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Сажетак
Ви ше де це ниј ска ре форм ска прак са еко но ми је у Ср би ји на-

ме ће нео п ход ност ис тра жи ва ња и ана ли зе ре фор ми из јед ног дру-
га чи јег угла. Ви ше се не мо же кри ви ти сам про цес тран зи ци је ко ји 
пре ду го тра је, већ се мо ра по ста ви ти пи та ње, због че га је та ко? 
По ред свих не да ћа ко је су за де си ле Ср би ју у по след њих две и по 
де це ни је, ипак се сти че ути сак да је про те кло и ви ше не го до вољ но 
вре ме на да се по ли тич ки си стем ста би ли зу је, а да се еко но ми ја опо-
ра ви. По себ но ако има мо у ви ду скром не еко ном ске по тен ци ја ле 
Ср би је. У ра ду ће мо по ну ди ти је дан но ви при ступ ана ли зе еко ном-
ских ре фор ми у Ср би ји, ко ји ће на гла си ти уло гу и зна чај ин сти ту-
ци ја за ефи ка сно спро во ђе ње истих. Ни јед на зе мља, па ни Ср би ја, 
свој при вред ни раст и раз вој, на сред њи и ду ги рок, не мо же оства-
ри ти без ква ли тет них ин сти ту ци ја. По ку ша ће мо да од го во ри мо на 
пи та ња за што Ср би ја за о ста је у еко ном ским ре фор ма ма, те да на 
осно ву до би је них од го во ра по ну ди мо је дан но ви при ступ бу ду ћим 
еко ном ским ре фор ма ма, ко ји ће се ба зи ра ти на аде кват ним ин сти-
ту ци о нал ним про ме на ма по ла зе ћи од ма те ри јал них и по ли тич ких 
ре ал но сти и мо гућ но сти. Из ових фун да мен тал них про ме на мо же 
про и за ћи оп ти мал ни мо дел при вред ног раз во ја Ср би је.
Кључ не ре чи: ин сти ту ци је, еко ном ске ре фор ме, при вред ни раз вој,  

Ср би ја

* Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка, ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалномиглобалном
контексту (еви ден ци о ни број 179076), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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УВОД

Аде ква тан ин сти ту ци о нал ни оквир је сте основ ни услов но-
вог мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је. За ве ћи ну зе ма ља у тран зи-
ци ји, па и за Ср би ју, сма тра се да је нај по де сни ји и нај у спе шни ји 
кон цепт ин сти ту ци о нал не по ли ти ке: мо дел со ци јал но – тр жи шне 
при вре де. Овај мо дел под ра зу ме ва та кву ин сти ту ци о нал ну струк-
ту ру ко ја ће под сти ца ти тр жи шне прин ци пе, али то укљу чу је и 
од ре ђе не ме ха ни зме др жав не ин тер вен ци је ко ји ће упра вља ти 
кон ку рен ци јом на на чин да се пра во вла сни штва, као јед на од ин-
сти ту ци о нал них де тер ми нан ти при вред ног раз во ја, не мо же ни јед-
ног тре нут ка угро зи ти. Реч је о еко ном ском си сте му чи ја је основ на 
ин тен ци ја да ство ри пра ви ла ко ја ће ре гу ли са ти тр жи шне ак тив но-
сти при вред них су бје ка та, те да по том кон тро ли ше њи хо ву при ме-
ну. Ак це нат та ко де фи ни са не кон сти ту тив не прав не др жа ве по чи ва 
на вла сти тој од го вор но сти ње них гра ђа на. Кон сти ту тив на др жа ва 
на сто ји да у окви ру по ли ти ке прав ног по рет ка ство ри и оси гу ра 
еле мен те мо де ли ра ња еко ном ског и со ци јал ног си сте ма.1) 

На ме ће се као ну жност и нео п ход ност ак тив на и од го ва ра-
ју ћа др жав на ин сти ту ци о нал на по ли ти ка, са ци љем из град ње аде-
кват них, ква ли тет них ин сти ту ци ја. Ин сти ту ци о нал на по ли ти ка за 
основ ни циљ мо ра има ти обез бе ђе ње со ци јал но – еко ном ске ста-
бил но сти, као и по кре та ње свих по тен ци ја ла дру штва и њи хо во 
ста вља ње у функ ци ју при вред ног ра ста и раз во ја. Ин сти ту ци о-
нал не осно ве но вог мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је мо ра ју би-
ти усме ре не у два прав ца: је дан је ис пра вља ње не са вр ше но сти на 
тр жи шту (аси ме трич ност ин фор ма ци ја, не е фи ка сна ало ка ци ја ре-
сур са, и сл.), а дру ги је сте ис пра вља ње не у спе ха др жа ве (но ва ин-
сти ту ци о нал на по ли ти ка ну жно зна чи и но ву по ли тич ку струк ту ру 
– власт, из град њу од го ва ра ју ће за кон ске ре гу ла ти ве, и сл.). Ти ме 
ће се до при не ти из град њи ква ли тет ни јих ин сти ту ци ја ко је по ста ју 
око сни ца ње ног при вред ног раз во ја. Као та кве, оне су га ран ци ја 
по ли тич ке, прав не и еко ном ске ста бил но сти, а то су основ ни кри-
те ри ју ми ко ји ма се упра вља ју ин ве сти то ри при ли ком раз ма тра ња 
где ће ин ве сти ра ти свој ка пи тал. 

Мо ра мо ува жи ти не ко ли ко ви тал них смер ни ца при ли ком 
из град ње ква ли тет ни јег ин сти ту ци о нал ног окви ра Ср би је. Пр во, 
мо ра ју се обез бе ди ти сви нор ма тив ни пред у сло ви ко ји ће га ран то-
ва ти еко ном ске сло бо де, а то зна чи да је по треб но по ве ћа ти сте пен 
де ре гу ла ци је. Ти ме ће се под ста ћи кон ку рен ци ја. За тим, нео п ход но 

1) Ха се Х. Р., Шнај дер Х., Вај гелт К., Лексиконсоцијалнетржишнепривреде, Kon rad-Ade-
na u er-Stif tung, Бе о град, 2005., стр. 358 – 366.
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је из вр ши ти ре фор му јав ног сек то ра, по ла зе ћи пр вен стве но од чи-
ње ни це да са ма при ро да сво јин ске струк ту ре ни је узрок не е фи ка-
сно сти јав ног сек то ра, већ на чин на ко ји се њи ме упра вља. По том, 
нео п ход но је из вр ши ти ре ви зи ју ак ту ел них за кон ских ре ше ња, по-
себ но у обла сти рад ног за ко но дав ства и из вр ши ти нео п ход не из-
ме не ко ји ма ће се под ста ћи за по сле ност. У сфе ри по ре ске по ли-
ти ке, по треб но је раз мо три ти мо гућ ност сма ње ња по ре за, чи ме ће 
се сти му ли са ти при вред не ак тив но сти. Ове ре фор ме мо ра ју би ти 
пра ће не аде кват ном мо не тар ном и фи скал ном по ли ти ком, као и 
ефи ка сним бан кар ским сек то ром. Збри ња ва ње и обез бе ђе ње од ре-
ђе них об ли ка со ци јал не по мо ћи нај у гро же ни јим сло је ви ма ста нов-
ни штва, тзв. „гу бит ни ци ма тран зи ци је“, је сте је дан од при о ри те та. 
По себ на па жња се мо ра по све ти ти ре ви та ли за ци ји јав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве, у ци љу по ве ћа ња њи хо ве ефи ка сно сти. Хит-
но се мо ра спро ве сти од луч на бор ба про тив ко руп ци је на свим ин-
сти ту ци о нал ним ни во и ма. Ре фор ми са ти пра во суд ни си стем, та ко 
да се по ве ћа ефи ка сност су до ва у ра ду, као и њи хо ва не за ви сност у 
оба вља њу основ них де лат но сти. У том прав цу, до ла зи до из ра жа ја 
пи та ње пра ва вла сни штва и оси гу ра ња ње го ве за шти те. Ре фор ма 
суд ства је, јед ним де лом, ве о ма зна чај на и због овог раз ло га. 

Из град ња ква ли тет них ин сти ту ци ја, на осно ву на ве де ног, 
пред ста вља је дан си стем ски пре о бра жај на свим ни во и ма вла сти, 
те је дан пот пу но дру га чи ји при ступ у кон цеп ци ји стра те ги је при-
вред ног раз во ја Ср би је. Сто га, нео п ход но је ра ди ти и на раз ви ја њу 
све сти у дру штву о нео п ход но сти, али и ком плек сно сти на ве де них 
про ме на. На тај на чин ће се обез бе ди ти пот пу на по др шка и је дан 
оп шти, дру штве ни кон сен зус око овог пи та ња. 

По ред на ве де них смер ни ца за из град њу ква ли тет них ин сти-
ту ци ја, те по себ ног зна ча ја кон ку рен ци је и де цен тра ли за ци је про-
це са до но ше ња од лу ка за ефи ка сно функ ци о ни са ње истих, Да глас 
Норт сма тра да је од есен ци јал не ва жно сти да по сто је пра ви ла ко ја 
ће под јед на ко ели ми ни са ти ка ко не у спе шне еко ном ске ор га ни за ци-
је, та ко и не у спе шне по ли тич ке ор га ни за ци је. Основ на ин тен ци ја 
је сте пот по ра ефи ка сних пра ви ла ко ја на гра ђу ју успе шност ор га-
ни за ци ја, са јед не стра не, док оне мо гу ћа ва ју, од но сно ли кви ди ра ју 
мо гућ ност на стан ка не у спе шних ор га ни за ци ја, ка ко по ли тич ких, 
та ко и еко ном ских, са дру ге стра не.2) Да кле, из град ња ефи ка сних 
по ли тич ких ин сти ту ци ја је сте conditio sine qua non за об ли ко ва-
ње ква ли тет ни јег ин сти ту ци о нал ног окви ра за успе шно функ ци-
о ни са ње еко ном ских ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја. Са мо оне дру-

2) Do u glass C. North, Институције,институционалнапромјенаиекономскауспјешност, 
Мasmedia, За греб, 2003., стр. 113.
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штве не ин сти ту ци је, ка ко ис ти че Сре тен Со кић, ко је не по сред но 
до при но се за јед нич ком еко ном ском ефек ту, чи је функ ци о ни са ње 
до при но си по зи тив ним еко ном ским про це си ма мо же мо свр ста ти у 
еко ном ске ин сти ту ци је.3) Ово ни је ни ма ло лак и јед но ста ван про-
цес. На про тив. Али је, сва ка ко, од ре ђу ју ћи по ис ход еко ном ског 
ра ста и раз во ја.

1.КАНОВОММОДЕЛУПРИВРЕДНОГРАЗВОЈА
СРБИЈЕ–ИНСТИТУЦИОНАЛНИПРЕДУСЛОВИ

При ли ком раз ма тра ња ко је су то нај по де сни је ин сти ту ци је 
као осно ва за ефи ка сан еко ном ски раст и раз вој у зе мља ма у тран-
зи ци ји, мо ра мо нај пре утвр ди ти до са да шње не до стат ке у функ ци-
о ни са њу по сто је ћих. Ана ли за мо ра об у хва ти ти све ни вое и гра не 
др жав не вла сти. Основ ни кри те ри јум од ко га мо ра мо по ћи при-
ли ком пре по ру ке за фор ми ра ње но вог ин сти ту ци о нал ног окви ра 
је сте са гле да ва ње у ко јој ме ри ће но ве ин сти ту ци је би ти у мо гућ-
но сти да обез бе де под сти цај не усло ве за ефи ка сну еко но ми ју, те 
са мим тим и да ути чу на по ве ћа ње оп штег бла го ста ња у дру штву. 

По ла зи мо од пи та ња ко је су то ин сти ту ци је ко је га ран ту ју 
ду го роч но одр жив при вред ни раз вој? Ка ко ство ри ти та кве ин сти-
ту ци је? Де ни Ро дрик сма тра да се у сва кој зе мљи ко ја тен ди ра ка 
ду го роч но одр жи вом при вред ном раз во ју мо ра ра ди ти на раз ви-
ја њу сле де ћих ин сти ту ци ја: ин сти ту ци је за шти те пра ва вла сни-
штва, ре гу ла тор не ин сти ту ци је, ин сти ту ци је ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти, ин сти ту ци је со ци јал не си гур но сти, као и ин сти ту ци је 
упра вља ња кон флик ти ма. Под во де ћи их ску па под де мо крат ским 
по рет ком Ро дрик ис ти че да је сва ка зе мља спе ци фич на и, сход но 
то ме, по чи ва на се би свој стве ним ин сти ту ци ја ма, те се за ла же за 
не го ва ње ин сти ту ци о нал ног ди вер си фи ци те та.4) На овом за кључ ку 
је мо рао по чи ва ти це ло ку пан про цес тран зи ци је  у бив шим со ци ја-
ли стич ким зе мља ма. Ин тен зи тет ин сти ту ци о нал не тран сфор ма ци-
је и ин сти ту ци о нал но при ла го ђа ва ње но вим еко ном ским зах те ви-
ма је де тер ми ни сао њен успех. Ме ђу тим, у ре фор ма ма се по шло од 
истих прет по став ки, али са раз ли чи тим ис хо ди ма де тер ми ни са ним 
раз ли чи тим ква ли те том ин сти ту ци ја. 

3) Сре тен Со кић, „Еко но ми ја и еко ном ске ин сти ту ци је“, Политичкаревија, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Го ди на (XXV) XII, vol. 36, бр. 2., Бе о град, 2013., стр. 185 – 206., стр. 
190. 

4) Da ni Ro drik, “In sti tu ti ons for high-qu a lity growth: what are they and how to ac qu i re them”, 
wor king pa per, Na ti o nal Bu re au of Eco no mic Re se arch, Cam brid ge, Fe bru ary 2000., pp. 1 – 
48. 
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С об зи ром да је про цес тран зи ци је за хва тио у нај ве ћој ме-
ри бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, отво рио се про стор за од ре ђе ну 
ком па ра тив ну ана ли зу ква ли те та ин сти ту ци ја и ин сти ту ци о нал них 
ре фор ми у тим зе мља ма. Пру жи ла се мо гућ ност да на при ме ри ма 
дру гих усва ја мо до бре, а ели ми ни ше мо ло ше ре форм ске по ду хва-
те, уз од ре ђе ну до зу ре зер ве ко ја је по сле ди ца од ре ђе них спе ци фич-
но сти и по себ но сти ка рак те ри стич них за сва ку зе мљу по на о соб. 
Ме ђу тим, основ ни мо ме нат на ко ме тре ба за сно ва ти ком па ра тив ну 
ана ли зу је сте ефи ка сност ин сти ту ци ја. Пре и спи ту ју ћи ефи ка сност 
ин сти ту ци ја (до но ше ње и им пле мен та ци ја за кон ских ре ше ња, 
ефи ка сност и не за ви сност у ра ду, до след ност у спро во ђе њу од лу-
ка, и сл.), от кри ва мо ко ји су то не до ста ци на шег ин сти ту ци о нал ног 
окви ра. Но вим и ква ли тет ни јим ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма 
чи ни мо пр ви ко рак ка ус по ста вља њу ква ли тет не ин сти ту ци о нал-
не осно ве ма кро е ко ном ске ста бил но сти, тј. ства ра мо ин сти ту ци-
о нал ни ам би јент по го дан за под сти ца ње еко ном ских ак тив но сти 
на тр жи шту. Ти ме др жа ва сти му ли ше раст еко ном ских тран сак ци-
ја, га ран ту је ста би лан еко ном ски си стем, од но сно бит но ути че на 
сма ње ње би ло ка квог ри зи ка у еко ном ским тран сак ци ја ма, што је 
по себ но ва жно за зе мље у тран зи ци ји. У том по гле ду, од пре суд не 
ва жно сти је уло га по ли тич ких и еко ном ских ин сти ту ци ја.5)

Де ло ва ње др жа ве у зе мља ма у тран зи ци ји се од ви ја у два 
прав ца. Пр ви је сте ства ра ње ин сти ту ци о нал ног ам би јен та за но ви 
еко ном ски си стем, из ко га, као дру ги пра вац, про ис ти че низ кон-
крет них ме ра еко ном ске по ли ти ке. Тре нут но је у Ср би ји ак ту ел на 
из град ња ни за при мар них еле ме на та ин сти ту ци о нал ног си сте ма 
еко но ми је у сфе ри пред у зет нич ког ор га ни зо ва ња и по на ша ња. У 
том ни зу до ми ни ра стра те ги ја ре фор ми са ња др жав них, тј. јав них 
пред у зе ћа, од но сно њи хо вог све ве ћег усме ра ва ња ка прин ци пи ма 
тр жи шне еко но ми је, с тим што су она и да ље у вла сни штву др жа ве 
– циљ је сте да се, ру ко во де ћи се прин ци пи ма тр жи шта, ути че да та 
пред у зе ћа по ста ну ефи ка сна ис кљу чи во на осно ву свог ра да, а не 
да бу ду „про ду же на ру ка“ по ли тич ких пар ти ја и др жав них функ ци-
о не ра ко ји су на вла сти. То је пут ко јим ће ова пред у зе ћа иза ћи из 
ви ше де це ниј ске „ла жне ушу шка но сти“ у др жав не ста ти стич ке по-
ка за те ље. По о штра ва ње др жав ног од но са пре ма овим пред у зе ћи-
ма (ре дук ци ја др жав них суб вен ци ја, оштри ја бу џет ска по ли ти ка, и 
сл.), уз ре фор му си сте ма упра вља ња овим пред у зе ћи ма је сте пут 
ка њи хо вој истин ској тран сфор ма ци ји, уз за др жа ва ње по сто је ћег 

5) О ути ца ју по ли тич ких и еко ном ских ин сти ту ци ја на при вред ни раст ви де ти: Ace mo glu 
Da ron, IntroductiontoModernEconomicGrowth, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton and 
Ox ford, New Jer sey and Wo od stock Ox for dshi re, 2009.
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сво јин ског об ли ка. На ову стра те ги ју се, као не ма ње ва жно, на-
до ве зу је пи та ње ре фор ми ин сти ту ци ја ко је га ран ту ју за шти ту сво-
јин ских пра ва и по што ва ње уго во ра и уго вор них оба ве за. За шти та 
сво јин ских пра ва и уго во ра је сте је дан од кључ них ин сти ту ци о-
нал них пред у сло ва за под сти ца ње при вред ног ра ста, а по себ но за 
по ве ћа ње ин ве сти ци ја (стра них ди рект них ин ве сти ци ја) у зе мља-
ма у тран зи ци ји, на че му, у ве ћи ни слу ча је ва услед сла бе до ма ће 
аку му ла ци је, оне и ба зи ра ју свој при вред ни раз вој. 

За Ср би ју је бит но да из град ња но вог ин сти ту ци о нал ног 
окру же ња под ра зу ме ва це ло ви тост - у сми слу вр ста ин сти ту ци ја, 
њи хо вих ком пе тен ци ја и ме ђу у ти ца ја, али и са функ ци о нал ним ка-
рак те ри сти ка ма. Ова кве ин сти ту ци је – ква ли тет не и ефи ка сне, а 
опет не за ви сне и од го вор не – до при но се ства ра њу истин ских прет-
по став ки за убр зан при вред ни раз вој. За што је ово зна чај но пи та-
ње? Да рон Асе мо глу и Џејмс Ро бин сон нам ну де од го вор: „Ин сти-
ту ци је ути чу на по на ша ње и под сти ца је у ствар ном жи во ту и ти ме 
до при но се успе шно сти или не у спе шно сти на ро да. По је ди нач на 
об да ре ност бит на је на свим дру штве ним ни во и ма, али и њој је, да 
би по ста ла по зи тив на си ла, потребанинституционалниамбијент 
(под ву као МТ).“6)

За оства ре ње при вред ног ра ста у сва кој зе мљи, а по себ но у 
зе мља ма у тран зи ци ји, је су нео п ход не упра во ин ве сти ци је. У за-
ви сно сти од из во ра при вред ног ра ста, то мо гу би ти ин ве сти ци је 
ко ји ма се по ве ћа ва ко ли чи на ан га жо ва них фак то ра про из вод ње, 
али то мо гу, та ко ђе, би ти и ин ве сти ци је у обра зо ва ње, ко ји ма се 
по ве ћа ва ко ли чи на људ ског ка пи та ла. То мо гу би ти и раз не ин-
ве сти ци је усме ре не у ис тра жи ва ње и раз вој, на ко ји ма се за сни ва 
тех но ло шки раз вој и про грес. На тај на чин ће се по спе ши ти про-
из вод ни про цес, омо гу ћи ће се ра зни об ли ци по слов них ино ва ци-
ја, чи ме ће се зна чај но по ве ћа ти еко ном ска ефи ка сност. Сви ови 
ин ве сти ци о ни по ду хва ти по чи ва ју на од лу ци ко ју тре ба да до не се 
вла сник ка пи та ла, а ко ја се од но си на то где ће, на ко ји на чин и 
под ко јим усло ви ма он ин ве сти ра ти свој ка пи тал. По сма тра но у 
чи сто еко ном ском сми слу, вла сник ка пи та ла се у до но ше њу од лу ке 
упра вља ја сно утвр ђе ним и пре ци зним кри те ри ји ма, а то је су, пре 
све га, оче ки ва ни при но си од ин ве сти ци ја. Ако су ве ћи оче ки ва ни 
при но си, он ће се од лу чи ти да ин ве сти ра у тај од ре ђе ни по слов ни 
по ду хват. Ме ђу тим, уко ли ко су при но си ни ски, он не ће пла си ра ти, 
тј. ин ве сти ра ти свој ка пи тал. 

6) Да рон Асе мо глу, Џејмс А. Ро бин сон, Заштонародипропадају–порекломоћи,проспе-
ритетаисиромаштва, Clio, Бе о град, 2014., стр. 54. 
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У том по гле ду, уло га ин сти ту ци ја и је сте да обез бе ди вла-
сни ку ка пи та ла рас ту ће оче ки ва не при но се, тј. да по сред ством 
аде кват них ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма га ран ту је не сме та но 
од ви ја ње свих ње го вих еко ном ских ак тив но сти. Из дво ји ће мо као 
нај ва жни је за шти ту сво јин ских пра ва и од но са, са јед не стра не, 
као и си гур ност и ре а ли за ци ју пре у зе тих уго вор них оба ве за, са 
дру ге стра не. Бу ду ће стра те ги је и кон цепт ква ли тет ни јег ин сти-
ту ци о нал ног окви ра Ср би је мо ра ју ува жи ти на ве де не пред у сло ве. 
По ред њих, сма тра мо зна чај ним још не ке од ко ра ка, ко је од го вор ни 
у Ср би ји мо ра ју пред у зе ти у прав цу из град ње истин ски ква ли тет-
них и не за ви сних ин сти ту ци ја. Вла сти мир Ле ко вић ис ти че не ко ли-
ко зна чај них ме ра, од ко јих би смо по себ но ис та кли за шти ту пра ва 
вла сни штва и ја ча ње кор по ра тив ног упра вља ња, раз ви ја ње ин сти-
ту ци је сте ча ја и за шти ту пра ва кре ди то ра, ефи ка сну ан ти мо но пол-
ску по ли ти ку, као и по ве ћа ње ефи ка сно сти у упра вља њу др жав ним 
вла сни штвом.7)  

Нео п ход но је, да кле, из вр ши ти ко ре ни те ре фор ме и ра ди-
ка лан „за о крет“ у ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма у Ср би ји, ко је и 
oнако тра ју пре ду го. Ни смо ис ко ри сти ли пред но сти ко је су нам се 
ну ди ле из по зи тив них при ме ра дру гих пост со ци ја ли стич ких зе ма-
ља ко је су про цес тран зи ци је успе шно окон ча ле. Мно штво је и дру-
гих раз ло га (као што су не ста бил на мо не тар на по ли ти ка – не ре а лан 
де ви зни курс, пре бр за и, чи ни се, не кон тро ли са на ли бе ра ли за ци ја 
тр го ви не, по ли тич ка не ста бил ност, итд.) за ло ше ста ње при вре де у 
Ср би ји, али се ипак не по сто ја ње ста бил них и аде кват них ин сти ту-
ци ја мо же озна чи ти „глав ним крив цем“. Успех ре фор ми се ме рио 
са мо бр зи ном ко јом су спро во ђе не, а ни ка ко за ла же њем у њи хо ву 
су шти ну. Хте ли смо, што би Џо зеф Сти глиц ре као, да уве де мо тр-
жи шну еко но ми ју без по сто ја ња тр жи шних ин сти ту ци ја. Сход но 
то ме, до са да шњи ре зул та ти тран зи ци је у Ср би ји су по ра жа ва ју ћи: 
при ва ти за ци ја са де струк тив ним еко ном ским по сле ди ца ма, по ја ва 
мо но пол ских струк ту ра (по себ но у тр го ви ни), ни је до шло до по-
бољ ша ња усло ва по сло ва ња, а што се ти че ме ђу на род не по зи ци је, 
Ср би ја је и да ље пре ма свим ме ђу на род ним стан дар ди ма у огром-
ном за о стат ку, а на свим ме ђу на род ним мер ним ле стви ца ма „су ве-
ре но вла да за че љи ма ко ло на“. 

Из на ве де ног, за кљу чу је мо да они ко је спро во де про ме не, 
нај пре са ми тре ба да се про ме не. Ту пр вен стве но ми сли мо на по-
ли тич ке пред став ни ке и њи хов од нос пре ма др жа ви, вла сти и ин-
сти ту ци ја ма, за тим пре ма др жав ном вла сни штву (ко је се че сто по-

7) Вла сти мир Ле ко вић, Институционална економија, Еко ном ски фа кул тет, Кра гу је вац, 
2010., стр. 260 – 261.
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сма тра као не ка кав при ват ни по сед), и др. Из град ња но вог си сте ма 
вред но сти, за сно ва ног на кри те ри ју ми ма ду го роч но сти и ста бил-
но сти, би ће не ми нов но ис пра ће на и из град њом ста бил них, ква ли-
тет них и на ду ги рок одр жи вих ин сти ту ци ја. 

По себ ну па жњу скре ће мо на уло гу и зна чај вла да ви не пра ва, 
као ве о ма зна чај ног пред у сло ва ста бил ног ам би јен та еко но ми је, 
ра ста и раз во ја, а у окви ру то га, по себ но ефи ка сне за шти те сво јин-
ских пра ва у по гле ду ус по ста вља ња осно ва за ду го роч но одр жи-
ви при вред ни раз вој. Бо рис Бе го вић ука зу је да уко ли ко не по сто ји 
ефи ка сна за шти та при ват них сво јин ских пра ва, што не ми нов но во-
ди ка оба ра њу оче ки ва не сто пе при но са, вла сни ци ка пи та ла ће се 
од лу чи ти да по ву ку свој ка пи тал са на шег тр жи шта и пре су ме ри ће 
га у оне зе мље ко је су на ви шем ступ њу вла да ви не пра ва у од но су 
на на шу зе мљу. Он ис ти че да, уко ли ко не по сто ји за шти та сво јин-
ских пра ва, тј. оних оче ки ва них сто па при но са, од стра не др жа ве, 
вла сник ка пи та ла се од лу чу је на ал тер на тив ну, од но сно соп стве ну 
за шти ту свог ка пи та ла у та квим усло ви ма: „Је дан од ме ха ни за ма за 
та кву за шти ту за сни ва се на то ме да про из вод ни фак то ри, пре свих 
ка пи тал, бе же у оне об ли ке у ко ји ма их је лак ше чу ва ти као ре сурс 
соп стве ним сна га ма: на при мер у не крет ни не или го то ви ну.“8) Ти-
ме др жа ва не га тив но ути че на при вред ни раст, јер не сти му ли ше 
„опло ђа ва ње“ ка пи та ла, већ га усме ра ва у оне при вред не гра не и 
сек то ре ко ји се ка рак те ри шу ни жом сто пом при но са. 

У при лог на ве де ном ис ти че мо и тврд њу Џе фри ја Сак са, ко-
ји је све до не дав но био је дан од нај ве ћих за го вор ни ка „ре дук ци-
је“ др жав не уло ге у еко но ми ји, а ко ји са да по себ но ин си сти ра на 
„вла да ви ни пра ва“ и си гур но сти сво јин ских од но са: „Др жа ва игра 
кључ ну уло гу и у вла да ви ни пра ва. Ка да не би по сто ја ла др жа ва, 
вла да ли би анар хи ја и на си ље. Ако је др жа ва у ве ли кој ме ри ко-
рум пи ра на, дру ге ин сти ту ци је, као што је бан кар ски сек тор, функ-
ци о ни са ће у не прав ном окру же њу и би ће осу ђе не на про паст... Ко 
ће мо ћи да по слу је ако уго во ри не мо гу да се из вр ше, ако су до ви 
не функ ци о ни шу?“9) Си гур ност сво јин ских пра ва је, у том прав-
цу, им пе ра тив ин сти ту ци о нал них ре фор ми у Ср би ји: „Си гур ност 
сво јин ских пра ва од кључ ног је зна ча ја јер је ди но се од оних с та-
квим пра ви ма мо же оче ки ва ти да ин ве сти ра ју и уве ћа ва ју про из-
вод њу.“10)

8) Бо рис Бе го вић, Институционалниаспектипривреднограста, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2011., стр. 199.

9) Џе фри Д. Сакс, Добаодрживогразвоја, ЦИРСД и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2014., 
стр. 119. 

10) Да рон Асе мо глу, Џејмс А. Ро бин сон, Заштонародипропадају–порекломоћи,проспе-
ритетаисиромаштва, Clio, Бе о град, 2014., стр. 87. 
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Да кле, услед не мо гућ но сти за шти те сво јин ских пра ва и уго-
во ра, ка пи тал бе жи у оне ин ве сти ци о не по ду хва те ко ји ни су од не-
ког ве ли ког еко ном ског зна ча ја за др жа ву, тј. не ма ју не ки зна чај-
ни ји ути цај на сто пу при вред ног ра ста. Ин ди ка тив но је по ме ну ти 
да је ово по ка за тељ не до ста та ка ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма 
др жа ве, чи ји се не га ти ван ути цај по себ но мо же при ме ти ти на при-
ме ру при ва ти за ци је. Не у спех ин сти ту ци о нал ног уре ђе ња про це са 
при ва ти за ци је у Ср би ји, од ко је се мно го ви ше оче ки ва ло, пре у сме-
рио је це ло ку пан еко ном ски ток и раз вој Ср би је у сек тор услу га.

Низ је си стем ских про ме на ко је усло вља ва ју но ви и нео п хо-
дан мо дел еко ном ских и си стем ских ре фор ми у Ср би ји. Ове про ме-
не тре ба да ис ка жу та кво „ми ље“ ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња 
и њи хо вог де ло ва ња ко ји би се из ра зио као це ли на но вог мо де ла 
при вред ног раз во ја Ср би је.

2.МОДЕЛПРИВРЕДНОГРАЗВОЈАСРБИЈЕ
–КАКОДОПУТAKAУСПЕХУ?

Бу ду ћи мо дел при вред ног раз во ја Ср би је мо ра пре ва зи ћи 
не ке основ не про бле ме и не до стат ке до са да шње ре ал но сти, не-
га тив них про це са и тен ден ци ја ко ји су се ис по љи ли као пот пу ни 
раз вој ни не у спех. Ма ни фе сту је се као го то во тра гич но за о ста ја ње 
и оси ро ма ше ње це ло куп ног дру штва. Из град ња но вог мо де ла под-
ра зу ме ва да се у са мом по чет ку кри тич ки са гле да ју осно ве си стем-
ске, од но сно ин сти ту ци о нал не ре ал но сти. Тек на кон то га је мо гу ће 
за сно ва ти ре форм ске, си стем ско – ин сти ту ци о нал не окви ре бу ду-
ћег успе шног раз во ја. 

Основ ни про блем при вред ног за о ста ја ња је, сва ка ко си стем-
ске при ро де, због че га мо ра мо нај пре ди јаг но сти фи ко ва ти на пра ви 
на чин нај ва жни је узро ке до са да шње, мо же мо сло бод но ре ћи, ло ше 
кон цеп ци је при вред ног раз во ја Ср би је. По след ња свет ска еко ном-
ска кри за је до дат но по гор ша ла већ иона ко до вољ но те шко еко ном-
ско ста ње у Ср би ји. Мо гу се из дво ји ти не ки про бле ми ко ји су, ка ко 
ис ти че М. Ува лић, „...ка рак те ри стич ни за ве ћи ну зе ма ља ис точ не 
Евро пе, пре све га мо дел ра ста за сно ван на по тро шњи уме сто на 
ин ве сти ци ја ма, на сна жном по ра сту кре ди та и за ду жи ва ња, и на 
огром ној за ви сно сти од при ли ва стра ног ка пи та ла...“.11)  Ме ђу тим, 
по сто је и не ки про бле ми ко ји су спе ци фич ни са мо за Ср би ју.

11) Ми ли ца Ува лић, „Про бле ми до са да шњег мо де ла раз во ја Ср би је“, у: Новастратегија
развојапривредеСрбије–изазовиекономскеполитикеу2011.години, ред. Ју риј Ба јец и 
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 Ука жи мо са мо на део нај бит ни јих. Си стем ске про ме не су 
че сто ка сни ле, би ле не а де кват не и пар ци јал не. Ин сти ту ци о нал не 
про ме не та ко ђе. Сам са др жај и ком пе тен ци је ин сти ту ци ја су би ли 
по ра жа ва ју ћи. Еко ном ска по ли ти ка Ср би је се „ле лу ја во“ кре та ла 
пра те ћи по ли тич ке афи ни те те и аспи ра ци је ко је су се ве о ма че сто 
ме ња ле. Због то га, ни је се мо гло ни ка ко го во ри ти о не ком ду го роч-
но одр жи вом мо де лу при вред ног раз во ја Ср би је. Ме ђу тим, сма-
тра се да су „...учи ње не (су) три гре шке ко је су бит но ути ца ле на 
еко ном ске ре фор ме при ме ње не од 2001. на о ва мо. Као пр во, ста ње 
при вре де Ср би је ни је до вољ но објек тив но про це ње но; дру го, ова-
ква пр во бит на оце на си ту а ци је пред о дре ди ла је из бор при о ри те та; 
и тре ће, та кав из бор при о ри те та до вео је до за по ста вља ња не ких 
дру гих обла сти ко је су под јед на ко ва жне за по сти за ње бр жих про-
ме на еко ном ског си сте ма.“12)  Од по чет ка тран зи ци је у Ср би ји па 
све до да нас, ци ље ви еко ном ске по ли ти ке су би ли од раз не мо гућ-
но сти но си ла ца по ли тич ке вла сти да се „ухва те у ко штац“ са еко-
ном ским про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју.13) След стве но то ме, 
еко ном ска по ли ти ка је би ла „у су да ру“ са ре ал ним ста њем, а ње на 
глав на од ли ка је би ла нео бјек тив ност, због че га је из гу би ла ле ги ти-
ми тет у Ср би ји.14) Као „про ду же на ру ка“ по ли ти ке, еко ном ска по-
ли ти ка и ње не ме ре су слу жи ле ис кљу чи во сла бље њу еко ном ских 
по тен ци ја ла, о че му нај бо ље све до чи раз би ја ње ре ал ног, од но сно 
ин ду стриј ског сек то ра, као по лу ге при вред ног раз во ја, че му је нај-
ви ше до при не ла ин сти ту ци о нал но не у те ме ље на при ва ти за ци ја. 
Ови про це си су, на рав но, до при не ли бу ја њу си ве еко но ми је и по-
ве ћа њу ње ног ути ца ја у ско ро свим ин сти ту ци о нал ним и дру штве-
ним ме ха ни зми ма ин тер ак ци је. Све је ве ћи број не за по сле них у 
Ср би ји. Пен зи о не ри, као нај у гро же ни ја ка те го ри ја ста нов ни штва, 
је су мо жда и нај ве ћи „гу бит ни ци тран зи ци је“. Си ро ма штво по при-
ма алар мант не раз ме ре. Низ је на ци о нал них стра те ги ја са ис так-
ну тим прин ци пи ма со ци јал не по ли ти ке ко ји оста ју са мо „мр тво 
сло во на па пи ру“. Па ра док сал на је чи ње ни ца да се си ва еко но ми ја 
у Ср би ји мо же по сма тра ти и као фак тор сма ње ња со ци јал них тен-
зи ја, јер омо гу ћа ва ка кав – та кав вид обез бе ђе ња основ них, ег зи-

Ми о мир Јак шић, На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је са Ака де ми јом еко ном ских на у ка 
и Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2011., стр. 61 – 77., стр. 61.

12) Ibid., стр. 62. 

13) По гле да ти за ни мљив рад на ову те му: Дра га на Пе тра ко вић, „Ри зи ци успе шног за вр шет-
ка тран зи ци је у Ср би ји“, Индустрија, Vol. 32, iss. 1-2, Еко ном ски ин сти тут, Бе о град, 
2004., стр. 119 – 129. 

14) О про бле ми ма еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји ви де ти ви ше у: Љу бо мир Ма џар, Искуше-
њаекономскеполитикеуСрбији, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011. 
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стен ци јал них по тре ба ве ли ког бро ја ста нов ни ка у Ср би ји. Шта је 
са ко руп ци јом? До кле се сти гло у про це су ре струк ту ри ра ња нај-
зна чај ни јих пред у зе ћа у Ср би ји? Ко ли ки је до при нос при ва ти за ци-
је овом про це су? 

Го во ре ћи о мо де лу при вред ног ра ста и раз во ја у Ср би ји, ва-
жно је да се освр не мо и на не ке оп ште оце не и ка рак те ри сти ке 
мо де ла ра ста у зе мља ма у тран зи ци ји. Бо жи дар Це ро вић сма тра 
да по сто је и мно ги дру ги чи ни о ци ко ји ути чу на при вред ни раст 
зе ма ља у тран зи ци ји, а не са мо они ко ји се од но се стрикт но на 
еко ном ске ре фор ме. Ове при вре де у од ре ђе ном тре нут ку до сти жу 
тзв. пре лом ну тач ку у ре фор ма ма, тј. до ђу до ни воа ка да тре ба да 
де фи ни шу од го ва ра ју ћи мо дел и ње му аде кват ну по ли ти ку ра ста. 
У су прот ном, сва ко ин си сти ра ње на са мом уна пре ђи ва њу ре фор ми 
и њи хо вим спон та ним ефек ти ма мо же би ти кон тра про дук тив но. 
Це ро вић да ље ис ти че да је за при вред ни раст зе ма ља у тран зи-
ци ји ва жна и струк ту ра при вре де, а нај зна чај ни је је сте да се во ди 
од го ва ра ју ћа „... ин ду стриј ска по ли ти ка и по ли ти ка ра ста...(чи ји) 
ре зул та ти су ге ри шу да се раз вој на по ли ти ка ко ја тре ба да под сти че 
ин ду стриј ску про из вод њу и из воз мо ра би ти по ве за на са кон крет-
ним усло ви ма сва ке зе мље, од но сно утемељенауњеноинститу-
ционалноиразвојнонаслеђе (под ву као, М.Т.)...“15)  

Ефи ка сан ин сти ту ци о нал ни оквир и ин сти ту ци о нал но уте-
ме ље ни ре форм ски пре о бра жа ји „иду ру ку под ру ку“ у прав цу 
при вред ног ра ста и раз во ја. Ква ли та тив не про ме не у осно ва ма 
при вред ног раз во ја Ср би је, с об зи ром да за ди ру у ско ро све обла-
сти про из вод ње, ра ста и раз во ја, су мо ра ле би ти ис пра ће не и од-
го ва ра ју ћом ин ду стриј ском по ли ти ком. То се ни је де си ло. Ин сти-
ту ци о нал но не у те ме ље на, те са мим тим, не у спе ла при ва ти за ци ја 
је до ве ла ин ду стри ју Ср би је у те шко ста ње, ста ње све ду бље кри-
зе. Исто вре ме но, не до вољ на про дук тив ност, за ста ре ла тех но ло-
ги ја, пра ће ни за тва ра њем ве ли ког бро ја пред у зе ћа, те све ве ћим 
бро јем не за по сле них и дру ги не га тив ни  трен до ви до ве ли су до 
ко лап са ин ду стриј ске про из вод ње и од су ства аде кват ног ко ри шће-
ња рас по ло жи вих про из вод них мо гућ но сти. С об зи ром да је за да-
љи при вред ни раз вој Ср би је, као и за ус по ста вља ње еко ном ских 
и со ци јал них пред у сло ва ње не по ли тич ке и еко ном ске ста бил но-
сти, ка ко на ме ђу на род ном, та ко и на уну тра шњем пла ну, ве о ма ва-
жна ин ду стриј ска по ли ти ка, бу ду ћи мо дел при вред ног ра ста мо ра 
ува жи ти по сто ја ње аде кват ног ин сти ту ци о нал ног окви ра ко ји ће 
под сти ца ти оне ин ду стриј ске при вред не гра не, са ком па ра тив ним 

15) Бо жи дар Це ро вић, Транзиција–замислииостварења, ЦИД Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2012., стр. 469 – 470.



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.287-304.

298

пред но сти ма, ко је ће пред ста вља ти ова пло ће ње ре ал ног, са јед не, 
као и нај е фек тив ни јег при вред ног ра ста и раз во ја Ср би је, са дру ге 
стра не.

У прав цу за сни ва ња но ве стра те ги је при вред ног раз во ја 
Ср би је, по треб но је ува жи ти не ко ли ко кључ них ка рак те ри сти ка. 
Сре тен Со кић на во ди не ко ли ко: 1) пре ста нак оса вре ме њи ва ња и 
уса вр ша ва ња срп ске ин ду стри је да ти ра го то во чи та ву де це ни ју 
пре се це си је, 2) при ва ти за ци ја је на мет ну ла ин ду стри ји не мер љи-
ве, ско ро бес по врат не гу бит ке, 3) ре струк ту ри ра ње је во ђе но прин-
ци пом одва ја ња „оних це ли на“ ко је су има ле нај ве ћу вред ност на 
тр жи шту, те су се та ко мо гле бо ље про да ти, за тим ре струк ту ри ра-
ње ко је је усме ре но ка др жав ном пре у зи ма њу, или ли кви да ци ји, 4) 
по треб но је ува жи ти скро ман, али ипак зна ча јан до при нос ма лих и 
сред њих пред у зе ћа као бу ду ћих но си ла ца ин ду стриј ског раз во ја, 5) 
пре и спи ти ва ње и пре ци зи ра ње ком па ра тив них пред но сти струк ту-
ре срп ских пред у зе ћа је сте не ми нов ност, под сти чу ћи из во зну ори-
јен ти са ност срп ске при вре де.16)

У том кон тек сту, по треб но је из вр ши ти ра ди кал не ин сти ту-
ци о нал не ре фор ме ко је ће нај пре ство ри ти усло ве за ре ви та ли за-
ци ју ин ду стриј ског сек то ра и ње го вог ускла ђи ва ња са европ ским 
стан дар ди ма – то зна чи хит но за по че ти са мо дер ни за ци јом овог 
сек то ра. Не мо же се при вре да јед не зе мље као што је Ср би ја ба-
зи ра ти са мо на услу га ма. То чак ни не ке од нај ра зви је ни јих еко но-
ми ја не мо гу при у шти ти. Ин ду стри ја, од но сно ре ал ни сек тор мо ра 
би ти око сни ца при вред ног раз во ја Ср би је и на то ме се мо ра гра-
ди ти но ва раз вој на кон цеп ци ја. По ред јав них пред у зе ћа, ко ја пред-
ста вља ју „кич му“ срп ске при вре де, по треб но је знат но ви ше да ти 
про сто ра при ват ном сек то ру. Све ви ше се го во ри о ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма ко ја мо гу знат но до при не ти по ди за њу скром них 
по тен ци ја ла срп ске при вре де.

Нео п ход но је ства ра ње јед ног но вог мо де ла при вред ног раз-
во ја ко ји ће ува жи ти и да ље про гре сив но раз ви ја ти по тен ци ја ле ин-
ду стри је као ње го ве осно ве. Сто га, по треб но је ра ди ти на раз во ју 
но ве ин ду стриј ске по ли ти ке – но ве ин ду стри ја ли за ци је. Раз ло зи су 
очи глед ни. „Де ин ду стри ја ли за ци ја у Ср би ји има сле де ће по сле ди-
це: 1) огра ни ча ва ње уло ге спољ но – еко ном ских од но са у об на вља-
њу раз вој не про пул си је због не мо гућ но сти да се у крат ком ро ку 
ин тен зи ви ра из во зна по ну да ин ду стриј ских про из во да са ве ћом до-
да том вред но сти; 2) на ста вак па да за по сле но сти у ре ал ном сек то ру 
при вре де; 3) спо ра суп сти ту ци ја жи вог ра да, јер је нај ве ћи део рад-

16) Сре тен Со кић, ЕкономијаСрбије, C-print, Бе о град, 2011., стр. 458.
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не сна ге ан га жо ван у пред у зе ћи ма са ве о ма ни ским сте пе ном ме-
ха ни за ци је и ауто ма ти за ци је кључ них про из вод них про це са и по-
слов них ак тив но сти; док 4) огра ни че ња у ре ал ном сек то ру по чи њу 
да гу ше и раз вој ну про пул си ју пра те ћих де лат но сти (са о бра ћа ја, 
по слов них услу га, кон сал тин га, тр го ви не, бан кар ства).“17)  Да кле, 
по треб но је ра ди ти на про мо ци ји оних ци ље ва ин ду стриј ске по-
ли ти ке ко ји ће би ти усме ре ни ка спо ља, од но сно ко ји ће под ста ћи 
срп ски из воз, по бољ ша ти ње го ву струк ту ру. Исто вре ме но убр за но 
раз ви ја ти оне гра не ин ду стри је ко је има ју оп ти мал не мо гућ но сти у 
убр за ном при вред ном раз во ју. Основ ни прин цип та ко кон ци пи ра-
не ин ду стриј ске по ли ти ке би се мо рао ба зи ра ти на ком па ра тив ним 
пред но сти ма, пра ће ним по сте пе ним фа за ма мо дер ни за ци је, тј. тех-
но ло шког оса вре ме њи ва ња ин ду стри је и ње ног пре струк ту ри ра ња 
у том прав цу. Ти ме ће се ство ри ти но ви, а до дат но оја ча ти већ по-
сто је ћи ре ал ни пред у сло ви бу ду ћег при вред ног ра ста Ср би је. 

Мо дел при вред ног раз во ја Ср би је се мо ра ба зи ра ти на ин-
сти ту ци о нал ном окви ру ко ји ће би ти ин те гра тив ни део јед ног ши-
рег дру штве ног ин сти ту ци о нал ног окви ра це ло куп не еко но ми је 
Ср би је, под ко јим би смо свр ста ли ре гу ла тив не обра сце по на ша ња 
као и ме ха ни зме ко ји упра вља ју све у куп ним еко ном ским ак тив но-
сти ма. Тај ин сти ту ци о нал ни пре о бра жај, или „ин сти ту ци о нал но 
пре струк ту ри ра ње“, ка ко га на зи ва Све то зар Пе јо вић, под ра зу ме ва 
„...про пи си ва ње но вих фор мал них пра ви ла. Но во фор мал но пра-
ви ло ге не ри ше но ве оп ци је за људ ске ин тер ак ци је или мо ди фи ку је 
већ по сто је ће. У сва ком слу ча ју оно ме ња скуп до ступ них мо гућ-
но сти (theopportunityset) уну тар ко га се игра од ви ја. Ути цај но вог 
пра ви ла на еко ном ски учи нак мо ра сто га да за ви си од то га ка ко 
по је дин ци пер ци пи ра ју и су бјек тив но вред ну ју но ве суп стан ци о-
нал не од но се (tradeoffs).“18)

Го во ре ћи о не ком ево лу тив ном пу ту ин сти ту ци о нал ног раз-
во ја у Ср би ји, по себ но би смо ис та кли чи ње ни цу да је низ исто-
риј ских окол но сти, али и пр вен стве но по ли тич ке не ста бил но сти 
узрок ло шег ин сти ту ци о нал ног окви ра у Ср би ји. Ако би смо се 
фо ку си ра ли са мо на не ке од еко ном ских ак тив но сти, као што су, 
ре ци мо, из воз и спољ но тр го вин ска по зи ци ја Ср би је, али и низ дру-

17) Со фи ја Аџић, „Ин сти ту ци о нал ни оквир за по ве ћа ње ефи ка сно сти ин ду стриј ске по ли-
ти ке у Ср би ји“, у: Контроверзеекономскогразвојаутранзицији–СрбијаиЗападни
Балкан, ред. Бо жи дар Це ро вић и Ми ли ца Ува лић, На уч но дру штво еко но ми ста са Ака-
де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2011., стр. 195 – 209., стр. 
203.

18) Све то зар Пе јо вић, „Ди фе рен ци ја ци ја ре зул та та ин сти ту ци о нал них про ме на у Цен трал-
ној и Ис точ ној Евро пи: уло га кул ту ре“, Економскианали, бр. 163., Еко ном ски фа кул тет, 
Бе о град, ок то бар 2004., стр. 7 – 30., стр. 12.  
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гих еко ном ских ак тив но сти, уви де ли би смо да је про блем ло шег 
мо де ла при вред ног раз во ја Ср би је на стао услед ни за уну тра шњих 
чи ни ла ца – ло ше еко ном ске по ли ти ке ко ја је у слу жби „по ли тич ке“ 
по ли ти ке, али и дру гих чи ни ла ца као што је не мо гућ ност до ма ћих 
при вред них су бје ка та да се мо дер ни зу ју, те све ве ћа њи хо ва пре о-
ри јен ти са ност на де лат но сти као што је про из вод ња ро бе за ши ро-
ку по тро шњу, али и од ре ђе не дру ге, услу жне де лат но сти. 

По ста вља се пи та ње, да ли Ср би ја са по сто је ћим мо де лом 
при вред ног раз во ја има бу дућ ност? Да ли се мо же ис пу ни ти циљ 
свих ци ље ва срп ске спољ не по ли ти ке, а то је укљу че ње Ср би је у 
Европ ску Уни ју? Мно штво је, ве о ма ри го ро зних и пре ци зних пред-
у сло ва ко је мо ра мо за до во љи ти. 

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У Ср би ји већ ду жи вре мен ски пе ри од до ми ни ра ве ли ки рас-
ко рак из ме ђу по ли тич ке арит ме ти ке и еко ном ске ра чу ни це. Еко-
ном ска по ли ти ка је у функ ци ји ре а ли за ци је по ли тич ких ци ље ва, 
због че га се ве о ма че сто до но се од лу ке ко је су по ли тич ки рен та-
бил не, али еко ном ски ве о ма штет не. Мо ра се ра ди ти на ства ра њу 
ин сти ту ци о нал них пред у сло ва ко ји ће под ста ћи пред у зет ни ке да 
ра де, јер и у са мом по сло ва њу по сто ји иона ко већ до вољ но ри зи ка 
и без по сто ја ња оних ин сти ту ци о нал них, по ли тич ко – еко ном ских 
ри зи ка ко ји се ти чу по ли тич ког де ло ва ња. Ни шта не шко ди при-
вред ном жи во ту не ке зе мље ко ли ко са ма не из ве сност и нео д ре ђе-
ност. Услед кон ти ну ел не, та ко ре ћи „хро нич не“, по ли тич ке не из-
ве сно сти у Ср би ји, по ста вља се пи та ње да ли се мо же го во ри ти о 
про јек то ва њу ду го роч них ци ље ва еко ном ске по ли ти ке? Ми шље ња 
смо да мо же. Нео п ход но је да се спро ве ду ду го роч но одр жи ве ин-
сти ту ци о нал не ре фор ме. Са мо се на тим осно ва ма и мо гу про јек-
то ва ти ду го роч но одр жи ви ци ље ви при вред ног раз во ја Ср би је. На-
во ди мо не ко ли ко нај зна чај ни јих.

На ме ће се као ну жност и нео п ход ност из град ња но вог ин-
сти ту ци о нал ног окви ра ко ји ће пред ста вља ти осно ву за ефи ка сно 
функ ци о ни са ње свих сек то ра срп ске при вре де, а по себ но ин ду-
стри је. У том по гле ду, по треб но је од луч но, у скла ду са еко ном ским 
за ко ни то сти ма, до кра ја спро ве сти ре струк ту ри ра ње и ре ви та ли за-
ци ју од ре ђе ног бро ја јав них пред у зе ћа, по ла зе ћи пр вен стве но од 
кри те ри ју ма сма њи ва ња по ли тич ког ути ца ја, као и од ре ђе них еко-
ном ских и со ци јал них пре пре ка, а не са мо на во ди ти да је про блем 
ефи ка сно сти у сво јин ској струк ту ри тих пред у зе ћа – због то га што 
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су то др жав на пред у зе ћа. Ин сти ту ци о нал не ре фор ме мо ра ју об у-
хва ти ти и ускла ђи ва ње ад ми ни стра тив них и за кон ских про це ду ра 
и њи хо во ста вља ње у функ ци ју по ве ћа ња ефи ка сно сти по сло ва ња 
у Ср би ји, чи ме се по ди же ни во ква ли те та по слов ног ам би јен та и 
при вла чи стра ни ка пи тал. Ту по себ но же ли мо да на гла си мо зна чај 
ефи ка сне за шти те пра ва вла сни штва и, след стве но то ме, обез бе-
ђе ње свих ин сти ту ци о нал них пред у сло ва за по што ва ње уго во ра и 
пре у зе тих уго вор них оба ве за.

У овом прав цу, до да ли би смо и не ко ли ко пре по ру ка из Бе ле 
књи ге стра них ин ве сти то ра19), у ко ји ма се по себ но ис ти че убр за ње 
тран зи ци о них ре фор ми са двој ним ци љем по бољ ша ња по слов не и 
ин ве сти ци о не кли ме, са јед не, и при бли жа ва ња Ср би је ЕУ, са дру-
ге стра не. Нео п ход но је убр за ти и про цес ма кро е ко ном ске кон со-
ли да ци је, као и про мо ви са ти из воз као кључ ни фак тор при вред ног 
раз во ја.  

По треб но је под јед на ко под сти ца ти и до ма ће и стра не ин-
ве сти то ре. У „тр ци“ за стра ним ин ве сти то ри ма, нео прав да но за-
не ма ру је мо до ма ће ин ве сти то ре и ин ве сти ци је. Сто га, нео п ход но 
је на пра ви ти јед ну „оп шту“ стра те ги ју при вред ног раз во ја, ко ја ће 
под јед на ко тре ти ра ти и до ма ће и стра не ин ве сти то ре, јер ка да се 
обез бе де ин сти ту ци о нал ни пред у сло ви и под сти цај ни усло ви за 
до ма ће ин ве сти то ре, стра ни ће си гур но до ћи.   
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Resume
An ade qu a te in sti tu ti o nal fra me work is the ba sic re qu i re ment of 

a new mo del of eco no mic de ve lop ment of Ser bia. It is ne ces sary for 
sta te to lead an ade qu a te in sti tu ti o nal po licy, with the aim of bu il ding 
ade qu a te, high-qu a lity in sti tu ti ons. In sti tu ti o nal po licy for the main 
pur po se must pro vi de a so cial - eco no mic sta bi lity, as well as run all the 
po ten tial of so ci ety and the ir pla ce ment in fun ction of eco no mic growth 
and de ve lop ment. When we con si der the most ap pro pri a te in sti tu ti ons 
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as a ba sis for ef fec ti ve eco no mic growth and de ve lop ment in co un tri-
es in tran si tion, we must first de ter mi ne the cur rent short co mings in 
the fun cti o ning of exi sting in sti tu ti ons. Sin ce that the tran si tion pro cess 
af fec ting mostly for mer so ci a list co un tri es, a spa ce opens up for so me 
com pa ra ti ve analysis of the qu a lity of in sti tu ti ons and in sti tu ti o nal re-
forms in the se co un tri es. It pro vi des the pos si bi lity to adopt ot her exam-
ples of good re forms and eli mi na te the bad re form ac tion, with a cer tain 
amo unt of re ser ves as a con se qu en ce of cer tain spe ci fi ci ti es and pe cu-
li a ri ti es cha rac te ri stic for each co un try. Ho we ver, the ba sic mo men tum 
of com pa ra ti ve analysis is the ef fi ci ency of in sti tu ti ons. Fu tu re mo del of 
eco no mic de ve lop ment of Ser bia must ta ke in to con si de ra tion so me ba-
sic pro blems and de fects of pre vi o us mo dels. The ba sic pro blem of eco-
no mic lag ging is cer ta inly syste mic, which is why we must first di ag no-
se pro perly the most im por tant ca u ses of the cur rent, we can say, po or 
con cep tion of eco no mic de ve lop ment of Ser bia. The last world eco no-
mic cri sis has furt her de te ri o ra ted an al ready dif fi cult eno ugh eco no mic 
si tu a tion in Ser bia. It is ne ces sary to ca rry out ra di cal re forms and ma ke 
a ra di cal “twist” in in sti tu ti o nal re forms in Ser bia, which al ready are 
ta king too long. We did not ta ke advan ta ge of the be ne fits that are of fe-
red to us from the po si ti ve exam ples of ot her post-com mu nist co un tri es 
that ha ve suc cessfully com ple ted the tran si tion pro cess. Alt ho ugh the re 
are a mul ti tu de of ot her re a sons (such as un sta ble mo ne tary po licy - an 
un re a li stic ex chan ge ra te, too fast and se ems to un con trol led tra de li be-
ra li za tion, po li ti cal in sta bi lity, etc.) for the bad si tu a tion of the eco nomy 
in Ser bia, but pri va ti za tion can still be la be led as “main cul prit”. We an-
ti ci pa ted too much from pri va ti za tion, but the re sults we re de va sta ting. 
The suc cess of re forms is me a su red only by the speed with which they 
car ried out, and not go ing in to the ir es sen ce. A new mo del of eco no mic 
de ve lop ment of Ser bia must ta ke in to ac co unt a few ba sic gu i de li nes: 
1. it is ne ces sary to bu ild a new in sti tu ti o nal fra me work that will ser ve 
the eco no mic de ve lop ment of Ser bia, which will con nect all sec tors of 
the Ser bian eco nomy, 2. it is ne ces sary to re form the pu blic sec tor and 
to re struc tu re and re vi ta li ze a num ber of pu blic com pa ni es, but ba sed 
pri ma rily on the cri te ria of re du cing po li ti cal in flu en ce, as well as cer-
tain eco no mic and so cial bar ri ers, not just men tion that the pro blem of 
ef fi ci ency is in the ow ner ship struc tu re of the se com pa ni es, 3. ad mi ni-
stra ti ve and le gal pro ce du res must be in fun ction of in cre a sing bu si ness 
ef fi ci ency in Ser bia, 4. en su re an ade qu a te pro tec tion of pro perty rights, 
ow ner ship and re spect for con tracts and al ready un der ta ken con trac tual 
com mit ments, which is the ba sis of bu si ness cul tu re in each co un try, 
5. sup press the asymme try of in for ma tion - in for ma tion on the mar ket 
must be com ple te, ac cu ra te and pre ci se, and ac ces si ble to every par ti ci-
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pant in the mar ket at any ti me. What is se ems to be the most im por tant 
con di tion is to har mo ni ze the po li ti cal go als and the eco no mic pos si bi-
li ti es of Ser bia, at all le vels of its ter ri to rial or ga ni za tion. 
Key words: in sti tu ti ons, eco no mic re form, eco no mic de ve lop ment, Ser bia
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