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УТИЦАЈ МОДЕЛА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

НА ДРУШТВО У ТРАНЗИЦИЈИ 
 

Циљ рада је да објасни утицај приватизације на транзицију у Србији. Пока-
заће се, истовремено, да је изостанак резултата развоја малих и средњих предузећа, 
утицао да се, код нас, резултати на подручју приватизације непрестано истичу у 
први план. Посебно ће бити размотрен утицај приватизације на перформансе пре-
дузећа. 

Поређењем процеса приватизације предузећа државног сектора у земљама 
развијене тржишне привреде, са приватизацијом у бившим социјалистичким зем-
љама, указаће се на специфичност процеса у бившим социјалистичким привредама. 
Та специфичност се огледа пре свега у огромној понуди капитала који се, у процесу 
приватизације, нуди на продају у релативно кратком року. Ниска продајна цена так-
вог капитала јавља се као неизбежна појава, чије су последице значајне и интере-
сантне за анализу. 

У раду ће бити размотрене и додатне специфичности приватизације у прив-
редама бивше СФРЈ, везане за постојање друштвене, а не само државне и приватне 
својине. Указаће се и на парадокс увећавања државне својине у процесу привати-
зације код нас. 

Критички ће бити анализирани проблеми који су се јављали у досадашњем 
процесу приватизације у Србији. 

У завршном делу рада биће приказани и критички размотрени резултати 
приватизације, а указаће се и на могуће модификације модела (и закона) у насту-
пајућем периоду. 

Кључне речи: приватизација, транзиција, државна својина, приватна својина. 
 
 

Транзиција 
 
Пад Берлинског зида и пораз социјалистичког економског модела увео 

је источну, југоисточну и централну Европу у процес транзиције. Супротно 
веома распрострањеним, а наивним варовањима да ће капиталистички прив-
редни систем, ослоњен на приватну својину и конкуренцију, брзо и сам по 
себи генерисати економски раст и виши животни стандард, показало се да је 
за озбиљнији привредни замах потребно испуњење и многих других услова. 
Брзо успостављена нова структура економских и политичких интереса у дру-
штву, а нарочито утицај међународног окружења, нису дозволили ни помисао 
на евентуални "повратак у социјализам" и корекцију дефеката који су спута-
вали економску иницијативу у оквиру тог система. Извесно је да би "транзи-
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ција у супротном смеру" била конфликтна и крвава. Историја нас учи да су 
капитализму својствени далеко чвршћи (и суровији) механизми одбране 
поретка од социјалистичких система, који су крајем прошлог века, у релатив-
но кратком року и "без зрна барута", пали пред аргументацијом о изгледима 
за бржи економски просперитет.  

Прва декада транзиције није испунила (можда претерана) очекивања 
великог дела становништва у бившим земљама социјализма, али је добила 
повољне оцене међународних финансијских организација, окупљених око 
идеје Вашингтонског консензуса. Концепт света као "глобалног села", са сло-
бодним протоком роба, услуга и капитала и скоро непремостивим баријерама 
у протоку радне снаге, добио је јасне контуре. Препоруке Вашингтонског 
консензуса: стабилизација, либерализација и приватизација (као главни осло-
нац и основни облик стуктурних промена) постају јединствени и универзални 
образац �ривредног развоја земаља у транзицији (као и многих земаља у 
развоју, широм света), мада тај образац, у већини случајева, није дао обећа-
ване резултате. 

Оштру критику Вашингтонском консензусу и политици ММФ-а упутио 
је Џ. Стиглиц. Он каже: "Највећи број напредних идустријских земаља – 
укључујући САД и Јапан – изградио је своју привреду мудром и селективном 
заштитом неких од својих индустрија док нису постале довољно јаке да се 
такмиче са страним компанијама... Приморавати земљу у развоју да се отвори 
за увозне производе...– може имати катастрофалне последице... Што је још 
горе, инсистирање ММФ код земаља у развоју на одржању чврстих монетар-
них политика, водило је ка каматним стопама које би стварање нових радних 
места и под најбољим околностима учиниле немогућим. И пошто се трговин-
ска либерализација дешавала пре него што су мреже социјалне заштите биле 
постављене, они који су изгубили запослење били су приморани на сиромаш-
тво. Због тога, либерализација врло често није праћена повећаним растом, већ 
повећаном бедом, а чак и они који нису изгубили свој посао, били су пого-
ђени повећањем несигурности...  

Контроле капитала су други пример: европске земље су забрањивале 
слободни ток капитала све до седамдесетих година 20. века... Прилив и одлив 
"врућег" новца у земљу и из ње, што тако често следи након либерализације 
тржишта капитала, оставље пустош за собом." (стр 30) 

Неки аутори из земаља у транзицији (види Н. Николовска, Д. Сундаћ), 
не само да у потпуности прихватају критичке ставове Стиглица и других 
економиста-антиглобалиста о Вашингтонском консензусу (и процесу глоба-
лизације), него су склони да заступају екстремни став у коме се тврди да је 
вашингтонски сценарио конструисан са циљем да се упропасте земље у 
транзицији. По њима, једини циљ либерализације састоји се у томе да домаћа 
предузећа и банке буду потиснути на домаћем тржишту у судару са снажном 
конкуренцијом из развијенијих земаља; једини циљ стабилизације јесте да се 
потцењеном девизним курсом домаћа привреда учини неконкурентном на 
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страним тржиштима, а страна роба фактички постане фаворизована на дома-
ћем; рестриктивна монетарна политика има за циљ да подигне каматне стопе 
и отежа финансијски положај домаћих предузећа; либерализација новчаних 
токова (са иностранством) треба да омогући одлив капитала из земље; прива-
тизација треба да створи повољне услове да страни власници по багателним 
ценама купе домаћа предузећа. Као резултат оваквог програма настаје – вели-
ка транзициона депресија. Домаћа привреда (и држава) пада у дужничко роп-
ство. Степен коришћења домаћих капацитета значајно пада, као и запосле-
ност становништва. Шире се "маказе" друштвених неједнакости, нестаје 
средњег слоја, који је главни носилац идеја владавине права, слободног тржи-
шта и државе благостања. Огроман број све сиромашнијих грађана извор је 
социјалних тензија. Према овим ауторима, сценарио слома транзиционих 
привреда одвија се у три фазе. У првој фази међународне финансијске инсти-
туције кредитима подржавају развој земље (по моделу Вашингтонског кон-
сензуса: стабилизација – либерализација) што доводи до презадужености и 
опадања конкурентске моћи привреде. Ово повлачи и пад цена капитала пре-
дузећа и банака које послују на граници рентабилитета (или с друге стране те 
границе). У другој фази врши се брза приватизација, тј распродаја домаће 
економије по багателним ценама. "Релативно брзо доћи ће до завршетка рас-
продаје, а тада долази треће фаза сценарија – посвемашње економско и соци-
јално пропадање. И ту је сценарио релативно добро постављен јер долази до 
конфронтације становништва с, увјетно речено, празним простором. Сви су 
криви за све, сватко је против сваткога, али се нитко не бори јер нитко ништа 
нема." (Н. Николовска, Д. Сундаћ стр. 59.) 

Наши економски аналитичари, склони "балканској депресији", у вели-
ком броју су се придружили скупу "обесхрабрених", али су узроке своје поти-
штености чешће налазили у "менталном склопу" југословенског становниш-
тва, него у недостацима понуђеног (универзалног) рецепта транзиције. У 
структури таквих размишљања доминирају, грубо говорећи, констатације о 
несналажењу, злоупотребама и катастрофалним грешкама, уз уобичајени зак-
ључак да "то само код нас може!" и обавезно питање из арсенала општих 
места: "када ћемо ми у Европу?"  

Иако је тешко ублажити ове врсте забринутости, покушаћемо да у 
оквиру овога рада, уместо ламентирања, које најчешће не упућује на добра 
решења, објаснимо главне циљеве и  проблеме приватизације, као и да истак-
немо специфичности и парадоксе који се јављају у овом процесу. Указаћемо, 
најзад, на утицај приватизације на економске (и друге) перформансе друштва, 
као и на могуће модификације модела. 

 
Циљеви приватизације 
 
Сценарио Вашингтонског консензуса придаје висок значај приватиза-

цији, као ослонцу структурних промена у привреди. Пракса је показала да 



Данијел Цветићанин, Утицај модела приватизације на друштво у транзицији  
 

 
88 

приватна својина, као својински облик, генерише најбоље привредне перфор-
мансе. Следећа по ефикасности је друштвена својина, па најзад, као најнеефи-
каснија, државна својина.  

Приметићемо ипак да ће се ефикасност капиталистичког привредног 
система показати једино ако постоје снажне државне институције које га 
подржавају. Ако је правни поредак у држави слаб, ако је својина несигурна, 
ако је сваки закон и уговор подложан арбитражи политичких моћника, "тржи-
шни" модел генерисаће веома скромне резултате, а привреда ће деценијама 
таворити у безнађу корупције, криминала и племенских или мафијашких мо-
нопола.  

Но (капиталистички) привредни систем тражи и људе посебног кова – 
нове људе за ново доба. Спретни, смели и предузимљиви, они морају бити 
добрим делом ослобођени стега моралних норми. Да би успели у тој "вучјој" 
борби морају бити спремни на лаж, агресивност, грубост, претерано хвали-
сање (део "личног маркетинга") и лицемерје, а већа доза емоција може само 
да им шкоди. Нови људи за ново доба, у тренуцима искрености, највише се 
диве сопственим способностима да преваре, отму или обману, а од свог 
окружења захтевају да такође цени ове њихове особине, макар их крстили 
другим именима ("прагматичност", "окретност", "сналажљивост" и сл.) 

Пошто преузимају највећи део пословних ризика, капиталисти у распо-
дели захтевају и лавовски део – за услуге капитала. Уколико им се тај део не 
да, они напросто неће инвестирати у привреду, него у нешто друго: некрет-
нине, злато или страну валуту (што се стварно и догађало у самоуправном 
периоду). И овај процес слободно конкурентско тржиште може да регулише. 

Поред основног циља, да учини доминантним најефикаснији својински 
облик, приватизација има додатни, али ништа мање важан задатак: да створи 
основе тржишта капитала, као најефикаснијег механизма распоређивања при-
купљене акумулације и штедње. Приватна својина има и ту добру особину да 
лако, посредством тржишта, мења титулара (власника), што није случај са 
друштвеном својином. Вероватно је да ће, чак и неспособни или несавесни 
приватни власник, пре него што своју имовину немарним и неефикасним 
управљањем и физички упропасти, продајом изгубити право својине над том 
имовином. Она ће добити способнијег и савеснијег власника, па ће на тај на-
чин укупно друштвено благостање бити на вишем нивоу, него у привредном 
систему у којем је промена власништва компликованија, тј. не функционише 
тржиште капитала. Без приватне својине и приватизације, која убрзава раст 
удела приватне својине у укупном капиталу, не може бити тржишта капитала, 
као оптималног алокатора својинских права и акумулиране штедње. 

 
Проблеми  
 
Проблеми приватизације јављали су се  и у најразвијенијим тржишним 

(капиталистичким) привредама, најчешће приликом приватизовања великих 
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државних компанија (железница, телекомуникације, електропривредни капа-
цитети и сл.) У таквим подухватима су пажљиво пројектовани програми при-
ватизације, који су узимали у обзир опасност да се, у релативно кратком ро-
ку, велика понуда државне имовине суочи са недовољном тражњом. Шта би 
се у том случају десило? Цене по којима би се државна имовина продавала 
пале би сувише ниско, или би добар део понуђених компанија остао непро-
дат. Због тога су приватизациони програми припремани и промовисани дале-
ко пажљивије од уобичајене, свакодневне куповине и продаје капитала на 
тржишту.  

Не треба много мудрости па да постане јасно да понуда (на продају) 
огромног државног капитала бивших социјалистичких земаља није могла да 
се суочи ни са приближно истим обимом тражње у тим земљама, тим пре што 
је куповна моћ становништва, па и акумулирана штедња, била више него 
скромна. Економска илузија да ће у тој "размени" помоћи тражња акумули-
рана у развијеном делу света, брзо је нестала сама од себе: јасно да ни сва 
акумулација овога света не би могла бити ни приближно довољна да купи све 
капацитете у државној својини у бившим социјалистичким земљама. Капаци-
тети, па и природни ресурси, у социјалистичким привредама могли су брзо да 
се продају једино по багателним ценама (наравно да постоје појединачни изу-
зеци). Познато је да продаја на брзину увек подразумева и цену која је далеко 
испод равнотежне (или фер) цене. 

Основни проблем сваког модела приватизације састоји се баш у томе 
што се огромна понуда суочава са далеко нижим нивоом  тражње. Звучи 
можда парадоксално, али тај проблем постоји и у моделима бесплатне при-
ватизације, пошто сви грађани који добију бесплатне акције журе на тржиште 
капитала да их претворе у новац. Цене падају на низак ниво, па је то био 
један од разлога да се модел бесплатне поделе замени моделом продаје. Ипак, 
на тај начин овај проблем не може да се превазиђе, па модели продаје спон-
тано клизе у бесплатну поделу. О праведности бесплатне поделе апсурдно је 
расправљати; зато најмоћније друштвене групе успевају да лако наметну 
сопствене критеријуме дистрибуције капитала. Пошто политичка моћ у бив-
шим земљама социјализма има традиционално висок значај, није чудо што се 
за нове титуларе државног/друштвеног капитала најчешће именују политич-
ки подобни миљеници старих или нових партија (у зависности од односа 
снага). Ова истина важи готово за сваку земљу. Мали је број изузетака, а 
разлог томе је брзина, као основни критеријум успешности приватизације. 

Многи економисти сагласни су у ставу да је најбржа приватизација 
истовремено и најбоља, уз напомену да бесплатна приватизација (која је нај-
бржа) није права приватизација, него само први корак ка стању у којем ће 
државни капитал добити приватне титуларе. Они сматрају да су прави и одго-
ворни титулари једино они који могу, из сопствених фондова, да докапита-
лизирају предузеће (чији су власници), а не сиромаси који једва чекају да "по 
што – по то" продају акције и потроше добијени новац. Наведени став, сум-
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њиве логичке вредности, често се користи као аргумент против модела бесп-
латне поделе, а у прилог моделу продаје. Превиђа се  чињеница да тзв. прави- 
финансијски подобни титулари могу брзо постати власници куповином од 
лакомислених титулара (из модела бесплатне поделе) и то по ниским ценама. 
Исто тако, у моделу продаје, на "тржишту", под контролом државе, поједини 
инвеститори, по ниским ценама, добијају друштвени капитал. Разлика је у 
томе што је у моделу продаје улога државе у дистрибуцији капитала далеко 
већа. Нису занемарљиве ни своте које иду у џеп државе, а не у џеп грађана, 
као у моделу бесплатне поделе1.  

Увођењем модела продаје као доминантног облика, држава је ослобо-
дила грађане "опасности" да лакомислено (по ниској цени) продају своје 
акције заинтересованим инвеститорима, убедивши их да је много боље да не 
добију ништа и да тај новац оде у државну благајну. Овације које је том 
приликом доживео "реформски" тим говоре о степену разумевања транзицио-
них процеса у јавности, али и о јасној манифестацији уверења да држава (и 
партија) ипак "најбоље знају" шта је добро за грађане и привреду, те да је 
најпаметније ослободити што већи простор за партијско командовање прив-
редним процесима, а минимизирати простор за деловање "стихије тржишта". 

Актуелни модел приватизације често се (без довољно озбиљних аргу-
мената) критикује због "спорости", ниских цена за продата предузећа, сумњи-
вог порекла новца којим се предузећа купују, као и због наводне "распродаје" 
домаћих ресурса страним држављанима. Представници власти (прошле, 
садашње, а вероватно и будуће) радо истичу ове критике као круцијалне, 
одговарајући на њих убедљивом аргументацијом. На тај начин, они избегава-
ју одговор на истинске критике: да власт продаје имовину која није државна, 
да је у тој "продаји" себи дала централну улогу, те да модел продаје, сам од 
себе, "клизи" ка моделу бесплатне поделе политички подобним фаворитима. 

 
Специфичности  
 
Истакли смо већ основну специфичност процеса приватизације у свим 

земљама у транзицији: огромна понуда сучељава се са веома малом тражњом, 
све је на продају у кратком року, па је скоро немогиће конструисати рацио-
налан приватизациони програм, који би имао за резултат нормалне цене на 
тржишту. 

Додатна специфичност, на југословенским просторима, састоји се у 
томе што се друштвена својина, предмет приватизације, битно разликује од 
државне својине, која је била доминантна у земљама социјалистичког лагера. 
Друштвена својина је понекад настајала и иницијативом (али не и инвестици-
јама) грађана, који су кредитима банака финансирали иницијалне инвести-

––––––––––––– 
1 У моделу продаје држава и партије на власти могу много лакше и ефикасније да пока-

жу своју наклоност према политички подобним титуларима. 
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ције, а узете кредите отплаћивали из прихода основаног друштвеног предузе-
ћа. Формално, већи број предузећа је тако и формиран, а скоро сва предузећа 
су друштвени капитал увећавала из сопствене акумулације, а нипошто не на 
терет државног буџета2.  

Потезом пера, држава је себе прогласила "титуларом" друштвене своји-
не и узела право да ту својину продаје, а новац користи за попуњавање буџет-
ских дефицита. Разумљиво је да су, са сличним правом, и други субјекти себе 
могли прогласити титуларима својиме (која нема титулара): запослени радни-
ци, пензионери и њихове организације, банке (које су давале кредите и бес-
повратне кредите), инострани повериоци чији су кредити (и друга потражи-
вања) мировали итд. Однос снага је, међутим, био такав да је држава себе 
могла прогласити власником имовине у чије стварање није уложила ни динар. 
Грађани су (приметимо и то) "умирени" на тај начин што су, као корисници 
станарских права станова у друштвеној својини, проглашени (уз незнатну 
накнаду) за власнике тих станова. Треба имати на уму да огроман број грађа-
на није могао да користи ову привилегију, али је број оних који су могли, био 
довољан да се створи слика о "дарежљивој" држави3. 

Страх од економских слобода и "стихије тржишта" такође је специфич-
ност наше приватизације. Није тачно, као што неки аналитичари мисле, да је 
у "ментални склоп" југословенских привредника уграђен командно-партијски 
модел, али је истина да су многи наши привредни руководиоци (који би во-
лели да их зову "менаџери"), склони одзиву на сигнале које партије на власти 
емитују4. Тачно је да без иницијативе са врха командно-партијски модел не 
можа да се репродукује, али изгледа да оваквих иницијатива никад не недо-
стаје, а механизми отпора су слаби и неразрађени. Страх од економске сло-
боде, уверење да је "држава најбољи привредник" и да без њене помоћи није 
могућ привредни просперитет, дубоко је укорењен у привредну свест, а при-
мери успешних приватних фирми, које нису у спрези с властима, ретки су и 
малобројни. Можда страх од привредне слободе олакшава посао државе око 
приватизације, али он силно отежава конституисање конкурентске тржишне 
привреде, ослоњене на приватну својину и приватну иницијативу. 

Неопходно је уочити још једну специфичност: процес приватизације се 
одвија у амбијенту слабог правног поретка, својинске и уговорне несигурно-
сти и веома "еластичне" и селективне примене закона. Наведене околности 
условљавају стање у којем се не види када ће процес бити окончан, као ни 
колико пута ће бити ревидиран и коригован. Свака "нова" власт придржава 
себи право да исправља неправде претходних приватизација, а оправдан је 
страх да ће ова традиција, нарочито ако се настави, у будућности имати кобне 
––––––––––––– 

2 Истина је да су многи кредити обезвређивани инфлацијом, али да ли се таква "помоћ" 
може сматрати корисном или штетном за већину привредних субјеката? 

3 Поново се показало да је лако "опустити руку" када се поклања туђа својина. 
4 Последња парадигма прелаза са 063 на 064 веома сликовито илуструје овај став. 
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последице. Мала је вероватноћа да ће "осветничка" економска политика, заг-
ледана у прошлост, генерисати добре резултате у будућности. Искуства 
најразвијенијих тржишних привреда то најбоље показују. 

 
Парадокси 
 
Не желећи да поново указујемо на неке, већ приказане, проблеме и спе-

цифичности приватизације, навешћемо још неколико интересантних пара-
докса који прате овај процес код нас. 

 
Парадокс државне својине 
 
Основни циљ приватизације у земљама бившег социјалистичког лагера 

састојао се у трансформацији државне својине у ефикаснију, приватну своји-
ну. Успех процеса у појединим фазама, мерио се поређењем удела државне 
својине у целокупном капиталу у земљи. Уколико је тај удео брже опадао, 
приватизација се оцењивала успешнијом. Парадокс наше својинске транс-
формације састоји се у томе да је, на почетку примене новог модела продаје 
(2001. године) целокупна друштвена својина практично трансформисана у 
државну својину. Држава је постала титулар капитала и приписала себи право 
да наплаћује приход од продатих предузећа. Видели смо да се купци нису 
баш "грабили" за понуђену "робу", иако су цене биле ниске, па је добар део 
капитала остао и до данас непродат, а извесно је да ће многа предузећа остати 
у државној својини и наредних неколико година, па и после орочене привати-
зације.  

Није парадокс само у томе што се огромна понуда, у кратком року, су-
чељава са минијатурном тражњом, него и у томе што ће Србија бити можда 
једина земља, која ће из процеса приватизације изаћи са већом државном 
имовином од оне куја је постојала пре приватизације.  

Што је још горе, у многим случајевима, неспорно ефикаснији својински 
облик (друштвена својина), биће замењен неефикаснијим обликом (државном 
својином). 

 
Парадокс кајања (модел "чупање косе са главе") 
 
Не тако ретко, трговци (продавци) се кају ако накнадно сазнају да су 

неку робу могли продати по вишој цени од оне по којој су је стварно прода-
ли. У позоришним представама, глумци су ту врсту кајања манифестовали 
чупајући косу са главе, па је, по том поступку, један за наше прилике својст-
вен облик приватизације, добио име. 

Административно одређене, а депресиране цене многих производа 
(уље, шећер, брашно, млеко, цемент, ел. енергија...) биле су у прошлости (а 
неке су и данас) узрок великих финансијских тешкоћа у предузећима која те 



Социолошки преглед, vol. XXXVIII (2004), no. 1–2, стр. . 85–99  
 

 
93 

робе производе. Партија и држава су давали налоге банкама да финансијски 
"подрже" оваква предузећа и на тај начин им омогуће да наставе са радом. 
Али пошто се на тај начин тешкоће нису могле превазићи, та предузећа често 
нису, из текућег прихода, могла да врате кредите, које су им банке давале са 
све већом мрзовољом. На крају је обично проблем решаван државним суб-
венцијама, на терет пореских обвезника, који су уствари платили цемент, ел. 
енергију, брашно итд, уместо оних који су те производе купили. 

Није чудо што је држава једва дочекала да са списка за субвенциони-
сање избрише оваква предузећа. Приватизација се показала као баш згодна 
прилика, само ако се нађу "стратешки партнери", који ће убудуће водити ра-
чуна о рентабилности и ликвидности ових "бунара у које држава баца новац". 
Разуме се, предузеће које годинама "храмље" не може се продати по високој 
цени, па је држава, као најмудрији продавац, била задовољна да добије коли-
ко-толико, уз обезбеђивање "социјалног програма" за раднике које стратешки 
партнер, у скорој будућности, треба да отпусти. 

Међу првим одлукама новог власника обично је и корекција цена, у 
складу са односима понуде и тражње на тржишту. "Уосталом," питаће нови 
власник, "зар на сивом тржишту купци нису за те робе стварно и били спрем-
ни да плате вишу цену препродавцима, који су имали  стрпљења и "начина" 
да набаве робу по депресираним ценама?" 

Али сада би држава требало да се каје: да нисмо административним ме-
тодима смањили цене, не само да бисмо, својевремено, уштедели новац по-
реских обвезника, него бисмо, можда, постигли и далеко бољу цену прили-
ком продаје финансијски здравих предузећа стратешким партнерима5. Уместо 
кајања, држава чешће изражава чуђење и љутитост због раста цена, али и 
немоћ да стратешког партнера подсети на обећања, договоре или уговоре пре 
купопродаје. Тако то бива у земљама у којима се сваки уговор (па и закон) 
"креативно" интерпретирају, а све процедуре спроводе селективно и по укусу 
актуелних моћника. Такве земље, по свој прилици, нису сазреле за примену 
приватизационих програма, али ето још једне противречности: чекање да 
прилике постану "зреле" (тј. да институције ојачају) воде привреду све даље 
од тржишног система, а све дубље у глиб командно-партијског модела. 

 
Асиметрична вредност  предузећа 
 
Колико нам је познато, цене фризерских услуга нису административно 

регулисане. Ипак се на следећем (хипотетичком) примеру приватизације јед-
не фризерске задруге може приметити парадоксална асиметрија у погледу 
вредновања капитала друштвеног предузећа. 

––––––––––––– 
5 Интересантно је да неки високи државни чиновници, у оваквим приликама, задовољ-

но трљају руке, уместо да, као трговци, "чупају косу с главе". Питање је: зашто? 
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Претпоставимо да фирзерска задруга има шест локала, од којих су два у 
улици Кнеза Михајла, а остала четири у другим деловима Београда. Прет-
поставимо, такође, да ово предузеће перманентно кубури са финансијама. Уз 
извесна додатна улагања у уређење салона и смањење капацитета (који једни 
другима конкуришу у Кнез Михајловој), предузеће би могло да побољша свој 
финансијски положај и (узгред) исплати плате које нису исплаћене већ неко-
лико месеци. После тих инвестиција, ова друштвена фирма би "стала на 
ноге", а то значи да би и у приватизацији лакше нашла евентуалне купце (ко-
јих и нема баш много, с обзиром на то да постоје многе друге прилике). 
Управи је јасно да би продајом једног локала, на атрактивној локацији, фирма 
"испливала" из финансијских тешкоћа, али закони, уредбе и друге директиве 
не дозвољавају да се, пре приватизације, умањи друштвени капитал. Менаџ-
менту (и колективу – самоуправљачима)  су везане руке, а предузеће се, после 
дуже финансијске агоније, продаје на аукцији приватном власнику (разум-
љиво – по ниској цени). Паре иду у државни буџет. А нови власник, као један 
од првих корака, одлучује да прода неки од локала на атрактивној локацији. 
Нема никакве сумње да је одлука рационална, што доказује да приватна сво-
јина делује стимулативно на привредни живот. Али је право питање: зашто 
рационалне одлуке нису дозвољене и друштвеним фирмама, па једна иста 
имовина има објективно већу вредност за приватног власника, а мању за са-
моуправљаче? 

Одговор званичника гласи: зато што држава, законом и другим мерама, 
жели (као да је то могуће) да заштити друштвену имовину од неваљалих ди-
ректора (и самоуправљача), који су склони да, пре приватизације, окрње 
вредност друштвеног капитала. Звучи парадоксално, али држава, покушава-
јући да на овај начин штити друштвени капитал, знатно доприноси његовом 
обезвређивању.  

 
Парадокс "активност / брзина  продаје" 
 
Тихе (али убедљиве) инструкције светских финансијских институција, 

могу некада да буду противречне. Инструкција о брзој приватизацији је јасна, 
али постоји и сугестија да се, колико је то могуће, оживи привреда. Притисак 
домаће јавности јачи је када је у питању овај други став.  

Предузећа која су активна и раде уз релативно висок степен коришћења 
капацитета, атрактивна су за инвеститоре (домаће и стране), али  њихове 
показане (откривене) перформансе повећавају цену капитала на тржишту, па 
потенцијални купци могу да оклевају у својим одлукама. То успорава прива-
тизацију. С друге стране, неактивна предузећа и предузећа у финансијским 
тешкоћама, могу се продати по ниским ценама, а то значи – брзо! Одлично за 
приватизацију! 

Ако се од приватизације пре свега захтева да буде брза (а то следи из 
концепта Вашингтонског консензуса), а да главни (узгредни) ефекат буде до-
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пуна државне благајне, онда се противречни захтеви усклађују, изгледа, на 
тај начин што држава учини све (што је у њеној моћи) да друштвена преду-
зећа смање активност и таворе на ивици егзистенције. Затим их иста држава, 
евентуално, субвенционише и помало "реструктурира", да би најзад "спасла" 
(и себе и предузећа) продајом, по ниској цени, страном партнеру, или поли-
тички подобном фавориту. 

Наведени сценарио је, колико апсурдан, толико и мрачан. Најлакше би 
било веровати да је измишљен (неистинит), али нажалост, његову примену 
поткрепљују примери из историје приватизације.  

 
Последице  
 
Поставља се питање: какве су резултате у процесу транзиције постигле 

бивше социјалистичке привреде? Постигнути резултати су последица, између 
осталог и приватизације, која се одвијала у тим земљама у последњој декади 
XX века. Можда најкраћи, а најпрецизнији одговор садрже следеће табеле. 
 
              Табела 1.  Резултати транзиције 
 

 
Очекивано 
трајање живота 
 

 
ХДИ 
 
 

 
 
Назив земље 

 
Број 
становника 
у милион. 

 
ГДП(02)/Г
ДП(89) 
у % 

1992 2000 1992 2000 
Хрватска 4,6 87 ... 73,8 ... 0,809 
Чешка 10,3 105 71,3 74,9 0,872 0,849 
Естонија 1,4 93 69,3 70,6 0,862 0,826 
Мађарска 10,0 112 69,0 71,3 0,856 0,835 
Летонија 2,4 77 69,1 70,4 0,857 0,800 
Литванија 3,7 77 70,4 72,1 0,769 0,808 
Пољска 38,7 130 71,1 73,3 0,855 0,833 
Словачка 5,4 109 70,9 73,3 0,872 0,835 
Словенија 2,0 118 ... 75,5 ... 0,879 
       
Албанија 3,4 121 72,0 73,2 0,739 0,733 
БиХ 4,3 54 ... ... ... ... 
Бугарска 8,1 80 71,2 70,8 0,796 0,779 
БЈР 
Македонија 

2,0 76 ... 73,1 ... 0,772 

Румунија 22,3 87 69,9 69,8 0,703 0,775 
СЦГ 8,6 50 ... ... ... ... 
       
Јерменија 3,0 78 72,6 72,9 0,715 0,754 
Азарбејџан 8,1 64 70,6 71,6 0,696 0,741 
Белорусија 10,0 93 69,8 68,5 0,866 0,788 
Грузија 5,4 38 72,8 73,2 0,709 0,748 
Казахстан 14,9 86 69,6 64,6 0,798 0,750 



Данијел Цветићанин, Утицај модела приватизације на друштво у транзицији  
 

 
96 

Киргизија 4,7 70 69,0 67,8 0,717 0,712 
Молдавија 4,3 39 67,6 66,8 0,757 0,701 
Русија 145,4 71 67,6 66,1 0,849 0,781 
Таџикистан 6,2 57 70,2 67,6 0,643 0,667 
Туркмениста
н 

5,4 91 65,0 66,2 0,731 0,741 

Украјина 49,3 47 69,4 68,1 0,842 0,748 
Узбекистан 25,0 106 69,2 69,0 0,706 0,727 

                  Извори: Transition Report, 2003, EBRD 
                  Human Development Report, 1995, 2002, UNDP 
 

Пажљивије посматрање података табеле 1. упућује на закључак да је, 
после прве декаде транзиције, свега 23,2% становништва земаља у транзицији 
доживело да привреда оствари у 2002. години већи бруто домаћи производ 
(БДП) од бруто домаћег производа у 1989. Демографски показатељи такође 
су погоршани, па је =пр. просечно трајање живота у земљи повећано само за 
24,8% становништва. Индекс хуманог развоја – ХДИ (о методологији детаљ-
није Human Development Report, 1995, 2002, UNDP) погоршао се за 80,7% 
становништва обухваћеног транзиционим процесима.  

     Табела 2.  Резултати транзиције 

Стопа 
незапослености 

 
GINI 
коефицијент 

Издаци за здравство и 
школство (% ГДП) 

 

1995 2001 1995 2000 1995 2001 
Хрватска 14,5 15,8 ... ... 12,5 13,2 
Чешка 2,9 8,9 28,2 27,0 10,6 9,8 
Естонија 9,7 12,6 ... 37,6 9,6 10,6 
Мађарска 10,2 5,7 ... ... 9,5 8,5 
Летонија 18,1 13,1 34,6 32,2 10,9 10,3 
Литванија 17,5 17,4 37,4 ... 9,0 10,5 
Пољска 14,9 17,3 29,0 ... 9,4 10,6 
Словачка 13,1 19,8 ... ... 8,9 9,5 
Словенија 7,4 5,9 35,8 30,6 13,2 ... 
       
Албанија 13,9 14,6 ... ... ... 5,8 
БиХ  39,7 ... ... ... ... 
Бугарска 13,7 19,7 ... ... 7,7 ... 
БЈР Македонија 37,7 28,9 27,0 27,7 13,8 ... 
Румунија 9,5 8,8 28,7 40,6 6,3 4,0 
СЦГ 24,9 27,5 31,9 ... ... ... 
       
Јерменија 6,7 9,6 38,1 48,6 5,1 3,6 
Азарбејџан 0,7 1,3 45,9 50,6 4,9 4,3 
Белорусија 2,7 2,9 37,3 33,7 10,4 11,6 
Грузија 3,1 11,1 ... ... 1,7 1,0 
Казахстан 13,0 10,4 ... ... 7,5 5,3 
Киргизија 14,5 17,4 39,5 47,0 10,5 5,7 
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Молдавија ... 7,3 39,0 39,2 12,6 7,1 
Русија 9,2 9,8 47,1 ... 6,3 6,3 
Таџикистан 2,0 2,3 ... ... 3,6 3,5 
Туркменистан ... ... ... ... 5,1 9,7 
Украјина 0,3 3,7 ... 46,2 10,0 6,5 
Узбекистан 0,3 0,4 ... ... 11,0 7,0 

         Извори: Transition Report, 2003, EBRD 
         Human Development Report, 1995, 2002, UNDP 

 
Литература деведесетих година богата је критикама процеса транзиције 

(и глобализације), као и подацима о опадању квалитета хуманог развоја у тим 
земљама. Тако се наводе следећа погоршања6: 

– Скраћивање очекиваног трајања живота,  
– Пораст и одржавање нивоа морталитета, 
– Пораст сиромаштва, 
– Пораст неједнакости у приходу, 
– Пораст неједнакости у богатству, 
– Пораст неједнакости међу половима, 
– Погоршање система образовања, 
– Пораст незапослености. 

А.К. Shina Cumar,  консултант UNDP на пројекту HDR, у једном свом 
усменом излагању у Београду, доказивао је, да са становишта економије бла-
гостања, не мора бити пожељан сваки привредни раст. Тако нпр. привредни 
раст који генерише незапосленост, повећање неједнакости, окрутност у рела-
цијама између појединаца и друштвених група, раст који сужава људске сло-
боде и права и кида везе с колективном традицијом, раст који не нуди хумане 
перспективе у будућности, него само све већу гомилу роба (и услуга), такав 
раст није пожељан са становишта економије благостања, укратко – такав раст 
не генерише ни социјални ни економски развој. 

 
Закључак 
 
Вероватно ће многи хуманисти – глобалисти, заговорници транзиције, 

бити разочарани сазнањем да транзиција, бар у првој фази – није пут у пра-
ведније друштво благостања, него у ефикаснији привредни систем и, у цели-
ни, богатије друштво. Расподела додатног богатства најблаже речено је 
неизвесна и спорна, а није искључена могућност да (опет наглашавамо – у 
првој фазаи) средњи и сиромашни слојеви постану још сиромашнији.  

Морални кодекс новог друштва далеко је од хришћанског алтруизма и 
социјалистичко-комунистичког егалитаризма. Да би нови поредак сачувао 

––––––––––––– 
6 Нека од тих погоршања илуструју наведене табеле, али је корисно уочити и побољ-

шане вредности појединих индикатора. 
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колико-толико хумани лик, а груба транзициона утакмица имала некаква пра-
вила, неопходно је да се успостави систем чврстих и на све једнако приме-
њиваних институционалних оквира. Либерални модел, неспутан снажним 
правним поретком, уверили смо се на бројним примерима, води у привредне 
колапсе и катастрофе,  док исти модел, уз јаку државу и владавину права, 
обезбеђује привредни раст и просперитет (државу благостања). 

Важно је разумети да су јасна и доследна правила потребна не само за 
регулисање односа унутар појединих земаља, него и за регулисање односа 
међу националним привредама. У том смислу се неолибералном концепту Ва-
шингтонског консензуса супротставља градуалистички концепт транзиције, 
који опет не треба схватити као апел за повратак на методе државно-партиј-
ског командовања (код нас се ова грешка често јавља). 

Приватизација је само један од процеса унутар транзиције, али процес 
грандиозних размера. Деценијама стварана и акумулирана државна и друш-
твена својина, у краком интервалу времена од неколико година, треба да до-
бије титуларе. Нажалост, није могуће обезбедити да процес приватизације 
буде праведан, али се мора тежити стању у коме је тај процес бар прихватљив 
са становишта учесника у економском животу. Изгледа да актуелни закон, 
који се највише ослања на модел продаје, не поседује то својство. Независно 
од воље својих састављача, независно од воље владе, бројних агенција и целе 
инфраструктуре која га подржава, модел "клизи" у бесплатну поделу, с пар-
тијско-државним врхом као одлучујућим арбитром. 

Можда има истине у примедби да би алтернативни модел, тј. модел 
бесплатне поделе, давао сличне (слабе) резултате, због мале моћи акционара 
да докапитализирају предузеће, или да га "изведу" на међународно тржиште 
(за разлику од стратешких партнера – великих светских компанија). Извесно 
је, међутим, да би модел бесплатне поделе не само био социјално прихватљи-
вији, него би имао далеко плодотворнији утицај на брз развој тржишта капи-
тала, као главног механизма оптималне алокације инвестиција у тржишној 
привреди. 
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INFLUENCE OF PRIVATIZATION MODEL  
TO SOCIETY IN TRANSITION 

 
 The goal of the paper is to explain the influence of privatization to the transition in 

Serbia. At the same time, it will be shown that the absence of the results of development of 
small and medium enterprises influenced the continuous pointing out the results of 
privatization. The influence of privatization to performance of enterprises will be especially 
discussed. The process of privatization of the public sector in the countries of developed 
market economy will be compared with the privatization in the former socialist countries. 
The specificity of the latter consists, above all, in huge offer of capital for sale in relatively 
short time. Inevitable consequence is the low price of this capital, which is very interesting 
for analysis. Specificities of privatization with not only state, but also social property in the 
economies of the former SFRY will be also discussed. The paradox of enlarging state 
property in Serbia and Montenegro will be also pointed out. The results of privatization will 
be discussed, as well as possible modifications of the model (and the law) in the near 
future. 

Key words: privatization, transition, state property, private property. 
 

 


