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Сажетак: У раду се сагледавају ток и резултати транзиције у Србији. Макроекономски показатељи се
користе у објашњењу утицаја на социо-економску сферу. Последице транзиције јесу повећање
неједнакости и пораст сиромаштва. У даљем развоју предузетништва налазе се велике могућности за
економски раст и запосленост. У раду се полази од става да је предузетништво излазна стратегија и за
решавање растућих проблема сиромаштва, побољшања социјалног положаја појединаца и породица, и
осигурања вишег квалитета живота. Сврха овог рада јесте даља афирмација овог питања. 
Кључне речи: транзиција, макроекономски показатељи, сиромаштво, предузетништво  
 
  
Abstract: The paper looks into the process of transition and its outcomes in Serbia. Macroeconomic indicators 
have been used to explain its socio-economic impact. The consequences of transition are manifested in rising 
inequality and poverty. The prospects of economic growth and increase in employment lie in the development of 
entrepreneurship. In this paper, entrepreneurship is also viewed as an exit strategy for seeking solutions to the 
growing problems related to poverty, improving the social position of individuals and families, and ensuring the 
higher quality of life. The aim of the paper is further affirmation of this issue. 
Keywords: transition, macroeconomic indicators, poverty, entrepreneurship. 
 

Увод  

Почетни транзициони кораци 2001. године у Србији дочекани су у стручној и 
широкој јавности с високим очекивањима о истинској трансформацији друштва у 
правцу његове развојне оријентације и са свешћу о неопходности комплексне 
реконструкције земље. Након 16 година транзиционог пута, отворена су многа 
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питања, а пре свега да ли се могло брже напредовати и зашто нису учињени 
кораци ка јачању институционалних оквира за снажнију подршку импулсима 
започете транзиције.  

Уз признање за обављене одређене структурне промене првих година 
транзиције, изостали су укупни резултати транзиције у изградњи ваљаног 
друштва и економије која ће осигурати достојанствен живот људи, те транзиција 
није испунила очекивања већине становника. Напротив, резултирала је низом 
економских и социјалних тешкоћа, производећи све већи број социјалних 
губитника. 

Поставља се питање: Да ли су политички и економски доносиоци одлука 
могли учинити другачије изборе? На пример, снажне и брзе реформе („шок 
терапију“) уместо спорне и закаснеле транзиције, која је резултирала 
неефикасном државом и великим бројем транзиционих губитника. Да ли се 
могло у овако дуготрајној транзицији користити искуство успешнијих 
транзицијских земаља, које су оствариле већи укупни напредак, па и у 
конвергенцији према просеку ЕУ? 

У раду ће се, полазећи од стања текуће транзиције, издвојити питање 
пораста сиромаштва као резултата досадашњег начина одвијања транзиције, и у 
складу с оценом општих кретања изнети теза о значају и могућностима 
предузетништва за превазилажење транзиционих тешкоћа. Развој 
предузетништва, и у том контексту посебан значај подстицајима женском 
предузетнишву, може бити излазна стратегија за повећање економског раста, 
отварање нових радних места и решавање социоекономских проблема 
појединаца и друштва. 

1. Транзиција – од очекивања до праксе 

У првим годинама транзиције носиоци економске политике очекивали су већи 
прилив страних директних инвестиција и њихове значајније ефекте на укупну 
економску и социјалну сферу. Позитивна искуства која су оствариле друге 
транзицијске земље у окружењу, које су стимулисале повећање учешћа малих и 
средњих предузећа у стварању БДП-а, такође су околности с којима се озбиљно 
рачунало у изградњи новог привредног пута. 

Међутим, прелазак на нови модел приватизације и тржишне привреде 
показао се као знатно сложенији и дуготрајнији, како због унутрашњих кретања, 
тако и због екстерних утицаја. 

Процеси транзиције, одлуке и потези текли су ad hoc, без јасне визије, 
краткорочни хоризонт одлучивања постао је доминантно обележје креатора 
економских политика, често комбинован с појединачним и интересима 
одређених друштвених група. 
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У таквој ситуацији БДП је 2001–2008. године остварио просечан раст од 
5,4%, а онда су уследиле године кризе, с ниским, негативним, „рецесионим“ 
стопама раста и слабим изгледима за високим и динамичним стопама раста у 
дужем континуитету, које би довеле до приближавања развојном окружењу у 
некој разумној временској дистанци. Након 2008. године, стопе раста БДП-а су 
биле ниже од овог просека и недовољне за уредно сервисирање друштвених 
потреба. 

Као индикатор успешности реформских процеса може се узети податак да 
је БДП на свега нешто више од половине у односу на његов ниво из 1989. године, 
што значи да је ниво текуће развијености нижи од оног постигнутог пре више од 
четврт века. Оваква слаба учинковитост транзиције и њена дуготрајност, уз 
наслеђену неповољну хипотеку, пролонгирали су могућност и време сустизања 
држава ЕУ. У раду „Конвергенција између држава ЕУ и држава Западног 
Балкана“ (Пупавац, Дракулић)  бавили смо се овим питањем  и утврдили да је у 
постојећим околностима и уз просечну стопу раста БДП Србији потребно 133 
године да достигне просек земаља ЕУ, уз претпоставку да државе ЕУ расту по 
просечној стопи раста од 1,2% (Пупавац, Дракулић, 2013, стр. 16).  

Процес конвергенције био би знатно краћи под претпоставком стопе раста 
од 5% или 6%, што би Србију довело приближавању просеку ЕУ за 28, односно 
23 године (Пупавац, Дракулић, 2013, стр. 16). 

Наравно, овакви исходи су могући уз адекватно дизајнирање економске 
активности која ће бити усмерена на постизање високих стопа економског раста. 
Таква економска политика мора ставити у приоритете иновације, технолошки 
развој, образовање, предузетништво... на којима ће се успостављати основе за 
трајни раст и развој. 

У супротном, уколико економске политике остану неуспешне, овај 
развојни гап се може даље продубљивати. У том случају бисмо се морали 
суочити с поражавајућим одговором на питање са чиме треба да рачунамо у 
будућности, тј. какви ће се ефекти протеклих догађаја тек испољити. Зато је 
неопходно напустити постојећи модел транзиције и заменити га новим процесом. 
Излаз из постојеће транзиционе кризе налази се у утврђивању узрока који су 
довели до оваквог стања и овладавању тим узроцима, односно изналажењу 
ресурса и механизама за превазилажење тог непожељног стања и успостављање 
новог развојног модела. 

Успешно вођене економске политике довешће до стварне конвергенције ка 
развијености ЕУ, што је и сврха процеса придруживања. 

Такође, стратегија „Европа 2020“ може бити један од добрих оквира за 
синтезу елемената тог новог развојног пута (Матејић, 2013, стр. 13). 

Привреда Србије се од 2008. године кретала од успореног раста до 
успостављања макроекономске стабилности. Министарство финансија Владе РС 
сачинило је документ за наредни период, Програм економских реформи за 
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период од 2017. до 2019. године (6), у којем је пројектована стопа раста реалног 
БДП-а за 2016. годину 2,7% (6,16), али и такође представљен средњорочни 
макроекономски сценарио, макроекономске пројекције за наредни период 2017–
2019. године. Пројектована кумулативна стопа раста БДП-а је 10,3% за период 
2017–2019. године (6,14). 

 И даље су више стопе привредног раста утемељене на очекивању већег 
прилива страних директних инвестиција. У том смислу је потребан наставак 
реформи, успостављање квалитетне институционализације, да се низом 
законских аката понуди респектабилан, квалитетан институционални и 
привредни амбијент, који ће обезбедити поверење домаћег и страног здравог 
капитала. О томе какав је квалитет привредног амбијента говори ниска стопа 
укупних приватних и државних инестиција, која је испод 20%. Са таквим 
привредним амбијентом и ниским инвестицијама не може се рачунати на даље 
унапређење макроекономских фундамената и на успостављање прекопотребних 
стопа привредног раста 4–5%, којима би се лакше и брже превазилазило 
заостајање (5). Квалитетном институционализацијом – законским решењима, 
послала би се снажна порука домаћим и страним инвеститорима, подршка 
приватном предузетништву, развоју малих и средњих предузећа, подршком и 
кроз субвенције ка сопственим иновацијама и новим технолошким решењима, 
уместо субвенција страним компанијама. 

Искуства транзицијских земаља у окружењу, које су сличне по привредним 
и институционалним капацитетима, показала су да ни субвенције ни продаја 
стратешких производних капацитета страним компанијама нису добродошле 
мере, да нису дале очекиване резултате, чак ни у Словенији, која је у транзицију 
ушла с бољих стартних позиција.  

Продајом великих система и стратешких производних капацитета одлучује 
се споља, то је препуштено власницима, профит се одлива изван земље, а укупни 
дугорочни ефекти су неповољни. По овим питањима потпуно је изостала анализа 
ефеката субвенција, као и анализа утицаја страних директних инвестиција на 
економску активност и на запосленост. Њоме се нису бавили стручњаци, али је 
приметно и одсуство било каквог налаза владе и њених тела. Такође, нису 
сагледани ни ефекти приватизације на ниво и динамику привредне активности, а 
један од параметара приватизације јесте ниско учешће запослених у приватном 
сектору, као и низак удео приватног сектора у стварању БДП-а. 

Наставак реформи и побољшање укупног привредног амбијента су и даље 
изазови за стварање повољне инвестиционе климе, како за страна, тако и за 
домаћа улагања.  Србија је постигла значајан напредак на међународним листама 
конкурентности, Светска банка је то побољшање услова пословања потврдила 
рангирањем Србије на 59. место (9). Остварен је значајан напредак у 
либерализацији трговине робом и услугама са ЕУ и потписани регионални и 
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билатерални споразуми о слободној трговини. Тиме се повећава степен 
отворености економије, који је у 2015. години износио 103,1% (6, 22), а прогнозе 
су да ће до 2019. износити око 117,4% (6, 22). Међутим, треба рачунати на то да 
ће се уређеност привредног амбијента тек у дугорочном смислу ефектуирати. 

Генерално, Србија споро напредује у реформама привредног амбијента.  У 
реформи јавних и државних предузећа и државне управе се веома касни, а 
ургентност резова у овој области је нужна због гломазног и неефикасног јавног 
сектора и ексцесне државне потрошње као огромног баласта за економију.  
Званична политика мора да се брине о већем поверењу бизниса у услове 
привређивања. Инвестиције су у 2015. години биле на нивоу од 18% БДП-а (5), а 
да би се постигле динамичне стопе раста 4–5%, којима би се убрзало 
приближавање развијенијем окружењу, потребне су инвестиције од 25% БДП (5), 
односно повећање инвестиција од 7% БДП-а. 

2. Транзициони шок – пораст сиромаштва 

Компетентност влада мери се помоћу мањег броја пажљиво изабраних 
индикатора: БДП, стопа незапослености, инфлација и спољнотрговинска 
размена. Међутим, ови квантитативни показатељи и успостављена 
макроекономска стабилност нису довољни да би се могло говорити о 
задовољству постигнутим, а посебно о стварном напретку друштва. Стратешка 
документа и јавни наступи владе о успешном вођењу економске политике у 
великом су раскораку с реалним животом. У стварности је дошло до погоршања 
у многим сферама живота, стање свих система је лошије, у образовном, 
иновационом, социјалном, здравственом систему, култури, рапидно је 
погоршање квалитета услуга, стандарда запослених и уопште цивилизацијских 
тековина које су примерене једном достојанственом животу. 

Ово погоршање квалитета живота људи узроковано је дугогодишњом 
кризом, слабим економским опоравком и институционалним слабостима: 
високом корупцијом, лошим стањем у тужилаштву и судству, великом 
несигурношћу и урушавањем система вредности који је у претходном систему 
изграђен. 

Синтетички индикатор укупног социо-економског система сваке земље, па 
и Србије, јесте незапосленост. Хронично високе стопе незапослености, као 
последица неуспешности приватизације, односно транзиције, довеле су до 
великог броја социјалних губитника и пораста сиромаштва. Растуће сиромаштво, 
беда и бескућништво теме су о којима се све више говори.  

Дуготрајност и начин одвијања транзиције, висока корупција и др. довели 
су до редистрибуције богатства, до великог социјалног раслојавања током 
одвијања транзиције. Неједнакост расподеле богатства је и на глобалном нивоу 
централна тема економских и друштвених расправа. У сваком друштву, само на 
различитим нивоима концентричних кругова развоја. 
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У Србији се и у званичним круговима и у документима владе констатује 
висока неједнакост у расподели дохотка: 20% најбогатијег становништва има 
девет пута већи еквивалентни доходак у односу на 20% најсиромашнијих. Гини 
коефицијент износи 38,2%, што је испод просека ЕУ (6, 145–146). 

Друштво у којем сиромаштво није искорењено је лоше друштво, без 
обзира на ниво БДП-а, јер сиромаштво потиче колико из резултата 
привређивања, толико и из његове расподеле (Матејић, 2, 24–25). 

Управо овакве последице транзиције и присуство њених јаких контраста 
перманентно траже различите мере и активности за ублажавање и/или 
превазилажење сиромаштва. У документу владе (6) као посебна област анализира 
се социјално укључивање, смањење сиромаштва и промовисање једнаких 
могућности. Као приоритетна структурна реформа наводи се унапређење 
адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите. Чак 41,3% 
становништва је у 2015. години било изложено ризику од сиромаштва или 
социјалној искључености. Стопа ризика од сиромаштва је износила 25,4%, 
односно 1,8 милиона становника. То значи да је четвртина становника у ризику 
од сиромаштва; они нису нужно сиромашни, већ су у зони већег ризика да то 
постану (6, 145). Утврђен је праг ризика од сиромаштва у износу од 14.920 
динара на месечном нивоу за једночлано домаћинство (6, 145). 

3. Предузетништво као излазна стратегија 

У претходним деловима рада бавили смо се исходом нашег транзиционог пута, с 
нагласком на неке кључне тачке тог пута и, последично, повећањем неједнакости 
унутар друштва и великим бројем социјалних (транзиционих) губитника. 

У настојањима да се ублаже последице транзиције на појединца и 
друштво, већа улога предузетништва свакако је једна од излазних стратегија у 
решавању економског раста, запослености и пораста животног стандарда. Влада 
РС је 2016. годину прогласила „Годином предузетништва“ (10), али треба истаћи 
да су и много развијеније земље, услед дужине и последица кризе, истицале 
предузетништво као додатни извор за већи економски раст, посебно 
предузетништво жена и младих (11). 

У том погледу, Србија има велики простор за коришћење овог потенцијала 
и у правцу поправљања макроекономских учинака, као и за решавање 
егзистенцијалних (запослености) и социјалних проблема појединаца. 

Један од приоритета у успостављању модела одрживог раста јесте 
предузетништво, поред реформе образовања, иновација, технолошког развоја, 
као полуга за бржи раст. Нагласак овог рада је на предузетништву. 

Поред предимензионираног јавног сектора, као дугогодишњег нерешеног 
питања и кочнице за успешнији укупни развој,  проблем српске економије јесте и 
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лош положај ефикаснијег приватног сектора. Здрав и одржив раст српске 
привреде и у будуће ће зависити од подстицаја и развоја предузетништва, 
инвестиција приватног сектора, од унапређења приступа предузетника и малих и 
средњих предузећа финансирању. Подизање удела малих и средњих предузећа на 
више од половине учешћа у БДП јесте кључна развојна компонента, што су 
искуством потврдиле земље успешније у транзицији. У Србији ова предузећа у 
2014. години учествују у стварању БДП-а са 32%, а у запослености са 64,8% (12). 

Уз приметно посустајање реформи и економских резултата, упоредо с 
таквом климом, слаби су и напори да се јаче артикулише важност успона малих и 
средњих предузећа и пруже јачи импулси приватном предузетништву. 
Институционална подршка постоји, закони и стратегије су уређени у духу 
најбољих решења и добре праксе, међутим, у имплементацији има слабости и 
отуда изостанак жељених резултата. Јачање сензибилисаности за 
предузетништво нужно је на свим нивоима друштва, кроз процес образовања од 
најранијег узраста, уз модернизацију свих пратећих политика и чврсту, 
дугорочну опредељеност за стварање предузетнички структуираног окружења. 

У тржишном систему интереси приватног предузетништва морају бити 
високо постављени. 

Поред великог значаја здравог и унапређујућег привредног амбијента за 
отварање и одржавање приватног бизниса и, генерално, доброг 
институционалног оквира, велики допринос пружају и рад удружења 
предузетника, пословних инкубатора и привредних комора кроз програме обуке, 
тренинге и практичне видове помоћи приликом оснивања и вођења приватних 
фирми. Активности удружења и привредних комора се односе и на доношење 
стратешких и законских стимулативних политика и мера за подстицај 
предузетништву. Резултати заједничких напора у оснаживању предузетничких 
иницијатива и послова могу бити вишеструки, како за јавни, тако и за приватни 
сектор. 

Свакако су примарни циљеви повећање броја радних места и могућност 
додатне зараде у условима високе незапослености, претећег сиромаштва и 
ниских примања. 

Генерално, на макроплану, неопходно је за развој предузетништва и 
његову већу улогу, радити на следећем. 

– Даљем развоју подстицајног привредног амбијента. Нестабилни услови 
привређивања, висока пореска оптерећења и проблеми финансирања, 
узрок су опрезности и ризици за покретање приватног предузетничког 
посла. 

– Краткорочне интересе треба подредити дугорочним циљевима када су у 
питању место и улога предузетништва у развоју српске економије и 
друштва. 
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– Обезбедити боље и јефтиније услове финансирања предузетника. Ова тема 
је предмет бројних форума и најчешће навођени резултат истраживања 
међу предузетницима и потенцијалним предузетницима као 
ограничавајући моменат за започињање или одржавање приватног посла. 

– Такође, потребни су истрајни напори владе, удружења, привредних комора 
и пословних инкубатора на програмима обука, тренинга, менторства за 
јачање предузетничких потенцијала, а науке и медија за афирмацију 
предузетништва.  

 
3.1. Значај женског предузетништва 

У контексту промена везаних за предузетништво, последњих година се све већа 
пажња посвећује женском предузетништву. Стратешким документима и 
законским оквирима, женско предузетништво је позиционирано по принципима 
најбоље праксе и решења из развијених економија. Због њихове недовољне 
ефикасности, имплементација тих решења и добрих политика јесте отворено 
питање, и на томе треба даље доследно радити.  

„Стављање акцента на женско предузетништво у стратешким документима 
и доношење мера за подстицај женског предузетништва актуелизовано је кризом, 
растом незапослености, повећањем сиромаштва и решавањем егзистенцијалних 
проблема породице и појединца. Статистика показује да се жене одлучују на 
покретање приватног бизниса углавном из економске нужде и суочене су са 
великим бројем проблема код оснивања и вођења бизниса. Потешкоће су често 
последица родног режима. Иако је већина препрека заједничка за оба пола, у 
неким случајевима оне имају посебан утицај на предузетнице – условљене су 
избором сектора, родном дискриминацијом и постојањем стереотипа, недовољно 
развијеном и нефлексибилном бригом о деци, тешкоћама у усклађивању 
породичних и пословних обавеза или разлике у односу жене и мушкарца према 
предузетништву. Жене поседују и мање некретнина регистрованих на своје име, 
што им отежава добијање кредита услед недостатка средстава обезбеђења (5, 48). 
У Предлогу стратегије се истиче да будући да жене у приватном бизнису 
представљају мањину и да су суочене са специфичним ограничењима, битно је 
обезбедити неопходну подршку женама у свим фазама пословања, од 
започињања посла, управљања, раста и развоја, па до престанка обављања 
делатности (5, 48). 

Док су у законској регулативи направљене значајне промене и побољшања 
за развој и унапређење женског предузетништва, у пракси ти процеси теку 
спорије, нити је реално очекивати брзо решавање приоритета дефинисаних за ову 
област. Највећи помак у односу на деведесете године везан је за податак да се 
данас у улози власнице или менаџерке појављују жене у више од 35% фирми. 
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Такође, занимљив је податак да је међу запосленим женама само 15,6% у 
приватном бизнису, a двоструко више у приватном бизнису су запослени 
мушкарци – 30,5% (5, 48). 

To указује на значајан проблем у српској економији да су радни 
капацитети жена недовољно искоришћени, али и да је њихов положај на 
тржишту рада неповољнији – да су више изложене сиромаштву и да су 
традиционално рањивија друштвена група. Истраживања о положају жена на 
тржишту рада показују да је 29% незапослених жена старосне доби 31–40 година, 
док је у категорији 41–50 година незапослено 21,2% жена, изгубиле су посао и 
проглашене технолошким вишком, те враћене на тржиште рада. Веома је висок 
проценат незапослених жена, чак 50,9%, кoje чине тзв. тврдо језгро 
незапослености, чекају на посао дуже од две године. Други подаци о 
дискриминаторским последицама на женско предузетништво такође су 
традиционално присутни: у погледу сектора запошљавања, зарада, могућности 
напредовања, заступљености на руководећим и менаџерским позицијама и сл. 
Све то указује на веома велику оправданост и ургентност оснаживања жена, због 
чега ово питање и добија статус политичког приоритета.“2 

„Већа искоришћеност потенцијала жена доноси мултипликоване ефекте за 
укупан привредни и друштвени развој земље. Доприноси: eкoномском 
оснаживању жена, стварању нове вредности, креирању нових радних места, 
Постају значајан фактор локалног економског развоја, решавања 
егзистенцијалних проблема, вођења породичног бизниса, подижући лични и 
укупни стандард породице и заједнице.“3 
 
Закључак 

У раду је сагледана транзициона макроекономска путања између очекивања и 
реалности. Транзициони исход су повећана неједнакост и пораст сиромаштва. 
Даљи развој предузетништва се узима као могућа излазна стратегија из овог 
социо-економског стања, уз унапређење других активности и политика. 
Предузетништво је значајно заступљено у законском, институционалном и 
стратешком оквиру Србије, у одређеном смислу и под утицајем припремних 
процеса за приступање ЕУ. Регулатива је у знатно већој предности у односу на 
оно што је постигнуто праксом.  

У тржишном систему предузетништво је потреба и нужност. Међутим, чак 
и у званичним круговима и међу стручном јавношћу ово питање није на 
адекватан начин третирано, од неразумевања значаја до недовољног бављења 
њиме.  
                                                           
2
 Дракулић, Д., Будимчевић, К. (2015). Развојна политика и подршка женском 
предузетништву. Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије. 
Крагујевац: Економски факултет у Крагујевцу, 327–336. 
3
 Исто. 



304 Д а н и ц а  Д р а к у л и ћ   
      

 
 
 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 53, број 38/2017, стр. 295-305 

Отуда за даљи развој предузетништва још постоји велики простор у 
привреди Србије за постизање већег раста и запослености, а тиме и решавања 
нагомиланих социо-економских питања. 
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Summary  

The paper deals with the outcomes and consequences of the transition process in 
Serbia. One of the key socio-economic issues that have emerged is rising poverty. In 
order to combat poverty and improve the effects of transition, entrepreneurship is 
proposed as an important exit strategy. 
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