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Сажетак
У чланку се доказује теза да је држава најодговор
нијифакторзарезултатеприватизацијеуСрбији,и
за стање привреде у процесу придруживања Европ
скојУнији.УказујеседајевећЗаконоприватизацији
(2001) садржао једну неусклађеност: социјални про
грам за бивше раднике друштвеног предузећа спро
води нови власник предузећа, а не држава. Тиме је
суштинскиизиграна социјална улога државе, јер со
цијалнаполитиканијеизмештенаизпредузећаупо
ступку приватизације, већ је остала у предузећу. У
даљојфазиприватизацијенијеостваренаконтролна
функцијадржаве,умерикојабиобезбедилатранспа
рентнуприватизацијупредузећа.Нисупредвиђенене
кефункцијеАгенцијизаприватизацијуВладеРепубли
кеСрбије.Правнадржавапостојитекузачетку,па
сусенезаконитостиумножавале.Крајњиисходпока
зујесекрознезадовољствоонихкојиплаћајунајвећу
ценутранзиције,атосуиндустријскирадници.Зато
су њихови штрајкови обележили претходни период
транзицијеутрајањуоддесетгодинаШтрајковису
двострукидоказ:немоћирадникаисиндикатаинедо
вољанкапацитетинституцијадржавеупроцесупри
премазапријемучланствоЕвропскеУније.
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Pри хва та ње и им пле мен та ци ја основ них до ку ме на та Европ ске 
Уни је, ње них ор га на и ор га ни за ци ја је сло жен про цес, ко ји се 

у Ср би ји од ви ја на не ко ли ко ни воа: 1) исто вре ме но ускла ђи ва ње/
хар мо ни за ци ја до ма ћег за ко но дав ства и при ва ти за ци ја до ма ћих 
пред у зе ћа; 2) при ме на прав них (за кон ских и под за кон ских) ака та 
у оте жа ним усло ви ма не до вр ше не др жа ве и не ус кла ђе ног функ ци-
о ни са ња др жав них ин сти ту ци ја; 3) ускла ђи ва ње де ло ва ња др жав-
них ин сти ту ци ја са дру гим под си сте ми ма, при вред ним су бјек ти ма, 
асо ци ја ци ја ма (ко мо ре по сло да ва ца, син ди ка ти). По ли тич ка ели та 
по ка зу је свест о ну жно сти ускла ђи ва ња за ко но дав ства, по слов них 
и рад них нор ми по на ша ња са европ ским за ко но дав ством и прак-
сом, но овај про цес успо ра ва ју раз ли чи ти фак то ри, укљу чу ју ћи 
и де ло ва ње ин те ре сних ло би ја ко ји оте жа ва ју кон тро лу и над зор 
про це са хар мо ни за ци је, ка ко би ин те гра ци ја срп ске при вре де би ла 
бр жа, ефи ка сни ја и одр жи ва, у скла ду са при вред ним и при род ним 
ре сур си ма при вре де и дру штва.

О про бле ми ма при ва ти за ци је и мо гу ћем ње ном ло шем ис хо ду 
пи са ли су број ни еко но ми сти у књи га ма, члан ци ма, го во ри ли на 
на уч ним ску по ви ма. Не дав но су у ли сту „Да нас“ у до дат ку, Пла ве 
стра не, сво је ста во ве о уло зи др жа ве у про це су при пре ма за при-
јем у Европ ску Уни ју из не ли проф. Ми лој ко Ар сић, члан Са ве та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, кон сул тант за стра не ин ве сти ци је Мла ђен 
Ко ва че вић, проф. Љу бо мир Ма џар, ди рек тор Ин сти ту та за стра-
те шке сту ди је. О со ци јал ним, прав ним, по ли тич ким по сле ди ца ма 
про це са при ва ти за ци је пи са ли су струч ња ци из раз ли чи тих обла-
сти. У јав ном дис кур су уоча ва се про блем не по сто ја ња ко му ни ка-
ци је из ме ђу струч но-на уч не јав но сти, са јед не стра не, и по ли тич ке 
ели те, са дру ге стра не. По ли тич ка ели та је ин до лент на пре ма оним 
струч ним ми шље њи ма и упо зо ре њи ма ко ја су кри тич ки усме ре на 
пре ма њи хо вом по ли тич ком про гра му и сва ко днев ним праг ма тич-
ким по ступ ци ма, без об зи ра на ва лид ност, ар гу мен та ци ју и до бру 
на ме ру кри ти ча ра, ко ји же ле да се оства ри же ње ни раст и раз вој 
при вре де и дру штва, и упо зо ра ва ју на мно ге гре шке вла да ју ћих 
ели та. У прак си, до га ђа се да уме сто ака дем ских ар гу ме на та, на-
сту па ју ар гу мен ти ули це.
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У овом тек сту при ка за ће мо ста во ве оних еко но ми ста ко ји су 
од го вор но, кри тич ки и са нео п ход ним струч ним и на уч ним кре ди-
би ли те том, у то ку про те кле де це ни је ис ка зи ва ли струч не кри тич ке 
ста во ве пре ма гре шка ма др жав них ор га на у про це су при ва ти за ци-
је. Њи хо ве кри ти ке ни су на ста ле post fe stum, ови на уч ни ци већ ду-
го упо зо ра ва ју да при ва ти за ци ја мо же да има лош ис ход ако бу де 
ло ше во ђе на, не тран спа рент на. Уко ли ко се во ди ло ша стра те ги ја 
тран зи ци је др жав них ин сти ту ци ја у еко ном ској сфе ри.

КРИТИКАЕКОНОМИСТА

Уло га др жа ве у про це су ин те гра ци ја Ср би је у Европ ску Уни ју 
лак ше се мо же про це ни ти на за вр шет ку ду гог про це са при ва ти-
за ци је, ко ји зва нич но тра је јед ну де це ни ју, а су штин ски је по чео 
сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 1990.  го ди не. Са да се 
по ка зу је да су не са мо гра ђа ни, већ и струч ња ци има ли не ре ал на 
оче ки ва ња од про це са тран зи ци је, од но сно да ће то би ти про цес 
тран сфор ма ци је у де мо крат ско дру штво и ја ку, ста бил ну тр жи-
шну при вре ду. Ова ква оче ки ва ња у Ср би ји су би ла за сно ва на на 
ре зул та ти ма не ких од нај у спе шни јих зе ма ља у тран зи ци ји. прак са 
је по ка за ла да Ср би ја не ма ка па ци тет при вре де ко ји би обез бе дио 
бр зу тран сфор ма ци ју, а убр за ва ње про це са при ва ти за ци је ука за ло 
је на нео п ход ност ре ин ду стри ја ли за ци је, као услов ства ра ња здра-
ве и ја ке при вре де, спо соб не да се укљу чи у кон ку рент ске од но се 
у Европ ској Уни ји. Ја ча ње пре го ва рач ког сек то ра и гра ђе ви нар ства 
са мо у огра ни че ној ме ри до при но си ра сту БДП и пу ње њу бу џе та 
др жа ве. Без ја ке ин ду стри је и агра ра, мо не тар не и фи скал не ме ре 
др жа ве има ју са мо огра ни чен до мет, те при вре да оста је си ро ма-
шна и не до вољ но раз ви је на, а стра ни ин ве сти то ри из бе га ва ју да 
ин ве сти ра ју у при вре ду ко ја не обе ћа ва ду го роч ну ста бил ност и 
пред ви ди вост. На по ри цен трал не вла сти да по јед но ста ве и скра-
те про це ду ре осни ва ња пред у зе ћа су ви дљи ви, али ни су до вољ но 
кон ку рент ни у по ре ђе њу са дру гим зе мља ма ре ги о на – бо ље уре-
ђе но за ко но дав ство има ју не са мо бив ше ре пу бли ке СФРЈ, већ и 
Бу гар ска и Ру му ни ја.

По ли ти ко лог Дар ко Ма рин ко вић при знао је сво је за блу де и 
пре ве ли ка оче ки ва ња од по ли тич ких про ме на 2000. го ди не у члан-
ку не дав но об ја вље ном у ча со пи су Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
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По ли тич ка ре ви ја1). Ма рин ко вић твр ди да су се та оче ки ва ња по-
ка за ла као дво стру ко не ре ал на: као пр во, не до вр ше не ин сти ту ци је 
др жа ве ни су мо гле да из не су те рет тран зи ци је, па је по моћ у об ли-
ку над зо ра ор га на Европ ске Уни је по ста ла нео п ход на. Дру го, сам 
про цес тран зи ци је до нео је та кве про бле ме и не га тив не тен ден ци је 
у свим сек то ри ма, што је зах те ва ло при ла го ђа ва ње и стал но пре и-
спи ти ва ње ме ре де ло ва ња тр жи шта и др жа ве. Ова два дру штве на 
ен ти те та су че сто су прот ста вље на, али су и по ве за на ме ђу за ви сно-
шћу, та ко да и те о ри ја и прак са стал но мо ра ју да пре и спи ту ју ме ха-
ни зме њи хо вог оп ти мал ног де ло ва ња, а у скла ду са ка па ци те ти ма 
кон крет не при вре де и дру штва. Тај над зор је је дан део це не на ших 
илу зи ја, сма тра Ма рин ко вић.

Из угла по сма тра ња еко ном ске на у ке, од са мог по чет ка тран-
зи ци је био је спо ран њен мо дел, од но сно за ко ном кон сти ту и са ни 
мо де ли при ва ти за ци је. Та ко ђе је отво ре но пи та ње по ступ ка при-
ва ти за ци је у ужем сми слу, а у ши рем сми слу до во де се у пи та ње 
ин стру мен ти ко је је др жа ва при ме њи ва ла у по ступ ку при пре ма ња 
при вре де за ин те гра ци ју у Европ ску Уни ју. Оце на еко но ми ста ко ји 
кри тич ки оце њу ју при ва ти за ци ју је да је у са да шњој фа зи при вре-
да сла ба, са ви со ким сте пе ном ко руп ци је ко ја од би ја стра не ин ве-
сти то ре. У та квом ста њу, Ср би ја те шко мо же да ис пу ни при ступ не 
усло ве зе ма ља-кан ди да та за члан ство у Уни ји, ко ји су чвр сто де фи-
ни са ни у усло ви ма из Ко пен ха ге на. Јед на од за блу да ко ју је има ла 
не са мо нај ши ра јав ност, већ и мно ги струч ња ци, би ло је уве ре ње 
о ста бил ним и ре ла тив но не про мен љи вим усло ви ма ко је Уни ја по-
ста вља зе мља ма-кан ди да ти ма за члан ство. То уве ре ње на ста ло је 
у вре ме еко ном ских санк ци ја де ве де се тих го ди на, ка да је Ср би ја 
би ла и у ин фор ма тив ној бло ка ди. По сле 2000. го ди не, уко ли ко је 
отво рен про цес за кон ских и ин сти ту ци о нал них про ме на и хар мо-
ни за ци је са пра вом Европ ске Уни је, по ка за ло се да Уни ја за о штра-
ва кри те ри ју ме и зах те ве пре ма но вим чла ни ца ма. Уто ли ко су нео-
п ход ни мно ги по ступ ци и ме ре у до град њи ин сти ту ци ја, ка ко би 
се ускла ди ли са прак сом и стан дар ди ма ЕУ, што по себ но оба ве зу је 
на кон ра ти фи ка ци је кључ них до ку ме на та, као што је ССП.

До ма ћа еко ном ска ми сао је јед ним де лом ве о ма кри тич ки 
усме ре на у оце ни при вред ног ка па ци те та Ср би је у про це су ин те-

1) Упореди: Дарко Маринковић, „Октобар 2000 – свет рада пред изазовима једне 
недовршене револуције“, Политичкаревија, бр. 2/2011, Институт за политичке студије, 
Београд, стр. 109-124.
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гра ци је у Европ ску Уни ју. Пи та ње члан ства Ср би је у Европ ској 
Уни ји се не отва ра, већ еко ном ске, др жав не, по ли тич ке и нај ши ре 
дру штве не прет по став ке ка па ци те та др жа ве да за тра жи члан ство 
у Уни ји. Еко но ми сти ко ји су на пред на ве де ни, сма тра ју да у са да-
шњој фа зи свог раз во ја, за Ср би ју ни је мо гу ће утвр ди ти рок при-
сту па ња Европ ској Уни ји јер ни је ис пу ни ла ми ни мал ни услов, а то 
је кон ку рент на при вре да. Еко но ми ста Да ни ло Шу ко вић ис ти че:2) 
„Ис пи ти ва ће се ста ње у на шем ре ал ном сек то ру, ни во ко руп ци је, 
обим ула га ња и да ли стра ни ин ве сти то ри до ла зе и за др жа ва ју се у 
зе мљи. Не ће нам гле да ти кроз пр сте, јер не же ле да по но ве гре шку 
ко ју су на пра ви ли са Бу гар ском и Ру му ни јом“.3)

На про бле ме ко је ства ра ју сла бе др жав не ин сти ту ци је ука зи-
ва ли су мно ги прав ни ци, а Да ни ло Шу ко вић ука зу је на про бле ме 
ко је иза зи ва не до вр ше ност др жав них ин сти ту ци ја у њи хо вој еко-
ном ској над ле жно сти. на и ме, сла ба др жа ва је ге не ра тор сла бље ња 
при вре де и оси ро ма ше ња ста нов ни штва, ко је та ква др жа ва не мо-
же да шти ти: „Ре ал ни сек тор при вре де та ко је пот пу но уни штен, 
што је ге не ра тор си ро ма штва, не ста би лан је и курс до ма ће ва лу те, 
ко ју до дат но угро жа ва ви со ка за ду же ност. То ме би тре ба ло до да ти 
сла бе ин сти ту ци је ко је по го ду ју раз во ју ко руп ци је, а она их, по том 
до дат но сла би па се ства ра 'вр зи но ко ло' из спле та ин те ре са вла сти, 
пра во су ђа и тај ку на. У по след ње три го ди не, наш ин декс ко руп ци-
је је кон стант но на ни воу 3,5 а све што је ис под че ти ри, сма тра се 
ен дем ском ко руп ци јом ко ја је за шла у све по ре дру штва“.4) Ко руп-
ци ју као про блем на во ди и про фе сор Еко ном ског фа кул те та Ми-
лој ко Ар сић, као и ње гов ко ле га Ми ла дин Ко ва че вић. Узрок ко руп-
ци је у срп ској при вре ди је ви ше струк: сло жен по сту пак осни ва ња 
пред у зе ћа и спор рад над ле жних ор га на упра ве и су до ва, а по се бан 
про блем су број ни про пи си ко ји од би ја ју стра не ин ве сти то ре и ге-
не ри шу фи нан сиј ску не ди сци пли ну. Ми лој ко Ар сић ис ти че да „у 
Ср би ји по сто ји ве ли ки број не сол вент них пред у зе ћа ко ја оп ста ју 
на тр жи шту го ди на ма и де це ни ја ма“, а за тим под се ћа „не ма уре ђе-
не тр жи шне при вре де уко ли ко се уго вор не по шту је стрикт но као 
за кон“. 5)

2) Упореди чланак  “Корупција и разорена привреда главне препреке на путу ка ЕУ“, 
Данас, 18-19.06.2011, Плаве стране, стр. Х-ХI

3) Исто
4) Op. cit., стр.  X
5) Op. cit., стр.  X
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Еко ном ски не е фи ка сна др жа ва у прак си се по ја вљу је као до-
но си лац но вих за ко на успо ре но, а њи хо ва при ме на је спо ра и не е-
фи ка сна. Ар сић ис ти че да у све ту по сто је број не тр жи шне при ре де 
на при мер у Ла тин ској Аме ри ци, ко је се раз ви ја ју већ 100 или 200 
го ди на али због мо но по ли стич ког по ло жа ја ма лог бро ја ком па ни ја 
не на пре ду ју и не мо гу да до стиг ну ста тус раз ви је них тр жи шних 
при вре да. по сле дич но, то до во ди и до не е фи ка сног ко ри шће ња фи-
нан сиј ских сред ста ва. 

Про фе сор Љу бо мир Ма џар ис ти че да је ви со ка по тро шња др-
жа ве и ста нов ни штва би ла мо гу ћа у го ди на ма про да је пред у зе ћа, а 
да је са да нео п ход на ко ре ни та про ме на си сте ма по тро шње – јав не 
и при ват не, од но сно од стра не гра ђа на, у си стем ра да и про из вод-
ње. Ма џар је кри тич ки на гла сио да је штед ња у Ср би ји из у зет но 
ни ска, озна ча ва ју ћи је као нул ту штед њу срп ске при вре де.

Све на ве де не при мед бе су осно ва не, али оне се из но се већ го-
ди на ма и не ма ју не ки ве ћи ути цај на срп ску по ли тич ку ели ту, ко ја 
до но си кључ не др жав не од лу ке, а та ко ђе не ути че на еко ном ску 
ели ту ко ја је кон цен три са ла ин ду стриј ски, бан кар ски и зе мљи шни 
ка пи тал у свом вла сни штву. Не ке не зва нич не про це не го во ре да је 
са мо је дан про мил (1/ооо) срп ског ста нов ни штва вла сник нај ве-
ћег де ла бо гат ста ва у нај зна чај ни јим при вред ним гра на ма. При ва-
ти за ци ја је до ве ла до про це са де ин ду стри ја ли за ци је. Об на вља ње 
при вре де мо гу ће је са мо ја ча њем и ожи вља ва њем ин ду стри је. У 
та квом ам би јен ту ја ча ња ин ду стри је и ма сов ни јег за по шља ва ња, 
мо же се раз ми шља ти о ме ра ма штед ње ста нов ни штва и при вре де. 
Са да шња ви со ка не за по сле ност и си ро ма штво ре ал но не до зво ља-
ва ју да гра ђа ни ма сов но ште де но вац. На про тив, до шло је не са мо 
до де ин ду стри ја ли за ци је, већ и де по пу ла ци је чи та вих на се ља и оп-
шти на, по себ но у Ис точ ној и Ју жној Ср би ји. Ста нов ни штво ових 
обла сти, уко ли ко је рад но спо соб но, ми гри ра ка ве ћим гра до ви ма, 
у крај њој ли ни ји ка Бе о гра ду и но вом Са ду.

Уко ли ко се вра ти мо ви ше од јед не де це ни је уна зад, и се ти мо се 
ар гу ме на та прав ни ка и еко но ми ста ко је су та да из но си ли у ме ди ји-
ма, мо же се уочи ти да су за сту па ли те зу о раз во ју и то ујед на че ном 
раз во ју. При ва ти за ци ја је тре ба ло да до ве де до раз ви је ног ка пи та-
ли зма, ко ји би при бли жио Ср би ју зе мља ма-осни ва чи ма Европ ске 
Уни је: зе мљу са раз ви је ном ин ду стри јом и не ким ви со ким тех но-
ло ги ја ма, раз ви је ним агра ром, за кљу чи ва њем ко лек тив них уго во-
ра из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка са мим тим и со ци јал ним ми ром, 
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по сте пе ним сма њи ва њем не за по сле но сти и си ро ма штва. У прак-
си, Ср би ја је бли жа ла ти но а ме рич кој прак си, ка ко је по ме нуо про-
фе сор Ар сић. Ме ђу тим, еко ном ске санк ци је, бом бар до ва ње СРЈ и 
тран зи ци ја ни су са мо по је ди нач ни спољ ни фак то ри си ро ма штва и 
не же ље ног скре та ња у прав цу су прот ном од оче ки ва ног. Сва ка ко 
да по сто је си стем ски узроч ни ци на ко је се ипак мо же ути ца ти, ка-
ко про ме ном про пи са, та ко и про ме ном по на ша ња кон крет них су-
бје ка та, а по себ но нај од го вор ни јих, скуп шти не и вла де. У да љем 
тек сту пред мет ана ли зе је За кон о при ва ти за ци ји, као си стем ски 
за кон ко ји је уре дио це ло куп ну област тран сфор ма ци је имо ви не 
пред у зе ћа у Ср би ји, и био је ако не основ ни узрок, бар по вод за низ 
со ци јал них су ко ба, не за до вољ ста ва, па и штрај ко ва оних дру штве-
них гру па ци ја ко је су ње го вом при ме ном пре тр пе ле ште ту.

За кон о при ва ти за ци ји је кључ ни прав ни, али и еко ном ско-
со ци јал ни ин стру мент це ло куп ног про це са тран зи ци је у Ср би ји. 
Ње го ва ре ше ња опре де ли ла су ток раз во ја при вре де и ста тус ви-
ше ми ли о на гра ђа на у Ср би ји. Ин тен ци ја овог за ко на, по себ но чл. 
26. и 34. (мо де ли про да је ка пи та ла пред у зе ћа пу тем тен де ра и пу-
тем аук ци је) би ла је да аук ци ја по ста не пре те жни мо дел ку по ви не 
пред у зе ћа од стра не до ма ћих прав них и фи зич ких ли ца, до ма ћим 
ка пи та лом. Иде ја о пре те жно до ма ћој при ва ти за ци ји по сто ја ла је 
још у пр вом за ко ну ко ји ре гу ли ше про ме ну вла сни штва над дру-
штве ним ка пи та лом пред у зе ћа, а то је За кон о тран сфор ма ци ји 
имо ви не пред у зе ћа СФРЈ ко ји је усво јен де цем бра 1989. го ди не, и 
као са ве зни за кон сту пио је на сна гу у вре ме ман да та по след њег ју-
го сло вен ског пре ми је ра Ан те Мар ко ви ћа. У прак си је та еко ном ска 
ло ги ка пот пу но из ме ње на, па је пр ља ви но вац ушао у при вре ду.

Да би се ду бље раз у мео про цес при ва ти за ци је 2001-2011. го ди-
не, по треб но је узе ти у об зир де ло ва ње ни за фак то ра, ка ко уну тар-
дру штве них та ко и ме ђу на род них. при ва ти за ци ја је на ста вље на у 
пе ри о ду еко ном ских санк ци ја то ком де ве де се тих го ди на, без кон-
трол них ор га на, тран спа рент но сти и ну жног уви да јав но сти у сам 
по сту пак. Ин сти ту ци је и ре ал ни сек тор су уру ша ва ни, већ и због 
еко ном ских санк ци ја ко је су оне мо гу ћи ле ре дов но при вре ђи ва ње и 
ле гал не то ко ве нов ца. Исто вре ме но, у су сед ним др жа ва ма до га ђа-
ли су се ва ни про це си: у овим др жа ва ма за вр ше ни су про це си сво-
јин ске тран сфор ма ци је и оне су се при ла го ди ле тр жи шној при вре-
ди. Ср би ја се са нео п ход но шћу при ва ти за ци је и тран зи ци је це ло-
куп ног дру штва су о чи ла тек 2001. го ди не, ка да је део дру штве ног 
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ка пи та ла при ва ти зо ван као ак циј ски ка пи тал, док је де лом по стао 
при ват ни. Про бле ми ко ји су та да би ли еви дент ни би ли су ви шак 
за по сле них, за ста ре ла тех но ло ги ја, ви сок про це нат рад не сна ге са 
ни ским ква ли фи ка ци ја ма, еми гра ци ја струч ња ка и ин те лек ту а ла-
ца. Сви ти фак то ри мо ра ју се узе ти у об зир при ли ком оце њи ва ња 
ре зул та та при ва ти за ци је у про те клој де це ни ји, ма да се мо ра при-
хва ти ти тврд ња свих оних ауто ра ко ји твр де да при ва ти за ци ја у 
Ср би ји пре ду го тра је. 

За кон о при ва ти за ци ји (Сл. гла сник, 38/2001, 25.06.2001) по-
зна је да мо де ла про да је ка пи та ла пред у зе ћа – пу тем тен де ра и 
пу тем аук циј ске про да је, као и мо дел бес плат ног пре но са ак ци ја 
пред у зе ћа гра ђа ни ма без на кна де. У прак си се до го ди ло да су и 
успе шна пред у зе ћа ко ја су по ста ла вла сни штво ма лих ак ци о на ра 
– за по сле них по осно ву за ко на о при ва ти за ци ји из де ве де се тих го-
ди на, на кра ју на шла стра те шког парт не ра – вла сни ка. 

Зло у по тре бе у про це су при ва ти за ци је су број не, али ни су на-
ста ле про из вољ но, ни ти де ло ва њем јед ног фак то ра – са мог куп ца 
пред у зе ћа, већ су ге не ри са не си стем ским не до ста ци ма, прав ним 
пра зни на ма у уред ба ма ко ји ма тре ба да се пре ци зи ра при ме на за-
ко на, а по себ но не до ста ци ма у си сте му над зо ра при ва ти за ци је и 
пост при ва ти за ци о ног по ступ ка. У ин сти ту ци о нал ном сми слу, бу-
ду ћи да се ов де ра ди о пра ће њу и ана ли зи ра да ин сти ту ци ја, по се-
бан не до ста так је ис по љен у ра ду Аген ци је за при ва ти за ци ју, ко ја 
ни је си стем ски има ла оба ве зу кон тро ле спро во ђе ња ку по про дај-
ног уго во ра, по себ но спро во ђе ња со ци јал ног про гра ма. Зна чај на 
од го вор ност за мно ге ло ше спро ве де не при ва ти за ци о не по ступ ке 
па да на Ми ни стар ство еко но ми је, Ми ни стар ство фи нан си ја, али у 
це ли ни и на све вла де од 2001. до 2011. го ди не. Оне су од го вор не 
пред гра ђа ни ма за укуп но ни ску це ну по ко јој су про да та до ма ћа 
пред у зе ћа.

Про цес при ва ти за ци је до по чет ка 2011. го ди не об у хва тио је 
2.300 пред у зе ћа, и у то ку про те клих де сет го ди на по ка за ле су се 
не ке пра вил но сти: на и ме, за ко ни та (ле гал на) при ва ти за ци ја пред у-
зе ћа и ка пи та ла под ра зу ме ва оства ре ње не ко ли ко пре зумп ци ја:

– да пред у зе ће ку пи пра ви вла сник, пред у зет ник ко ји ће да ље 
да уна пре ди про из вод њу; 

–`приватизација мо ра да бу де тран спа рент на;
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– у прак си би мо ра ла да се из вр ши из ме на у де лу по ступ ка 
ко ји се од но си на ин ве сти ци о ни про грам – на и ме, не мо же 
др жа ва да усло вља ва пред у зет ни ка у би знис пла ну и про јек-
ци ји да љег во ђе ња пред у зе ћа ко је је по ста ло ње го во вла сни-
штво;

– по гре шно је де фи ни сан со ци јал ни про грам као оба ве за 
пред у зет ни ка – куп ца пред у зе ћа. Упра во обр ну то, ов де би 
мо ра ла да се утвр ди над ле жност и овла шће ње со ци јал не др-
жа ве, ко ја би збри ња ва ла ви шак за по сле них, од но сно тех но-
ло шке ви шко ве из при ва ти зо ва ног пред у зе ћа, чи ме би се со-
ци јал на по ли ти ка из у зе ла из пред у зе ћа. Ни та оба ве за ни је 
рав но прав но пред ви ђе на за све куп це, већ у сми слу од ред бе 
чл. 34. и 61. За ко на о при ва ти за ци ји пред ви ђе на је за куп це 
пред у зе ћа ко ја се про да ју пу тем тен де ра. У прак си су бо ља 
и бо га ти ја пред у зе ћа про да ва на овим пу тем, док за по сле ни 
из пред у зе ћа ко ја су про да та на аук ци ји ни су има ли ни ка кву 
прав ну си гур ност;

– у ве зи са прет ход но на ве де ним, осно ва на је при мед ба да 
за кон о при ва ти за ци ји ни је пред ви део со ци јал ни фонд, од-
но сно јед ну су му ко јом би се обез бе ди ли они ко ји у при ва-
ти за ци ји оста ну без по сла. То би оја ча ло прав ну си гур ност 
гра ђа на и по ве ре ње да се ства ра прав на др жа ва;

– ако се раз мо тре ста во ви чла на 60. За ко на о при ва ти за ци ји из 
2001. го ди не уоча ва се да је ку пац ду жан да 10% ку по про-
дај не це не пред у зе ћа упла ти Фон ду пен зиј ског оси гу ра ња 
Ре пу бли ке Ср би је. У прак си је та од ред ба из бе га ва на на раз-
ли чи те на чи не, што је зна ча јан фак тор оси ро ма ше ња Фон да 
у про те клој де це ни ји; 

– при го во ри ко ји се од но се на не за по сле не и ПИО фонд мо гу 
се упу ти ти и син ди ка ти ма. Пре ви ше па сив но су при хва ти ли 
За кон о при ва ти за ци ји, иако је ње го ва при ме на зна чи ла њи-
хо во уру ша ва ње, гу би так члан ства и ма те ри јал них сред ста-
ва за рад.

По себ но је пи та ње бо ни те та ку па ца, па се у прак си до га ђа ло 
да је пред у зе ће ку пио онај по ну ђач ко ји је нај ви ше обе ћа вао др-
жав ним ин сти ту ци ја ма и ло кал ној вла сти, а та обе ћа ња вр ло че сто 
ни су би ла ис пу ње на. Про блем су и мо ти ви ку по ви не пред у зе ћа – 
да ли су си му ло ва ни ку по про дај ни уго во ри да би би ла ку пље на 
згра да пред у зе ћа, или атрак тив но зе мљи ште на ко ме се на ла зи а 
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ко је би на кнад но мо гло би ти пре на ме ње но у гра ђе вин ско зе мљи-
ште. Низ ова квих пи та ња отва ра ли су ме ди ји и нај ши ра јав ност у 
Ср би ји, јер је про то ком про це са при ва ти за ци је по ста ла по зна та, 
ако не и са свим тран спа рент на, ин те ре сна спре га из ме ђу по ли тич-
ких пар ти ја, моћ них пред у зет ни ка – тај ку на и пра во су ђа. Та спре-
га мо же се про ве ри ти у не ко ли ко слу ча је ва ја сног по вла шћи ва ња 
до ма ћих ку па ца, на ште ту стра них ком па ни ја. Ка рак те ри сти чан је 
слу чај ком па ни је „Да но не“ као по ну ђа ча са зна чај ним ка пи та лом, 
ме ђу на род ним угле дом и ва лид ном до ку мен та ци јом, ко ја је ис ти-
сну та са срп ског тр жи шта у по ку ша ју да ку пи ком па ни ју за про из-
вод њу ми не рал не во де „Књаз Ми лош“.  Због овог слу ча ја до шло је 
до ди пло мат ског ин ци ден та, ка да је пред став ник фран цу ске вла де 
про те ство вао код ди пло мат ског пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је у 
Па ри зу. 

Ре зул та ти при ва ти за ци је де сет го ди на по до но ше њу За ко на су 
сле де ћи: при ва ти зо ва но је 2.300 пред у зе ћа, од то га 60% је успе шно 
при ва ти зо ва но, до је 30% при ва ти за ци о них уго во ра рас ки ну то.

Це ло куп на при ва ти за ци ја по ка зу је од су ство кон трол не функ-
ци је од стра не др жа ве, ка ко пре ма ка пи та лу, та ко и пре ма људ ским 
ре сур си ма. Др жа ва је мо ра ла да из гра ди ме ха ни зме кон тро ле ин ве-
сти ци ја, то ко ва нов ца и спро во ђе ња со ци јал ног про гра ма. У прак-
си је нај ви ше про бле ма би ло у аук циј ским про да ја ма, у ко ји ма су 
рад ни ци оста ли без по сла, мо гућ но сти да им се по ве же рад ни стаж 
и упла ти здрав стве но оси гу ра ње, те да се пен зи о ни шу и осло бо де 
рад на ме ста за мла ђе љу де.

Про бле ми ве за ни за не за по сле ност по сто је у ре ал ном сек то ру, 
али њи хо во ини ци ра ње у си стем ском сми слу под ста кла је др жа-
ва, по ста вља ју ћи прет по став ку о бр зом раз во ју ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, ства ра њу јед ног ја ког при ват ног сек то ра ко ји ће ап сор-
бо ва ти ви шак за по сле них из бив ших дру штве них пред у зе ћа. То су 
би ла и из бор на обе ћа ња удру же не опо зи ци је 2000. го ди не, али и 
про це не струч ња ка ко ји су на чел но би ли по ли тич ки не у трал ни. 
По што се та про јек ци ја ни је оства ри ла, јаз из ме ђу за по сле них и 
бро ја не за по сле них је свр стао Ср би ју у сам врх европ ских др жа ва 
са нај ви шом сто пом не за по сле но сти: на 1,7 ми ли о на за по сле них 
до ла зи 1 ми ли он не за по сле них рад но спо соб них ли ца, а ов де не 
ра чу нам пен зи о не ре и из др жа ва на ли ца. Основ на при мед ба ко ја се 
упу ћу је др жа ви је да су не ак тив не, бло ки ра не, не а жур не, или ко-
рум пи ра не ње не ин сти ту ци је кон тро ле – ин спек ци је, ту жи ла штва, 
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су до ви. Кон тро ла по сту па ка при ва ти за ци је сма њи ла би укуп ну це-
ну при ва ти за ци је, ко ју пла ћа ју гра ђа ни Ср би је кроз по рез, ни зак 
стан дард, за о ста лост ин сти ту ци ја, не фор ми ра ност ва жних сек то ра 
и ин сти ту ци ја, За ко но дав ство, укљу чу ју ћи ве ли ку гра ђан ску ко ди-
фи ка ци ју је по нај бо љи део тран зи ци је, али ин сти ту ци о нал не ре-
фор ме да ле ко за о ста ју за њим, а то се по ка зу је у при ва ти за ци ји. 

По сто је при ме ри успе шних при ва ти за ци ја, као што су це мен-
та ре, ко је су пр ве при ва ти зо ва не, по ди гле су це ну це мен та на до-
ма ћем тр жи шту, обез бе ди ле су ви со ке за ра де и стан дард рад ни ка и 
сво јим по ре зи ма до при но се ло кал ним са мо у пра ва ма.

Пра ти лац при ва ти за ци је је ко руп ци ја, ко ја је из раз пар ти ку-
лар них ин те ре са. Др жа ву и гра ђа не су ко шта ле ло ше при ва ти за-
ци је, њи хо ва це на је ни зак стан дард, не за по сле ност, де ин ду стри-
ја ли за ци ју, еко ном ско умрт вља ва ње чи та вих гра до ва. не ка успе-
шна пред у зе ћа у про це су при ва ти за ци је пре тво ре на су у гу би та ше. 
Ка рак те ри сти чан је при мер успе шне фа бри ке ле ко ва зре ња нин ске 
„Ју го ре ме ди је“, ко ја је по сле при ва ти за ци је опљач ка на и до ве де-
на до пре сте чај ног по ступ ка, а рад ни ци су на кнад но уло жи ли 14 
ми ли о на евра да би ову ком па ни ју вра ти ли у ста ње успе шног тр-
жи шног су бјек та. при мер „Ју го ре ме ди је“ је би тан до каз да је нео п-
ход на стал на кон тро ла од стра не др жа ве.

Ако се упо ре ди број за по сле них у Ср би ји у ба зич ној 1989. 
го ди ни, тај број у про те клих два де сет го ди на опао је за 40-50%.6)  
Еко но ми ста Да ни ло Шу ко вић из ри чи то твр ди да је ви со ка не за по-
сле ност у Ср би ји ди рект на по сле ди ца ло ше при ва ти за ци је. Он ис-
ти че да су ин сти ту ци је др жа ве сла бе, на њих вр ше при ти сак моћ-
ни пред у зет ни ци, за то је ну жно да ту жи ла штво про ве ра ва сва ку 
при ва ти за ци ју по је ди нач но. Ва жан ор ган у бор би за ле га ли тет и 
прав ну др жа ву је Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, ко ји го ди шње 
при ма 400-500 при го во ра на при ва ти за ци ју.7) По се бан про блем чи-
ни пи та ње не е ду ко ва но сти гра ђа на за при ва ти за ци ју, а у прак си су 
че сти они по сло дав ци ко ји за бра њу ју рад син ди ка та у пред у зе ћу, 
чи ме за по сле ни оста ју без ми ни мал них ин фор ма ци ја о ра ду ком па-
ни је, а по го то во о ма кро е ко ном ском окру же њу.

Сход но на пред на ве де ној хи по те зи о уло зи др жа ве у тр жи шној 
при вре ди, она тре ба да бу де урав но те же на, са ја ком кон трол ном 

6) Званични податак Министарства за економију и регионални развој. Први програм 
Радио Београда, емисија „У средишту пажње“, 23.06.2011. године

7) Изјава Д. Шуковића у истој емисији Радио Београда.
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функ ци јом над спро во ђе њем пра ва за по сле них и при ме не про пи са 
из обла сти рад ног за ко но дав ства, а исто вре ме но да ства ра ам би-
јент по ли тич ког и со ци јал ног кон сен зу са, у ко ме ће пред у зет ни ци 
ства ра ти ка пи тал и оста ја ти на тр жи шту, уме сто да из но се ка пи-
тал у тре ће зе мље. Са мо ове на ве де не функ ци је по ка зу ју ко ли ко је 
уло га др жа ве од го вор на, сло же на и про ти ву реч на, што је до дат но 
оте жа но де ло ва њем свет ске еко ном ске кри зе. Да би оја ча ла до ма ће 
тр жи ште, по ве ћа ла за по сле ност и сма њи ла учи нак свет ске кри зе, 
др жа ва је омо гу ћи ла суб вен ци је ин ве сти то ри ма ко је за по шља ва ју 
од ре ђе не ка те го ри је не за по сле них ко ји се не сма тра ју ра њи вим, уз 
по вла сти цу да др жа ва упла ћу је пен зиј ско и здрав стве но оси гу ра ње 
за ове но во за по сле не рад ни ке. Суб вен ци ја за сва ко нов рад но ме-
сто је 10.000 евра. Ова ме ра мо же да до при не се бр жем за по шља-
ва њу јед ног бро ја не за по сле них ли ца. Али она не ће бит но по бољ-
ша ти ста тус до ма ћих ма лих и сред њих пред у зет ни ка. Пи та ње је да 
ли ће ову суб вен ци ју ко ри сти ти стра ни ин ве сти то ри, ко ји узи ма ју 
део тр жи шта до ма ћим пред у зет ни ци ма. Суб вен ци ја мо же има ти и 
дру ги ефе кат: по сло дав ци ма ће се ви ше ис пла ти ти а за по сле но ву 
рад ну сна гу на ко ју не пла ћа ју до при но се, док ће је дан број стра-
них рад ни ка от пу сти ли.

Пи та ња ко ја су ов де отво ре на по ка зу ју да су про це си не до вр-
ше не при ва ти за ци је и тран зи ци је ин сти ту ци ја учи ни ли де ло ва ње 
др жа ве из у зет но те шким, а пред у зи ма ње ме ра у еко ном ској сфе ри, 
са ха о тич ним тр жи штем и ви со ком не за по сле но шћу, че сто са ма-
лим ефек том., ула жу се ве ли ки на по ри ре сор них ми ни стар ста ва, 
по себ но ми ни стар ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку, као и Ми ни-
стар ства за еко но ми ју, али те шко ће ко је су се го ми ла ле де це ни ја ма 
до но се про ти ву реч не и не до вољ не ре зул та те. Из ве сно је да се ви-
со ка не за по сле ност не мо же ре ша ва ти пар ци јал ним ме ра ма, а она 
је упра во узрок нај ве ћег не за до вољ ства оних рад ни ка ко ји су њо ме 
не по сред но по го ђе ни, као и оста лих гра ђа на.

ШТРАЈКОВИКАОПОСРЕДНИДОКАЗУЛОГЕДРЖАВЕ
УНЕУСПЕШНОЈПРИВАТИЗАЦИЈИ

За по сле ни и бив ши за по сле ни ко ји су про гла ше ни за тех но-
ло шке ви шко ве би ли су по себ но по го ђе ни и ис ка зи ва ли су сво је 
не за до вољ ство јав ним про те сти ма у про те клих де сет го ди на. Та-
кве ма сов не дру штве не по ја ве отва ра ју пи та ње по ли тич кој ели ти, 
ис тра жи ва чи ма дру штва и по себ но за ко но дав цу, да ли је њи хо во 
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не за до вољ ство ре зул тат по је ди нач но ло ше во ђе них при ва ти за ци-
ја, или се ра ди о прав ним пра зни на ма ко је су омо гу ћи ле си стем-
ско на но ше ње ште те за по сле ни ма.  При то ме, због тран сфор ма ци је 
дру штве не сво ји не у при ват ни ка пи тал, тре ба има ти у ви ду да се 
за по сле ни по ја вљу ју у ви ше свој ста ва: као за по сле ни, као ак ци о на-
ри-су вла сни ци де ла ка пи та ла, као по ве ри о ци пред у зе ћа у слу ча ју 
сте ча ја (ЗОР, 2005). Уло га др жа ве у то ку при ва ти за ци је, на по сре-
дан на чин се мо же до ка зи ва ти и пра ће њем штрај ко ва за по сле них и 
бив ших рад ни ка. Пи та њем штрај ко ва по сле 2000. го ди не у Ср би ји 
ба ви ла се со ци о лог мр На да Но ва ко вић у док тор ској ди сер та ци ји.8)

Но во ис тра жи ва ње је зна чај но и са ста но ви шта не до вр ше но-
сти др жав них ин сти ту ци ја, ко је би сво јим ефи ка сним де ло ва њем 
мо гле да спе че или бар убла же по сле ди це не за ко ни тих при ва ти-
за ци ја, а ти ме и пре вен тив но де лу ју на не за до вољ ство рад ни ка. 
Штрај ко ви на јав ним ме сти ма – са о бра ћај ни ца ма, пред згра да ма 
Скуп шти не и Вла де – уче ста ли су са убр за ва њем при ва ти за ци је 
и све те жим по сле ди ца ма ко је је она иза зва ла, пре све га ви со ком 
и трај ном не за по сле но шћу. Аутор ка ис ти че да су ре ак ци је над ле-
жних би ле раз ли чи те, у за ви сно сти ко, где и ка ко је штрај ко вао, па 
су по др шка или осу да штрај ка ча, њи хо во по на ша ње и од нос по сле 
за вр шет ка штрај ка би ли ин те ре сно усло вље ни.9)

Штрајк је мо гла да ис ко ри сти ло кал на ели те у ма ни пу ла тив не 
свр хе, да би се оце ни ли цен три мо ћи – скуп шти на, Вла да, цен тра ле 
по ли тич ких стра на ка у Бе о гра ду. Ми ни стар по ли ци је је упо зо рио 
јав ност да про те сти у цен тру Бе о гра да до во де у пи та ње др жав не 
аран жма не са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма као што је ММФ, 
Свет ска бан ка и дру ге. У та квим слу ча је ви ма по ли ци ја је при ме-
ни ла и гру бу фи зич ку си лу, као у слу ча ју рад ни ца бив ших роб них 
ку ћа „Бе о град“, ко је су фи зич ки укло ње не са трам вај ских ши на ис-
пред згра де Вла де Ср би је. Зна чај на је уло га ме ди ја у свим овим 
слу ча је ви ма: у по зи тив ном сми слу, ка да су ис црп но оба ве шта ва ли 
о узро ку штрај ка, а у не га тив ном сми слу као у ве ћи ни слу ча је ва, 
са мо оскуд но и не пот пу но је из ве шта ва на јав ност о ствар ним узро-
ци ма штрај ка рад ни ка. У сред стви ма јав ног ин фор ми са ња не пи ше 
се о ствар ним, ре ал ним те шко ћа ма са ко ји ма се су о ча ва ју стра ни 
ин ве сти то ри, ме ђу ко ји ма је спо рост ре пу блич ке упра ве и ло кал не 

8) Радничка класа и штрајкови у Србији после 2000. године, Београд, Филозофски 
факултет, 2011.

9) Нав. рад,, Београд, 2011.
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са мо у пра ве у по ступ ку из да ва ња до зво ла за ин ве сти ра ње и оста ле 
до ку мен та ци је. 

Ме ди ји по пра ви лу ис ти чу при ме ре до брог по сло ва ња стра-
них ин ве сти то ра. Тре ба ис та ћи да су стра ни ин ве сти то ри, по шту-
ју ћи европ ске стан дар де по сло ва ња и за кљу чи ва ња ко лек тив ног 
уго во ра из ме ђу по сло дав ца и син ди ка та у ком па ни ји (по је ди нач ни 
ко лек тив ни уго вор), оства ри ва ли са рад њу са син ди ка том у пред у-
зе ћу, за кљу чи ва ли по је ди нач ни ко лек тив ни уго вор о ра ду и до но-
си ли Пра вил ник о ра ду, уме сто су ко ба са син ди кал ним пред став-
ни ци ма и мо бин га. До бар при мер је ком па ни ја „Ju Es Stil“, у ко јој 
је у то ку шест ме се ци 2009. го ди не по сло вод ство, за јед но са син-
ди ка том при пре ма ло текст ко лек тив ног уго во ра, са кла у зу ла ма за 
слу чај про ду же ног де ло ва ња свет ске еко ном ске кри зе. По пра ви лу, 
стра ни по сло дав ци чи ја су се ди шта у Евро пи, ускла ђу ју ста тус за-
по сле них са прав ним ак ти ма ко ји су на сна зи у њи хо вој цен тра ли.

До ма ћи по сло дав ци као вла сни ци пред у зе ћа че шће пре про да ју 
пред у зе ћа, што је са ста но ви шта син ди ка та озби љан про блем: по 
За ко ну о ра ду, син ди кат у пред у зе ћу је ду жан да до ка зу је сво ју ре-
пре зен та тив ност (15% за по сле них у пред у зе ћу) у ро ку од три го ди-
не. У зе мља ма ЕУ про да ја ком па ни је у окви ру тог ро ка не до во ди 
у пи та ње ре пре зен та тив ност син ди ка та, док се у Ср би ји то пи та ње 
по но во отва ра. 

***

Аутор је по ка зао да је др жа ва у по ступ ку при ва ти за ци је ису-
ви ше че сто би ла па сив на, а да су ње не ин сти ту ци је не до вр ше не 
или бло ки ра не у свом ра ду. Та ко ђе, над ле жна ми ни стар ства ни су 
по сту па ла у скла ду са ин те ре си ма рад ни ка и гра ђа на, а у скла ду са 
сво јим овла шће њи ма. 

Штрај ко ви у пе ри о ду по сле из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 
2008. го ди не има ју по себ ну те жи ну, јер по ка зу ју да је при ва ти за-
ци ја би ла об лик пре ла ска огром ног на ци о нал ног бо гат ства у ру ке 
ма ле гру пе гра ђа на Ср би је. по ве за ни су ин те ре си др жав них ор га-
на, ру ко вод ста ва стра на ка и нај ве ћих пред у зет ни ка, док је те рет 
тран зи ци је нај ве ћим де лом под не ла ин ду стриј ска рад нич ка кла са. 
Ре зул тат свих тих про це са у при вре ди и др жа ви је ауто ри тар ни об-
лик вла сти и ка пи та ли зма пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла. Ре ал-
на не моћ рад ни ка да за шти те сво ја пра ва мо же се до ка зи ва ти не 
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са мо штрај ко ви ма, већ и по на ша њем над ле жних др жав них ор га на: 
по ве зи ва ње рад ног ста жа, ове ру здрав стве них књи жи ца, нов ча ну 
по моћ при ка за ли су као акт до бре во ље и пра вич но по сту па ње др-
жа ве пре ма људ ским пра ви ма штрај ка ча, а не из вр ша ва ње оба ве зе 
из рад ног од но са, ко ју др жа ва на ми ру је уме сто нео д го вор них вла-
сни ка пред у зе ћа.

Рав но те жа из ме ђу тр жи шне при вре де и де ло ва ња прав них др-
жа ва је да ле ки циљ, ко ји ће се те шко и спо ро оства ри ва ти у Ср би ји. 
Нор ма ти ви Европ ске Уни је на ста ја ли су де це ни ја ма, кроз за ко но-
дав ство и суд ску прак су. 

DubravkaStajic
STRIKESASINDIRECTPROVEOFTHEECONOMICROLE
OFSTATEINTHEPROCESSOFINTEGRATIONOFSERBIA

TOEUROPEANCOMMUNITY
Summary

Inthispaperitisproventhatthestateisthemostresponsi
blefactorfortheresultsofprivatizationinSerbia,aswell
asforthestateoftheeconomyintheprocessofassocia
tiontoEuropeanUnion.ItisunderlinedthattheLawon
privatization(2001)hadoneincoherence:thesocialpro
gramfortheformeremployeesinthepublicenterprisesis
conductedbynewowner,andnotbythestate.Inthisway
thesocialroleofthestateisessentiallygotaround,beca
useofthefactthatthesocialpolicywasnotmovedfrom
theenterpriseintheprivatizationprocess,butremainedin
it.Inthenextphaseoftheprivatizationthecontrolstate
functionisnotrealizedinthewaythatthetransparentpri
vatizationisensured.SomefunctionsoftheAgencyforthe
privatizationarenotprovidedbylaw.Stateoflawisstillin
itsgerm,thereforetheunlawfulactsweremultiplied.The
finaloutcomeisshownthroughthediscontentoftheindu
stryworkers,whopaythebiggestpriceof theprivatiza
tion.Thatisthereasonwhytheirstrikeshavemarkedthe
precedentperiodofprivatizationthatlastedfor10years.
Thestrikesprovetwothings:impotenceoftheemployees
andlaborunions,aswellas  theinsufficientcapacityof
thestateinstitutionsintheprocessofEUaccession.
Keywords:state,StrategyforindustrializationofSerbia,
strikes,worldof labor,EuropeanUnion,political elites,
unemployment
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Resume

ThelastpartofprivatizationinSerbiaprocesstheresults
of previous investigations (lookMarinković 2003, 2005,
StojiljkovićMihailović2006,etc).Citizensandworkers
arenot satisfied, because theyaremoreandmorepoor,
thenumberofunemployedpeopleisgrowingconstantly,
andthetradeunionsdemonstrateweaknessandlackness
ofvisionfortheworldoflabor.However,thepronouced
“StrategyforindustrializationofSerbia”intheyear2011
showsstrongpopulism,it’sauthorsarethesamepolitical
elites who caused deindustrialization of Serbia through
theprocessofprivatization.Thepoliticaleliteshowslac
knessofrealinterestforstreghtenningthestate,economy
andwealthofcitizens.
Inthetextauthordefinedthestateofaffairsinsocietyand
economyofSerbiaattheendoftransitionalperiod,inpar
ticularanincompletenessoftheinstitutions.Oneofresults
oftheincompletetransitionisinefficiencyofthestateinsti
tutionswhichhasbeencausingdissatisfactionofworkers
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andcitizens.Expressionofthisdissatisfactionhavebeen
thestrikeswhosedirectmotiveshavebeenannulledpri
vatizationsofsomeconcretecompanies,aswellassome
muchdeeperandgeneralcausesofdissatisfactionsuchas
massiveunemployment,workers’fearoflosingtheirjobs
andthespreadofpoverty.Inthepapertheauthorpresen
tedthefollowingfacts:
1)That inflation in Serbia has been the highest one in
Europe,notonlyduring2011,butalsoduringa long
timeperiod;

2)Thatthenumberofunemployedpeoplehasgrowninde
pendentlyofglobaleconomiccrisis;

3)Foreigndebtofthestatehasincreased;
4)There are no domestic banks, although the banks for
developmentarenecessaryneeded;

5)Political elite has contributed to deindustrialization
throughtheprocessofprivatizationandnowitsuggest
industrialization;

6)Regionalinequalitieshaveremained;
7)Intheperiod2009firsthalfof2011400.000people
losttheirjobsinSerbia;

8)Variousrepublicandlocaltaxeshaveruinedsmalland
mediumsized enterprises and so they cannot provide
jobstotheunemployedworkingforce;

9)Greatestnumberofemployedpeoplehavebeenearning
thesalarybetweenaminimumandstatisticallyaverage
amountofthesalary

Thefallinlifestandardofwholepopulationhasbeenevi
dentsincetheperiodJanuary2010–June2011.

 Овај рад је примљен 7. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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