-
лашени да стварају климу да се појединцима „исплати” улазити у привредне 
активности долази до инвестирања и привредног раста. У наставку ћемо да 
усмеримо пажњу на неколико основних елемената транзиционе стратегије, 
оних који дају замах слободном предузетништву: стабилно окружење и ста-
билна очекивања, дерегулација и децентрализација, радикална промена пра-
вила, конзистентност реформских мера. Укратко, приватно предузетништво 
је неодвојиво од стварања простора за економску слободу. Ради се заправо о 
стварању институционалних претпоставки да механизам цена обави своју 
функцију. Да би постојао одговарајући институционални оквир није довољно 
да се политички субјекти изјасне за конкуренцију. Њу је потребно „подсти-
цати и одржавати”16.    

 
Стабилна очекивања 

  
Стварање макроекономског амбијента који подстиче инвестициону акти-

вност представља фундаментално питање за успех транзиције  Неопходно је 
пре свега створити предвидиво привредно окружење. То наравно не значи 
елиминисање стандардне тржишне неизвесности, која је не само основна ка-

––––––––––––– 
14 Видети Тransition – The First Ten Years (2002, р. 24) 
15 За детаљнију анализу могућности превазилажења “рент-сеекинг”-а у привредама у 

транзицији коришћењем методологије јавног избора видети Colombattо & Macey (1997). 
16 Видети Eucken (1990, ch. XVI, р. 254-291). 
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рактеристика тржишне привреде него и претпоставка предузетништва. Уко-
лико је окружење нестабилно предузетници нису у стању да праве бизнис 
планове. Другим речима, ако нема стабилног и предвидивог окружења тада 
масовно на сцену ступају криминалци (овај израз треба схватити условно) а 
не предузетници и економска активност у великој мери бежи у зону „сивог” 
тржишта.17 Основу функционисања ефикасне привреде представља пре свега 
стабилан новац, односно стабилна очекивања. Подсећамо да је Walter Еucken 
тврдио да при успостављању „конкурентског привредног поретка” примат 
припада стабилном новцу.18 Због тога се један од централних проблема с 
којим су се суочавале монетарне власти у привредама у транзицији састојао у 
нужности задобијања поверења. У економској литератури најављена економ-
ска политика сматра се поузданом у оној мери у којој се она поклапа с фор-
мираним очекивањима јавности.19 Ради се заправо о конзистентности економ-
ске политке. То важи и за монетарну политику. Углед централне банаке огле-
да се кроз ниво инфлаторних очекивања. Овај проблем је имао посебну тежи-
ну у привредама у транзицији будући да су се оне суочавале са притиском 
незапослености и дефицитима разних врста. Тако да је био сталан и снажан 
притисак ка „флексибилнијој” монетарној политици. Први потез којем су мо-
рале да прибегну реформске владе био је претварање централне банке у инс-
титуцију која ће независно и одговорно да води монетарну политику. 
Механизми којима се то остваривало били су различити (у најтежим случаје-
вима се прибегавало формирању валутног одбора). Иако су готово све тран-
зиционе привреде формално етаблирале кључне инструменте који омогућују 
вођење аутономне монетарне политике, успешност њиховог коришћења била 
је различита од земље до земље.20   

 
Дерегулација и децентрализација 

 
Побољшање нивоа привредне ефикасности је подразумевало привредни 

систем заснован на приватној својини. Неопходан корак је, дакле, била прива-
тизација и подстицање приватне иницијативе. Приватизација је потребан, али 
не и довољан услов за стабилан и ефикасан привредни систем. Оно што 
недостаје су институције које одржавају економску и политичку стабилност. 
Посебно институције које штите економску слободу и конкуренцију. Без 
„контроле” која се постиже слободном конкуренцијом сама приватна својина 
не гарантује остваривање најбољег резултата. Додатне мере које употпуњују 
––––––––––––– 

17 У таквим околностима предузетнички капитал напушта земљу. Видети Shееts 
(1996).  

18 Видети Еucken (1990). 
19 Видети Lenzner (1998, р. 41). За комплекснији увид у проблематику  аутономности 

централне банке видети Weinert (1999).  
20 За добар преглед видети Bishev (2000), као и Rosati (2000). 
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предузетнички амбијент су дерегулација, посебно либерализација цена и 
отварање тржишта, као и децентрализација. Због чега је либерализација цена 
важна? Социјалистички привредни систем је оставио као последицу систем 
релативних цена који није био заснован на расположивости ресурса него је 
био резултат строге контроле цена и државног управљања ценама. Да би се 
активирао процес структурних промена потребно је да се либерализују цене и 
успостави нови систем релативних цена који ће емитовати и „нове сигнале” 
предузетницима. Вредно је скренути пажњу на статистички идентификовану 
чињеницу, која је према нашем мишљењу кључна: висок степен корелације 
између брзине либерализације и стопе раста реалног ГДП.21 Оне земље које 
су се раније одлучиле за радикалне реформе и либерализацију тржишта ост-
вариле су и стабилнији привредни раст. Без либерализације тржишта није 
могуће подстаћи неопходно подизање нивоа конкрентности привреде. Ефи-
касност инвестиција зависи од бројних фактора, али у суштини зависи од 
конкурентског окружења. 22 Показало се да земље где је степен либерализаци-
је привреде већи (где су реформе биле радикалније) имају вишу ефикасност 
инвестиција него оне где се са реформама одуговлачило. С друге стране, 
показало се да су оне земље које су раније кренуле у либерализацију имале 
мање просечно повећање Џини коефицијента (мери ниво неједнакости) него 
земље које су се касније одлучиле за либерализацију. Ово је важно због 
чињенице да је неопходно одржати стабилну политичку подршку реформама. 
Уз велике социјалне потресе то је много теже оствариво.   

Децентрализација је потребна због тога што омогућује да расположиве 
информације (Хаjек би рекао „знање”) буду у право време и на најбољи мо-
гући начин искориштене. Уколико се омогући појединцима (или организа-
цијама) да слободно делују они ће руководећи се својим циљевима и инте-
ресима тражити и проналазити неопходне информације. Тај посао не може 
нико на бољи начин да обави у њихово име. Ове активности се једноставно 
не могу делегирати. Управо у активирању личне иницијативе у најширем 
смислу те речи огледа се суштина слободног предузетништва. Хаjек је аргу-
ментовано доказивао (те странице већ деценијама представљају класично 
место економске науке), да онај систем који обезбеди максималну слободу 
економским учесницима да користе расположиве информације и ресурсе, 

––––––––––––– 
21 Видети Тransition Report 1999, р. 62; Тransition – The First Ten Years (2002, р. 16) 
22 Интересантни су резултати емпиријског истраживања о вези стопе инвестирања и 

стопе раста друштвеног производа. Показало се наиме да висока стопа инвестирања не 
мора да значи истовремено и високу стопу привредног раста. Тиме је пажња скренута на 
ефикасност инвестиција. Жели да се нагласи чињеница да је ефикасност инвестирања 
значајнија за привредни раст него укупна маса инвестиција. Истраживање је обухватило 
28 земаља у транзицији. И то 27 земаља је посматрано у интервалу 1989-1996, а подаци за 
Кину су били расположиви за интервал 1979-1986. година. Видети Попов (1999). Проблем 
је добро познат у социјалистичким привредама. О искуству бивше Југославије видети 
Бајт (1988). 
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остварује боље ефекте од система који такво понашање на било који начин 
ограничавају. Ради се о томе да се доношење одлука делегира на ниво где се 
ефекти одлука највише осећају. Сваки други принцип деловања доводи до 
губитка у степену ефикасности. 

 
Радикална промена правила 

 
  Ефикасне тржишне институције, тако нас учи досадашње скуство разви-

јених привреда, не могу се стварати декретима. Оне се развијају и уоблича-
вају комбинацијом спонтаних и дугорочних интеракција актера, као и конст-
руктивистичких подухвата. Битно је такође имати у виду чињеницу да се не 
могу "преносити" институције из једних земаља у друге. Неке институције 
које успешно штите економску слободу и подстичу економску ефикасност у 
једној земљи показују лоше резултате када се примене у неким другим зем-
љама. Успешна промена затечених институција и етаблирање нових пред-
ставља један од најтежих и најсложенијих проблема за реформаторе. Ради се, 
како би то рекао Хаjек, о „сложеним појавама” са посебним начином функ-
ционисања. Будући да се ради о низу испреплетених активности и ефеката 
различитих чинилаца, илузорно је покушавати да се тај посао обави из једног 
центра и у једном тренутку. То је динамичан процес који ће да траје деце-
нијама. Оно што је могуће урадити у кратком року је успостављање основних 
начела тржишне привреде и релевантног институционалног оквира, а сам 
привредни живот (испреплетене активности слободних учесника који следе 
свој интерес) ће сходно својој интерној динамици, захтевима и потребама на-
метати смер и модалитете промена. На основу спонтаних интеракција тржи-
шних учесника иницијални тржишни оквир ће се временом дограђивати и 
стварати адекватан амбијент са институцијама које су у сагласности с локал-
ним системом вредности, интерним правилима, обичајима и преференцијама.  

Реформа представља неку врсту „игре-сигналинга” (signaling-game), где 
доносиоци политичких одлука својим активностима шаљу сигнале грађанима 
о својим намерама. Проблем представља усклађивање формалних и нефор-
малних правила. Ради се о сложеној проблематици која подразумева допуну 
неких постојећих правила, етаблирање потпуно нових, као и време које је 
неопходно за прилагођавање (процес учења). Процес учења је краћи и ефи-
каснији ако су правила кохерентнија. С друге стране, процес учења зависи од 
начина и темпа имплементације нових правила. Уколико се инсистира на 
поступности реформи ствара се мешовити институционални оквир који пове-
ћава неизвесност. То утиче на транзиционе трошкове (они расту) и на кона-
чан резултат реформе. Битно је стога да иницијална промена буде радикална. 
Радикална промена правила доводи до тога да се тржишни учесници суоча-
вају са нужношћу промена понашања. Код градуалистичког прилагођавања 
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то је мање наглашено.23 Исто тако, правила која одређују тржишну игру у 
„међустању” су некохерентна. Некохерентна правила подразумевају исто 
таква очекивања актера и томе кореспондирајуће акције. Свако градуалистич-
ко инсистирање на половичним решењима дестимулише приватно предузет-
ништво, будући да предузетници немају јасно окружење у односу на које 
могу да планирају и доносе пословне одлуке. Посебно је битно да се успоста-
ве „тврда буџетска ограничења”, која присиљавају фирме да се или преструк-
турирају или да банкротирају. С друге стране, то доприноси и стварању 
простора за отварање нових предузећа. Половична решења дестимулативно 
делују и на раднике јер они тада немају мотив да повећавају продуктивност и 
своје радне способности. То, наравно, има негативне ефекте на ефикасност. 
Уочено је да се бржи опоравак и виши привредни раст остварује комбина-
цијом радикалнијих економских реформи и истрајавањем на тако изабраној 
стратегији. Земље које су се одлучиле за радикалније реформе успеле су да у 
краћем периоду остваре ценовну стабилност и подстакну привредни раст, да 
иницирају неопходно структурно прилагођавање, као и да брже превазиђу 
притисак незапослености.   

 
Конзистентност реформе 

 
 На који начин етаблирати нова правила? Да ли ова правила треба да буду 

силом наметнута или је неопходно да се постигне одговарајућа друштвена 
сагласност? Аналитичари су идентификовали сложен транзициони проблем 
који је познат под називом „нова теорема немогућности”. Тврди се, наиме, да 
је немогуће истовремено спровести радикалну реформу и очувати демокра-
тију. Чак и аутори који сматрају да је ово „прејака” формулација, наглашавају 
да проблем постоји и да је сложен. Да ли он може да буде превладан? Ради се 
заправо о питању висине транзиционих трошкова и њиховој дистрибуцији. 
На који начин омогућити да реформски програм осигура трајну гласачку 
подршку.24 Неопходно је остварити одговарајући друштвени консензус да би 
се опструкције реформама свеле на најмању могућу меру. Ако се има у виду 
трансформациони процес којем је у основи демократска процедура, он би 
требао да буде отворен за различите погледе и програме, за различите инте-
ресе и потребе који међусобно конкуришу. Само тако могуће је доћи до про-
грама који ће добити неопходну подршку бирача. До прихватљиве стратегије 

––––––––––––– 
23 Видети Winiecki (2000). 
24 Овај проблем не постоји само у једном специјалном случају. Уколико је пост-

реформско стање супериорно у Паретовом смислу у односу на пред-реформско стање 
тада се може очекивати (уз претпоставку о рационалности бирача) да реформа добије 
сигурну гласачку подршку. У реалном економском животу ипак је мали број стања која се 
могу упоређивати Паретовом оптималношћу, јер се ради о томе да једни добијају а други 
губе. 
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промена би, дакле, требало да дође кроз преговарачки процес између страна 
које имају различите интересе. Коначно преговарачко решење (“Nаch равно-
тежа”) би се остваривало као резултат децентрализованих стратегија свих 
релевантних преговарачких снага које функционишу у једном друштву. Про-
блем је што су укључени и они којима је у интересу да се реформа или про-
лонгира или потпуно онемогући. Кључно место у овом „преговарачком про-
цесу” играју индивидуална очекивања. Фактори на основу којих појединци 
формирају своја очекивања представљају њихове субјективне процене. При 
томе они нису спремни да очекивано побољшање одлажу за далеку будућ-
ност. Важна је и „транспарентност” реформе, то јест потребно је да се јасно 
представе њен ток и динамика да би сваки гласач могао да идентификује 
своју будућу позицију25. Већа сагласност грађана поводом реформи смањује 
опасност напуштања реформе у некој од њених фаза. Поједини аналитичари 
сматрају да би институционални елементи реформисаног привредног система 
требали да садрже готово уставни ранг, односно да од почетка трансформа-
ционог процеса буду најбоље могуће заштићени. Да практично буду недодир-
љиви и независно од дневно-политичких борби. 

 
 

ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ 
 
Ако подстицање приватног предузетништва представља основу транзи-

ције, тада процеси који су се одвијали у СРЈ (Србији) у протеклој деценији 
могу да се посматрају као пример неуспеле транзиције. Радило је заправо о 
процесима који су били усмерени у сасвим другом правцу од оног који ефи-
касна транзиција подразумева. У наставку ће бити речи о начину функцио-
нисању привреде у периоду до смене власти 2000. године, као и о реформс-
ким потезима нове власти.   

 
„Транзиција” током деведесетих 

 
Кратак преглед догађаја   

 
Почетком деведесетих дошло је до кулминације политичке и економске 

кризе, грађанског рата и распада земље. Истовремено, то је значило потребу 
стварања нове привредно-системске инфраструктуре. Све до тог тренутка 
академски спорови међу југословенским економистима одвијали су се искљу-
––––––––––––– 

25 У овом контексту може да се говори о улози социјалне политике. Ради се пре свега 
о социјалној политици која би требало да буде развојно оријентисана. То значи да је 
потребно инвестирати у социјалну инфраструктуру, пре свега у здравство и образовање. 
Вид. Tomann & Scholz (1996). Такође подразумевају се и стандардне активности соци-
јалне политике усмерене на заштиту социјално најугроженијих. Клаус је дефинисао прин-
ципе на којима би ова политика требало да се заснива. Видети Klaus (1997). 
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чиво унутар социјалистичке парадигме. Социјалистички систем се до тада 
није доводио у питање, већ је тражена "грешка унутар система". Притисак 
економских проблема, као и дешавања у социјалистичком окружењу, јасно су 
наметнули потребу реформе. Прелазак на нове механизме економске коорди-
нације значио је и потребу стварања другачијих институција. Постало је јасно 
да је нужно променити постојеће својинске односе. У том циљу већ 1989. го-
дине усвојен је Закон о друштвеном капиталу (иновиран  1990. године), који 
је институционализовао претпоставке за отварање процеса приватизације. 
Процес приватизације је након 1994. године практично обустављен те се зна-
чајан део привреде задржао у државном и друштвеном власништву.26 Поред 
тога, у наредних неколико година усвојен је низ такозваних привредно-сис-
темских закона. Упркос формалном постојању неких тржишних правила, она 
се у привредном животу нису поштовала. У пракси је доминирала правна не-
сигурност, непоштовање уговора, немогућност наплате потраживања. Чак ни 
држава није поштовала правила која је сама прописала.27 На тај начин ствара-
ло се и одржавало неповерење у институције.  

Уз то су 1992. године дошле политичке и економске санкције. Ратно 
окружење и санкције са својим економским последицама (пораст буџетских 
расхода, смањење обима производње и запослености, пораст трошкова произ-
водње, губитак дела тржишта) уз неодговорну монетарну политику и уз слабе 
институције привредног система, довели су до снажног инфлаторног импулса 
који је кулминирао хиперинфлацијом у 1993. години. Она је имала бројне не-
гативне економске и социјалне последице. Поред осталог дошло је до обез-
вређивања (чак и потпуног уништења) финансијских стокова који су били но-
миновани у домаћој валути, а у домаће монетарне токове уведена је страна 
валута која се користила упоредо с домаћом. Крајем 1993. и почетком 1994. 
године промовисан је "Аврамовићев програм".28 Кључни циљ програма је био 
остварен – инфлација је сузбијена драстичном монетарном рестрикцијом, али 
отворени су проблеми подстицања раста. После неколико месеци уследио је 
наставак програма који је био усмерен на подстицање привредног раста. Убр-
зо је дошло до снажних несугласица између гувернера и владе што је резул-
тирало његовом сменом. Привредно стање се из године у годину погоршава-
ло. Уследио је сукоб са НАТО-ом (1999), нова разарања и све тежи привред-
ни проблеми. Драматично стање је кулминирало у 2000. години, када је дош-
ло до ванредних избора и промене власти.  

 

––––––––––––– 
26 Понуђено је следеће образложење – потребно је спречити да се приватизацијом у 

условима санкција мали број појединаца лако и брзо, на нелегалан начин, обогати. 
Тврдило се да се приватизација одлаже све док не буду испуњени услови за њено “пра-
ведно спровођење”.   

27 Видети Маџар (2000б). 
28 Видети Аврамовић (1998). 
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Узроци привредног колапса 

 
Креатори економске политике су се понашали управо супротно принци-

пима успешне транзиције. Стање „заустављене транзиције”29 довело је до 
дубоких економских проблема. Пред саму смену власти 2000. године прив-
редно стање је било катастрофално: драстичан пад производње и ГДП-а (на 
око 40% његовог нивоа у 1989), високо учешће „сиве” економије, висока не-
запосленост, разорен банкарски систем, технолошка заосталост, економска 
изолација.30 Поставља се питање шта су били основни узроци који су довели 
до оваквог стања? Обично се у јавности, чак и међу професионалним еконо-
мистима, сусретало мишљење да су економске санкције биле основни узрок 
свих привредних проблема. И политичари су вешто користили санкције као 
чврст алиби. Санкције су створиле додатне проблеме, али југословенска 
привреда је била неефикасна из два фундаментална разлога: непостојања 
тржишног амбијента и етатизоване привреде, као и лоше економске поли-
тике. Оба узрока деловала су истовремено.  

Привредни систем је у овом периоду био етатистички. Будући да није 
било тржишног амбијента и тржишне верификације резултата (под директ-
ном државном контролом налазило се у просеку 40% цена)31 непрестано 
политичко посредовање у економским процесима стварало је привилегован 
положај  одређеним групама. Политички утицајни појединци (или групе) су 
своје интересе наметали као „стратешке циљеве” државе. Већина политичке 
номенклатуре је заузимала позиције директора великих производних и трго-
вачких предузећа (често монопола) или великих банака. Створена је чврста 
мрежа испреплетених интереса, артикулисаних кроз различите лобије који су 
имали исти став: противили су се приватизацији и залагали за одржавање sta-
tusa quо. Реч је о зависности између привреде и државе (носилаца власти), 
државе и дела радника и радничких синдиката, као и између банака и прив-
реде. Привреда је функционисала кроз стално административно усклађивање 
интереса сукобљених група. Одабранима је било омогућено да врше утају 
пореза, да уводе рекет, да се баве шверцом, да користе средства по посебним 
олакшицама. Богаћење постигнуто помоћу криминала и масовне корупције 
постало је образац и стварало је посебна "правила".32  
––––––––––––– 

29 Видети Рачји ход – Србија у трансформацијским процесима (2000). 
30 За шире информације о стању привреде видети «Бела књига Милошевићеве вла-

давине», Група 17 (2000). 
31 При високом степену контроле цена, а касније и драстичној хиперинфлацији, није 

било могуће подстицање структурних промена. 
32 Видети Корупција у Србији (2001), такође Стојановић (1999). За основне елементе 

реформе тржишта рада у Србији видети Крстић & Стојановић (2001), а за проблематику 
приватизације видети Беговић, Живковић & Мијатовић (2000). 
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Економске санкције су у великој мери (мада не у потпуности) изоловале 
привреду. Оне су могле деловати отрежњавајуће на све привредне учеснике и 
сигнализирати на неопходност промене наслеђених образаца понашања. Зат-
варање привреде изазвало је несташицу бројних роба и отворило простор за 
„сиву” економију и криминал. У таквим околностима било је економски ра-
ционално укинути унутрашње баријере бизнису и омогућити стварање про-
стора за подстицање и ширење индивидуалне иницијативе. Власт се одлучила 
за замрзавање постојећег неефикасног и нефлексибилног привредног систе-
ма. Отварао се одређени простор приватној иницијативи, али само у оној 
мери и у оним привредним сегментима који је властима одговарао. Све ван 
тога било је директно или индиректно онемогућено. Тако је створена пара-
доксална ситуација да су се предузетници налазили у двострукој блокади – 
спољној коју су представљале санкције и унутрашњој, коју је наметнула 
влада.33  

Дегенеративни привредни односи су били додатно оптерећени, а дели-
мично и проузроковани економском политиком. Основна карактеристика еко-
номске политике била је њена краткорочност. Инсистирало се на краткороч-
ним позитивним ефекатима који се могу политички капитализовати. Економ-
ска стратегија и политика била је мотивисана консолидовањем политичке 
моћи без вођења рачуна о цени која се при томе плаћа, као и без икаквог 
размишљања о економској будућности земље. Економска политика се усме-
равала на прерасподелу скромног друштвеног производа, а не на подстицање 
предузетништва. Битан проблем економске политике (пре свега фискалне и 
монетарне) био је у томе што се није заснивао на чврстим правилима, већ се 
спроводила дискреционо и селективно. Мере су биле хаотичне и често међу-
собно супротстављене. Крајњи резултат су била три трајна дефицита: губици 
у привреди, у сектору јавне потрошње и у спољнотрговинској размени.   

Основни проблем који се јавио као глобална последица поменутих про-
цеса био је губитак предузетништва. Материјалне претпоставке вишег стан-
дарда и друштвеног угледа нису се обезбеђивале предузетништвом, него по-
литичким лобирањем и често криминалом. Они економски актери који су се 
придржавали правила нису могли да опстану у конкуренцији с онима који 
нису плаћали порезе, који су кршили законе, користили средстава примарне 
емисије. Држава је давала неоправдане привилегије једним економским суб-
јектима на рачун других („селективни патернализам”) и тако нарушавала 
природу и стимулативност „тржишне игре”. Истовремено највећи део друшт-
ва рапидно је сиромашио.   

 
 

 
––––––––––––– 

33 Детаљније видети Маџар (2000а, поглавље XII). 
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Нова власт пред изазовима транзиције 

Глобалне напомене 
 
 Нова власт је затекла драматичну ситуацију – политички и економски 

изоловану државу са готово уништеном привредом и са разореним институ-
цијама. Брзо деловање је било неминовно.34 Држава је враћена у релативно 
кратком року у већину међународних организација. То је пре свега био резул-
тат наклоности међународне заједнице. Успостављање нових институција и 
правила био је приоритет. Ствари ипак нису ишле и не иду једноставно. Није 
постојала и још увек не постоји јасна стратегија развоја друштва. Проблем је 
посебно отежен нестабилном политичком ситуацијом и сукобима између 
најснажнијих политичких играча, где до изражаја долазе и велике концепциј-
ске  разлике.35 После преузимања власти нова влада се јавно изјашњавала 
против радикалних реформи, тврдећи да је то погрешан пут. Обично се овом 
објашњењу додавало да се настоје спречити масовна отпуштања и сходно 
томе социјални и политички трошкови који би након радикалних мера неми-
новно уследили. 36  

Немамо простора за систематичнији и детаљнији преглед досадашњих 
реформских мера, тако да ћемо пажњу усмерити само на питање да ли су 
досадашњим активностима и мерама створени (и да ли се уопште стварају?) 
услови за подстицање предузетништва.37 Глобална примедба тиче се пона-
шања државе у реформским процесима, односно њеног претераног присуства 
у привреди. Влада се често поставља у позицију актера који поседује знање о 
најбољим могућим привредним решењима, то јест сматра да тржишним про-
цесима може да управља по својој вољи.38 Наглашена активност владе у 
––––––––––––– 

34 Још 1997. године је Група 17 изашла у јавност са “Програмом радикалних економ-
ских реформи у СР Југославији”, са напоменом да се ради о програму који ће да буде 
спровођен када опозиција победи на изборима. Након преузимања власти показало се да 
осмишљење стратегије ипак нема.   

35 Видети Ђинђић (2001), Коштуница (2001). 
36 Израз радикалан означава истовремене и одлучне промене у кључним сегментима 

привредног живота којима се прекида с наслеђем. Постоје и мишљења да влада претерано 
радикално приступа реформама. Видети Душанић (2001). 

37 За детаљнији увид у досадашње резултате реформи видети Две године реформе у 
Србији: пропуштена прилика (2002). 

38 Логика понашања владе се добро види на примеру процеса приватизације. Велика 
је ингеренција владе и њених институција (готово монополистичка улога) у целокупном 
процесу приватизације. Посебно су велике надлежности Агенције за приватизацију (она 
иницира, посредује, координира и контролише целокупан процес приватизације). Нагла-
шена је и дискрециона улога владе у “одређивању приоритета” приликом одлучивања о 
расподели новца који се добије приватизацијом предузећа. Поред осталих намена појав-
љује се и “подстицање развоја”. Ако се под подстицањем развоја мисли на то да влада 
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привредним процесима се оправдава непостојањем одговарајућих институ-
ција и потребом да се заштити празан простор у који би ушла мафија.39 Такво 
понашање са становишта подстицања приватног предузетништва и привредне 
ефикасности није добра стратегија. Снажно и активно присуство државе у 
привреди додатно подстиче, већ добро уходани процес лобирања и „рент 
сеекинга”.  

   
Тренутно стање – непотстицајно окружење 

 
Влада предвиђа да ће у наредној години стопа раста бруто домаћег про-

извода бити пет одсто годишње. Да би се вратили у стање из 1990. године, 
уколико се будемо развијали том брзином, требаће нам двадесетак година. 
Прилично обесхрабрујућа, али неумољива и отрежњујућа математика. Не 
треба да се посебно објашњава какве ће то ефекте да има на динамику сма-
њења незапослености и сиромаштва.  Треба имати у виду чињеницу да је 
озбиљан проблем југословенске привреде недостатак капитала. Капитал ће 
још дуго времена представљати главни ограничавајући фактор привредног 
развоја. Због тога, нужно је стварање таквог институционалног оквира који 
би обезбедио активирање расположивог домаћег капитала, али и привлачење 
иностраног капитала, посебно директних инвестиција.  

Према стању у сектору предузећа види се да ли су створени услови који 
су неопходни, то јест који подстичу да се предузећа формирају, несметано 
расту и развијају. Подаци показују да смо од тога далеко.40 Природно је да се 
постави питање због чега нема довољног броја не само малих и средњих пре-
дузећа него нових предузећа уопште? У одговору на то питање поновићемо 
нека мишљења самих предузетника о томе шта им смета (или шта им недо-
стаје) у пословном амбијенту у Србији. Постоје неки стандардни проблеми с 
којима се инвеститори суочавају. Пре свега то је недостатак битних закона 
који одређују правила игре: закона о стечају, закона о рачуноводству и реви-
зији, закона о предузећима и регистрацији. Наглашава се неопходност по-
једностављења начина регистрације предузећа (према истраживањима про-
сечно време потребно за регистрацију пословања износило је 105 дана, док 
просечни трошкови регистровања износе 1357,3 ДЕМ). Поред тога, значајан 
проблем представљају и синдикати, који својим посебним захтевима често 
блокирају продају предузећа и успоравају приватизацију. Због тога се најав-
љује да ће у изменама постојећег Закона о приватизацији бити и део о изме-

––––––––––––– 
процењује где би требало улагати (туђи) новац – то практично значи да она планира да 
поред осталих функција и активности обавља и посао предузетника. 

39 Видети Ђинђић (2001). 
40 Нећемо читаоце оптерећивати бројкама. За увид у стање сектора предузећа видети 

“Програм развоја преудзетништва и приватних малих и средњих преузећа у Србији” 
(2002). 
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њеним тендерским обавезама купца у делу социјалног програма. Постало је 
коначно јасно да је бесмислено од инвеститора (посебно од страних) очеки-
вати да се баве нашим социјалним проблемима. Такви захтеви само додатно 
дестимулишу инвеститоре. Стога је намера државе да преузме финансирање 
отпремнина за вишкове радника у предузећима са тендерске листе. У изгледу 
је и децентрализација процеса приватизације, односно Агенција за привати-
зацију намерава да отвори неколико бироа у градовима у унутрашњости 
Србије. Циљ је да се обезбеди снажнија веза са локалном самоуправом, од-
носно да се и локална самоуправа интензивно укључи у процес приватиза-
ције. 

Будући да живимо у време глобализације треба подсетити где се нала-
зимо када се упоредимо са другим земљама. Према најновијем извештају 
Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) нисмо остварили неке спекта-
куларне резултате, упркос сумарној оцени да је СРЈ направила највећи помак 
у реформама (мада се наглашава да је и стартна основа била јако ниска).41 
Оцене које користи ова институција крећу се од нема никаквих промена 
(један) па до најбољи могући резултат (пет). Најлошији резултати су забеле-
жени у области подстицања конкурентности (1). Ово је врло онеспокојавајућа 
примедба за нашу привредну ситуацију. Већ на самом почетку транзиције 
угледни светски аналитичари су убедљиво доказивали да је стварање конку-
рентског окружења можда чак и значајније за стварање функционалне тржи-
шне привреде и њених механизама, него прости трансфер власништва у руке 
приватника. Само снажан конкурентски притисак приморава предузећа на 
структурне промене и одговарајућа прилагођавања. За реструктурирање 
предузећа и управљање предузећима дата је оцена (2) – посебно се наглашава 
слаба примена закона о стечају. Такав резултат не изненађује с обзиром на 
остварени степен својинских промена и на недостатак конкурентског окруже-
ња. Исту оцену добили су реформа банкарског сектора и либерализација 
каматних стопа; тржиште хартија од вредности и небанкарске финансијске 
институције; приватизација великих предузећа; реформа инфраструктурног 
сектора.42 Либерализација цена и приватизација малих предузећа добили су 
средњу оцену (3).  

Либерализација цена и мала приватизација су сходно терминологији 
литературе о транзицији мере из такозване њене „иницијалне фазе”, коју су 
успешно прошле заправо све земље осим Белорусије, Туркменистана и Узбе-
кистана. Другим речима, овим резултатима и не треба да се превише поноси-
мо јер су то захвати које су обавиле готово све земље у транзицији. Проблеми 
се појављују у другој фази транзиције која подразумева „велику приватиза-
цију” (приватизацију великих предузећа), као и стварање неопходног прате-

––––––––––––– 
41 Видети Тransition report 2002. 
42 ЕБРД је користила оцене два, два плус и два минус, односно оцене су нешто изни-

јансираније. То, међутим, није битно за нашу расправу. 
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ћег система друштвених установа. Врло је интересантно посматрати однос 
ове две, квалитативно различите транзиције, односно ниво њихове усаглаше-
ности. Према истом истраживању ЕБРД идентификована су два типа земаља. 
Код земаља које су на самом почетку транзиције, као и код земаља које су 
одмакле у транзицији, ова два процеса су прилично уједначена. Другу групу 
чине земље које се налазе између (ту спада и Србија), односно земље код 
којих је ова несразмера веома наглашена. Србија је учинила видљив напредак 
у првој фази транзиције, а друга је тек на самом почетку. Оно што се као 
општи закључак према студији ЕБРД може да изведе је да либерализација и 
приватизација нису довољни да подстакну потребне институционалне рефор-
ме. Неопходно је укључити и политичку либерализацију и конкуренцију, 
захтеве међународне интеграције, као и културне и социјалне промене које 
олакшавају да институције које подржавају тржиште буду и прихваћене. 

Како стојимо на светској ранг листи мерено према оствареном степену 
економских слобода? Према извештају Херитиџ фондације (где се ниво еко-
номских слобода мери према већем броју фактора који су сврстани у десет 
група) налазимо се на 149 месту. Прилично депримирајућа позиција при са-
мом дну табеле. Најниже оцене су добили монетарна политика, страна улага-
ња и „сиво тржиште”. Поред тога, оцењено је и да постоји висок степен држа-
вне интервенције. На крају и једна оцена нашег стања која долази од предста-
вника Светске банке. Шеф канцеларије Светске банке у Београду господин 
Рори О Саливен сматра да једну од већих препрека за развој СРЈ представља 
незадовољавајући правни систем: „Мене брине правни систем ове земље и 
чињеница да судови не штите пословне људе и њихове послове. Знам многе 
који оклевају да уложе овде због тога што нису сигурни да ће судови сутра 
заштитити њихове интересе и послове. То је област у којој видим најмање ре-
форми и прогреса. А управо у правном систему земље мора да постоји наме-
ра и одлучност да се успе”.43 У таквим околностима заиста је тешко оче-
кивати процват предузетништва.  

 
Како до владавине закона? 

 
Веза владавине закона (одсуство арбитарне моћи неких друштвених гру-

па, једнако важење закона за све грађане, стабилна правила и независно суд-
ство) и функционисања тржишне привреде у економској теорији представља 
опште место. Научили смо од експерата у овој области да владавина закона 
представља и врло квалитетно аналитичко средство за упоређивање различи-
тих институционалних аранжмана и њихових последица. И код земаља у 
транзицији уочљива је чврста веза између владавине закона и нивоа економ-
ског раста (ова међузависност је потврђена и неким економетријским анали-

––––––––––––– 
43 Видети Интервју који је О Саливен дао дневном листу Политика. 1. децембар 

2002, страна А19. 
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зама). Остаје да се одговори на сложено питање на који начин је могуће 
остварити стање владавине права у једној земљи у транзицији. Није довољно 
само донети одговарајуће законе (мада је и то веома тежак посао) него их 
треба и доследно примењивати. То је нешто што не може да се постигне у 
кратком року. Потребно је време и потребни су одговарајући подстицаји.  

У ову анализу се се укључили и економисти. У једном делу литературе, 
чији су аутори управо економисти, полази се од става да владавина права, по-
ред осталог зависи и од тога колико је људи захтевају, односно да се влада-
вина права учвршћује у оним ситуацијама када грађани за њом масовно иска-
зују потребу. Указује се заправо на значај резултата процеса приватизације за 
успостављање владавине права.44 Анализа полази до тога да се поставља јед-
ноставно питање: које су то социјалне групе којима владавина права пред-
ставља приоритет? Аналитичари сматрају да су то пре свега власници малих 
и средњих предузећа. Ова предузећа могу да ефикасно функционишу на дужи 
рок само у стабилном окружењу које подразумева и владавину права. Посеб-
но је значајно да њихов број буде довољно велик, односно да њихово учешће 
у привредној структури буде релевантно, јер ће једино у том случају њихови 
захтеви имати довољну тежину да могу утицати на промене у друштву. То су 
заправо групе лоциране око средине социјалне лествице која је омеђена са 
две крајности. На једној страни су они грађани који немају имовину (или је 
она готово занемарљива) и који заправо немају ни велике захтеве за влада-
вином права. Она њима ништа битно не доноси. Њихов основни интерес је 
прерасподела дохотка, а сама процедура којом ће се то одвијати њих много не 
занима. На сасвим супротном полу су власници великих предузећа, односно 
друштвени актери огромне економске моћи. Ни ова група није животно заин-
тересована за владавину права будући да је у могућности да себи обезбеди 
потребну заштиту. Овој друштвеној групи је пут до врата политичке елите 
много краћи, па тако су им приступачније и различите могућности утицаја и 
самозаштите. Проблем представљају лобији којима не иде у прилог регуларна 
тржишна игра и који настоје да се томе супротстве.45 Једини начин да се с 
њима успешно изађе на крај је инсистирање на дерегулацији привреде и отва-
рању простора домаћој и страној конкуренцији, а не на додатном нормати-
визму и регулацији. Отварање привреде светској конкуренцији би позитивно 
деловало на разбијање монополистичке тржишне структуре и моћи. 

Закључак је да само она приватизација којом се шири број власника, 
односно којом се врши дисперзија власништва, доводи до подстицања „траж-
ње” за владавином права. Међутим, ово није и довољно. Неопходно је поред 
тога да се смањи порески притисак. Уколико то није случај тада велики број 

––––––––––––– 
44 За добар преглед проблема видети Schoenfelder (2001). 
45 Ради се о великим добитницима из доба прошлог режима, који покушавају да своје 

позиције сачувају утицајем на нове власти. Ово као глобалан проблем транзиције иденти-
фикују и аналитичари Светске банке.  
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малих и средњих фирми бежи у „сиву зону”. Од тренутку када се ова преду-
зећа нађу у „сивој зони” тада им владавина права више не представља прио-
ритет. Напротив, тада је у њиховом интересу да се одржава „мутно стање”. 
Тако „сива економија” постаје препрека успостављању владавине права. У 
прилог томе говори и досадашње стање у привреди Србије.46 Трећи услов 
који омогућује да владавина права буде успостављена након приватизације је 
спремност власти да се и сама подведе под владивину закона. Како стојимо у 
овом погледу није потребно додатно објашњавати. Готово свакодневно доби-
јамо информације о томе како то изгледа у нашој пракси. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 
Транзициони процес је отворио теоријски и практично сложено питање: 

како остварити успешну трансформацију од планске ка тржишној привреди и 
од недемократског ка демократском друштву. Досадашње искуство омогу-
ћило је да се раздвоје успешне и неуспешне стратегије, као и да се превазиђу 
илузије. Једна од њих је гласила да је транзицију могуће обавити у кратком 
року. Сада је јасно да је реч о дугорочном процесу који ће трајати децени-
јама. Да би били успешни реформски програми треба да као основу имају 
„иницијалне услове”, који су за сваку земљу различити. То значи да не посто-
ји оптимална стратегија која је идентична за све земље. Нужно је трагање за 
најбољим могућим решењима на основу теоријски утемељених и практично 
проверених начела с циљем да се етаблира слободна конкурентска привреда у 
затеченим околностима. На тај начин избегава се „западање у теоријски дог-
матизам, као и дезоријентисани пунктуализам” (Еucken). Потребно је много 
знања, креативности и прагматизма да би се у створио амбијент који подсти-
че предузетништво и сходно томе успешну транзицију. Економисти могу да 
помогну само у стварању институционалних предуслова за подстицање пре-
дузетништва  у датом тренутку и конкретним околностима. Остало је посао 
предузетника.  

СРЈ представља пример погубних последица дегенеративне везе полити-
ке и привреде. Почетком деведесетих година нова власт (стари партијски 
монопол) проценила је да би уласком у реформу дошло до профилирања дру-
гачијих интереса и до промене односа снага у бирачком телу. „Заустављена 
трансформација” имала је за циљ да постојећа политичка елита задржи свој 
привилеговани положај. Ова елита се усмерила на монополисање свих распо-
ложивих ресурса и у новој форми (уз декор вишепартијског система и еко-
номске реформе) наставила да влада. Држећи економски систем у подређе-
ном положају политичка елита стварала је нове предуслове за властито обна-

––––––––––––– 
46 Процењује се да је у Србији око 60% замењених страних ефектива у ЕУР (око 2,5 

милијарди) потекло из прихода „сиве економије”. 
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вљање и трансформисала се у економску елиту. Том процесу је све било под-
ређено –  како ресурси тако и животи и судбине милиона људи. Привреда је 
директно контролисана од државе тако да су и предузећа и радници постали 
економски зависни о владајућој елити. Непрестано посредовање власти у 
економским процесима довело је одређене групе у привилегован положај (ве-
ћина чланова политичке номенклатуре били су директори великих фирми и 
банака). У том процесу брисала се разлика између предузетништва и крими-
нала. Економска политика такође се водила с циљем очувања политичке до-
минације и економских интереса ограничене групе учесника који су били 
блиски власти. Спречавана је и политичка конкуренција и развој слободног 
тржишта. Све скупа плаћено је огромном ценом – разарањем институција 
друштва и уништавањем претпоставки за будући привредни развој.  

Нова власт мора да направи радикалан раскид са досадашњом праксом. 
Уколико реформа не буде радикална и усмерена ка стварању институцио-
налног амбијента који пуном снагом подстиче слободну конкуренцију и 
приватно предузетништво (што до сада није био случај) она нема велике шан-
се за успех. Инсистирање на „опрезним” половичним решењима и на нагла-
шеној улози државе у привреди само ће постојеће економске проблеме да 
кумулира. Реформатори се по ко зна који пут налазе пред истом дилемом: да 
ли да доследно инсистирају на радикалној промени или да попусте под соци-
јално-политичким притиском и одложе промене за неко будуће време. Избор 
друге стратегије донео би можда краткорочне политичке поене, али са стано-
вишта средњег и дугог рока такво понашање може да буде само контрапро-
дуктивно. Посматрано из угла економске ефикасности то би било самоуби-
лачко понашање. Велики напори које је потребно уложити да би се комп-
летирао задовољавајући привредни амбијент тек нам предстоје. Можемо да 
одлажемо ове мере али их не можемо избећи.  
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PROCES OF TRANSITION: BACKING OF FREE  
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The text consists of two parts. In the first we expound the thesis that transition is 

actually a process of creation of institutional preconditions for development of private 
enterpreneurship at a given moment and under the inherited circumstances. To create an 
environment that stimulates free entrepreneurship and enables a successful transition 
requires a lot of knowledge, creativity and pragmatism (there is no general model). The rest 
remains on the entrepreneurs. In the second part we analyse the experience of FRY before 
and after the change of regime. During the former regime FRY was an example of 
degenerative connection between politics and economy geared to prevent reforms. The task 
of the new government is to make a radical break with the earlier practice. If the reform is 
not radical and not aiming to create an institutional environment that fully stimulates 
competition and private entrepreneurship (which has not been the case so far), it has no 
good prospects to succeed. 
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