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Sр би ја се бли жи но вим из бо ри ма, а чи ни се да глав ни ак те ри 
по ли тич ког жи во та не ну де ни шта но во у сво јим тек за по че тим 

пред из бор ним кам па ња ма. Као да је оп шта де зор јен ти са ност за-
хва ти ла не са мо ста нов ни штво већ и оне ко ји су нај пре по зва ни да 
ре ша ва ју го ру ће дру штве не про бле ме. Без на де жно ту ма ра ју ћи од 
јед не до дру ге, мно го пу та по но вље не, по ли тич ке фра зе о бо љем 
жи во ту, без бол ним ре фор ма ма и ин стант ре ше њи ма за круп не про-
бле ме, по ли ти ча ри се по на ша ју као не ко ко не уви ђа, или не же ли 
да уви ди, да је сâм мо дел по ли ти ке ко ји се слу жи ова квим ре цеп-
ти ма, ис тро шен, и то не са мо на про сто ри ма Бал ка на, већ да ле ко 
ши ре. На и ме, свет ска еко ном ска кри за ни је са мо по ка за ла да су 
еко но ми је раз ви је них за пад них зе ма ља вр ло сла бе и пред ко лап-
сом, већ је ого ле ла мо дел вла сти и по ли ти ке ко ји, уко ли ко се же ли 
би ло ка ква пер спек ти ва и дру штве ни на пре дак, ви ше ни је одр жив. 
Од тог са зна ња ни је иму на ни Ср би ја, зе мља у ве ћој ме ри из у зе та 
из ре ги о нал не и свет ске по де ле ра да. У тој спо зна ји, ко ја по тре са 
чи тав раз ви је ни свет, ле жи и трун ка на де не са мо за свет, већ и за 
Ср би ју. 

Та спо зна ја иако бол на, за пра во је вр ло јед но став на. Не мо же 
се у бес ко нач ност тро ши ти оно што се не ма. Или, дру га чи је ре-
че но, раст др жав не ад ми ни стра ци је и за до во ља ва ње по тре ба би-
рач ког те ла – по тре ба под стак ну тих упра во де ма го шким и по пу ли-
стич ким обе ћа њи ма са ме ад ми ни стра ци је – не мо же ићи у бес крај. 
Цр та се мо ра по ву ћи, што пре то бо ље, јер сва ко оду го вла че ње во-
ди сце на ри ји ма у ко ји ма су се са да, и до брим де лом за слу гом глав-
них про та го ни ста европ ске по ли ти ке, на шле зе мље по пут Грч ке, 
Ита ли је и Шпа ни је. Да ље, та спо зна ја ни је иде о ло шки мо ти ви са на, 
ка ко на то че сто ука зу ју они ко ји ла мен ти ра ју над „злим усу дом 
но ли бе ра ли зма“ у ко ме се свет, сво јом кри ви цом, и за слу гом мул-
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ти на ци о нал них ком па ни ја, об рео. Она је мо ти ви са на ра ци о нал ним 
са гле да ва њем ства ри и здра вим ра зу мом.1) 

Одоц не ла му дрост ка же да је свет ду го го ди на жи вео у илу зи ји 
да је ка пи та ли стич ка ма ши не ри ја раз ви је них зе ма ља – чи је по гон-
ско го ри во пред ста вља пред у зет нич ка ини ци ја ти ва и ино ва тив ност 
– јед на чу де сна спра ва, perpetummobile, ко ја увек, у крај њој ин-
стан ци, про из во ди довољно. То су би ле за блу де државногка пи та-
ли зма, или не ке вр сте мешовитепри вре де. Свет се упор но опи рао 
еле мен тар ним спо зна ја ма еми нент них еко но ми ста XX ве ка. Он 
ни је же лео да при хва ти чи ње ни цу да оплод ња ка пи та ла под ра зу-
ме ва штедњу и ду го роч ни хо ри зонт раз ми шља ња а не тро ше ње и 
крат ко ви дост.2) Он ни ка ко ни је же лео да при хва ти да ипак, жи ви мо 
у ам би јен ту оску ди це, не оби ља. Да на ше по тре бе и прох те ви стал-
но ра сту и да ле ко пре ма шу ју тре нут ну мо гућ ност за до во ље ња. Да 
вла да прин ци пи јел но ни је ту да би ис пу ња ва ла на ше же ље и прох-
те ве, већ да би обез бе ди ла си гур ност и по што ва ње при хва ће них 
пра ви ла – ruleoflaw. 

Све то, да кле, свет ни је при хва тао. А што би тек јед на ма ла 
бал кан ска зе мља по пут Ср би је? Ње ни по ли ти ча ри су се сто га по-
на ша ли рационално. Ни ти је по сто ја ла же ља да се за у зме ра ди кал-
ни ре форм ски за хват – јер то ни су пред ла га ле ни ЕУ, ни ре ле вант-
не ме ђу на род не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је, ни ти је за та ко не што 
би ло по тре бе. Све вла де од 2000. го ди на до да нас, са из у зет ком 
пр ве де мо крат ске гар ни ту ре и то у све га пр вих две го ди не ње ног 
ман да та, опре де љи ва ле су се за по што ва ње ге не рал них пре по ру ка 
ЕУ, ММФ, СБ и дру гих ме ђу на род них те ла, као и за по ли ти ку ко ја 
се са ме ра ва зах те ви ма тре нут ка и гла сач ког ли сти ћа, а не ре ал ним 
по тре ба ма и ду го роч ној пер спек ти ви.3) Што се пр вог ти че, и то су 
ра ди ле ми ни мал но, тач но оно ли ко ко ли ко би то би ло по треб но за 
функ ци о ни са ње и одр жа ва ње до ма ће вер зи је „др жа ве бла го ста-
ња“. Уз то, због бур ног пе ри о да де ве де се тих го ди на про шлог ве-

1) За дру га чи ју сли ку о нео ли бе ра ли зму и гло ба ли за ци ји од оне ко ја овим фе но ме ни ма 
да је пре ви ше зна ча ја у свет ској по де ли ра да упу ћу је мо на књи гу ауто ра ко ји, по свом 
опре де ље њу, сто ји из ван иде о ло шког су ко ба по бор ни ка и про тив ни ка гло ба ли за ци је. 
Реч је о књи зи Ро берт Гил пи на, GlobalPoliticalEconomy (Ro bert Gil pin, GlobalPolitical
Economy, Prin ce ton Uni ve risty Press, 2001.).

2) Ви де ти: Lud wig von Mi ses, Antikapitalističkimentalitet, Ma te, Za greb 2010. 
3) Ве ли ко је пи та ње да ли је јед ну та кву по ли ти ку Ср би ја ика да, у сво јој мо дер ној исто-

ри ји, има ла. Мо жда се мо же при хва ти ти те зе да је та ква по ли ти ка по сто ја ла у крат ком 
исто риј ском пе ри о ду по зна том као злат но до ба срп ске де мо кра ти је (1903-1912) а на ро-
чи то од из би ја ња чу ве ног Ца рин ског ра та из ме ђу Аустро у гар ске и Ср би је. 
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ка, и ње го вог на сле ђа, ве ли ких по ли тич ких про бле ма са ко ји ма би 
се те шко из бо ри ле и зе мље са тра ди ци о нал но ви со ким сте пе ном 
по ли тич ке ра ци о нал но сти, срп ска по ли ти ка ни је има ла до вољ но 
сна ге и ка па ци те та да се у пот пу но сти окре не су штин ским про-
бле ми ма и иза зо ви ма, већ је у ме ха ни зми ма по ли ти ке ко ја је на 
пр вом ме сту про из ве ла те про бле ме, тра жи ла мо гућ ност њи хо вог 
ре ше ња.4)

Не до ра сла зах тев ним ме ра ма раз мон ти ра ња оста та ка ју го сло-
вен ског со ци ја ли зма и ње го ве му ти ра не вер зи је из две де се тих го-
ди на про шлог ве ка, срп ска по ли ти ка ни је ус пе ла да ура ди оно што 
сва ки ра ци о нал ни ак тер, по ли ти чар или по ли ти ка мо ра да чи ни – 
да учи из ту ђих гре ша ка. Она се по зи ва ла на овај основ ни узус ра-
ци о нал но сти, али нам де се то го ди шњи тран зи ци о ни би ланс го во ри 
су прот но – да је она у тран зи ци ју ушла, ипак, не да учи, већ да 
понављаисте гре шке ње них ло ших ис точ но е вроп ских ђа ка. Због 
то га је Ср би ја, да нас, 12 го ди на од пе то ок то бар ских про ме на, прак-
тич но на са мом по чет ку тран зи ци је. Овај став мо жда мо же зву ча ти 
пре о штро, на ро чи то за за го вор ни ке со цио-еко ном ског statusquo, 
али не по сто ји ско ро ни је дан дру штве ни сег мент (осим, мо жда, 
сег мен та вој них ре фор ми) у ко ме су струк ту рал не ре фор ме до кра-
ја из вр ше не. На при мер, по че му се раз ли ку је са да шња мо не тер на 
по ли ти ка од мо не тар не по ли ти ке из пе ри о да осам де се тих го ди на 
СФРЈ? Са не ким ма њим из ме на ма она је иста. До бри ре зул та ти 
кра то трај не прак се при ме не ин сти ту ци је ва лут ног од бо ра за вре ме 
Ан те Мар ко ви ћа, као и ка сни је за вре ме Дра го сла ва Авра мо ви ћа, 
ни су до ве ли до ду го роч не им пле мен та ци је овог ре ше ња. Упра во 
обрат но, све до са да шње вла де ис тра ја ва ле су на мо де лу ко ји је за 
зе мљу без ин сти ту ци о нал не кул ту ре и са сла бо из гра ђе ном по де-
лом вла сти, до ка за но по гре шан, пре све га за то што омо гу ћу је зна-
ча јан ути цај по ли ти ке у мо не тар ној сфе ри. Чак ни ско ра шња по-
зи тив на ис ку ства у об у зда ва њу ин фла ци је и ста бил но сти ва лу те 
зе ма ља слич не про шло сти и тран зи ци о ног исто ри ја та по пут БИХ, 
ни су ус пе ла да кан ди ду ју ово ре ше ње код до ма ћих вла сти.5) Да ље, 
као и у со ци ја ли зму, и да нас у де мо крат ској Ср би ји, др жа ва је нај-

4) Ви де ти Алек сан дар Но ва ко вић, „На ци о на ли зам и тран зи ци ја - о јед ном ме то до ло шки 
сми сле ном пој му на ци о на ли зма“, Српскаполитичкамисао, бр. 2/2009, стр. 111-134, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. 

5) Ви де ти ква ли тет ну упо ред ну ана ли зу мо не тар ног си сте ма Ср би је и БИХ: Мар ко Ђо-
го, НароднабанкаСрбијеунокдауну, Ин тер нет: www.ka ta lak si ja.com (да тум при сту па 
8.10.2011).
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ве ћи по сло да вац. При ва ти за ци ја ни је спро ве де на до кра ја, ни ти у 
ме ри у ко јој би се Ср би ја мо гла оква ли фи ко ва ти као зе мља са при-
ват ном сво ји ном као пре о вла ђу ју ћим ти пом сво ји не. Ср би ја је, та-
ко ђе, еко ном ски ве о ма за тво ре на зе мља – ка ко спо ља та ко и из ну-
тра. Пред у зет нич ки дух, мо тор сва ког еко ном ског раз во ја, гу ши се 
не по треб ном ад ми ни стра ци јом и ви со ким по ре ским оп те ре ће њи-
ма. По диг ну те су и ви со ке ба ри је ре пре ма спо ља, што оме та до ла-
зак ве ли ких ино стра них ин ве сти то ра и ком па ни ја, и оне мо гу ћа ва 
ства ра ње ре ал не кон ку рен ци је по сто је ћим мо но по ли сти ма. Та ква 
за тво ре на еко ном ска по ли ти ка по го ду је цве та њу мо но по ла и кар-
те ла, ја ча њу спре ге по ли ти ка-би знис што, све у куп но, ште ти ин те-
ре си ма ве ћи не гра ђа на. Мо дел пен зи о ног и здрав стве ног оси гу ра-
ња остао је исти. При ват на ал тер на ти ва у овим сег мен ти ма ни је у 
за до во ља ва ју ћој ме ри раз ви је на, ни ти по сто је прет по став ке ње ног 
раз во ја, јер, на ро чи то у сег мен ту оси гу ра ња, не по сто је си стем ски 
за ко ни ко ји би омо гу ћи ли ве ће при су ство при ват них про вај де ра 
ових услу га. На сим бо лич кој рав ни ства ри сто је још го ре – оп шта 
иде о ло шка дез о ри јен та ци ја и кон фу зи ја. Два де сет го ди на од па да 
Бер лин ског зи да Ср би ја се и да ље ни је од ре ди ла спрам про шло сти 
јед ног то та ли тар ног по рет ка у ко ме су ње ни гра ђа ни жи ве ли ско ро 
пе де сет го ди на. Де сет го ди на од не стан ка ре жи ма ко ји је сво јом 
де ло ва њем по ни штио ско ро све оно што је Ср би ја у сво јој мо дер-
ној исто ри ји гра ди ла, на јав ној сце ни, ме ди ји ма, уни вер зи те ти ма и 
на уч ним ин сти ту ци ја ма, при сут на је ре ла ти ви за ци ја јед не по губ не 
по ли ти ке под из го во ром не у спе ха јед не дру ге ло ше по ли ти ке. Јед-
ном реч ју, да нас, у 2011. го ди ни, струк ту рал но по сма тра но, не ма 
су штин ских раз ли ка из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и не ка да шње Со ци-
ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је.

СТАЊЕ„ТРАНЗИЦИОНОГЕКВИЛИБРИЈУМА“
И„ЗАВИСНОСТИОДДРЖАВЕ“

Иако „ре форм ска“ по ли ти ка ни је учи ла из бо га тог ис ку ства и 
тран зи ци о них гре ша ка зе ма ља сред ње и ис точ не Евро пе, те гре-
шке, и то ис ку ство, ипак, мо гу по мо ћи у раз у ме ва њу и опи си ва њу 
со ци јал но-еко ном ског ста ња у ко ме се Ср би ја да нас на ла зи.

Као што је по ка за ло ис ку ство тран зи ци о них зе ма ља, ре фор ме 
и дру штве ни бо љи так мо гу ћи су са мо пре ва зи ла же њем по чет ног, 
по ли тич ко-еко ном ског екви ли бри ју ма, ко ји се ус по ста вља то ком 
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пр ве фа зе тран сфор ма ци је – та ко зва не „зам ке по ла пу та“ из ме ђу 
пре ђа шњег си сте ма, или ста ња, и но вог по рет ка.6) По Ха ври ли ши-
ну и Од линг-Сми ју „ути цај ни кру го ви фор си ра ју пар ци јал ну тран-
зи ци ју, за мр зну ти екви ли бри јум ... са при ват ним вла сни штвом али 
без кон ку рент ног тр жи шта ко је обез бе ђу је јед нак при ступ пред у-
зет нич ким мо гућ но сти ма.“7) Сто га би пр ви за да так вла де вољ не да 
пре ду зме ре форм ске ко ра ке би ла уну тра шња и спо ља шња ли бе ра-
ли за ци ја еко но ми је, од но сно, уки да ње спо ља шњих и уну тра шњих 
ба ри је ра по сло ва њу. По овим ауто ри ма по сто је че ти ри кључ не 
ком по нен те тран зи циј ског про це са: ста би ли за ци ја, при ва ти за ци ја, 
ли бе ра ли за ци ја „тр жи шта да би се омо гу ћи ла отво ре на кон ку рен-
ци ја и сло бо дан улаз“, као и „ин сти ту ци о на ли за ци ја прак си ко је 
раз ви ја ју тр жи ште, по пут вла да ви не пра ва и си гур но сти вла снич-
ких пра ва“.8) Иако су по себ ни ин те ре си и ути цај не гру пе има ле ко-
ри сти од пр ве две ре форм ске ме ре, дру ге две им ди рект но ште те, 
јер угро жа ва ју њи хов мо но по ли стич ки по ло жај и при мо ра ва ју их 
на усва ја ње тр жи шне ло ги ке по на ша ња. 

Пре ла ском овог пра га тран зи ци ја у Ср би ји би до би ла но ви мо-
мен тум и до дат ни ква ли тет ко ји би до вео до струк ту рал них тран-
сфор ма ци ја и ко ре ни те про ме не по сто је ћег си сте ма. Тај си стем, 
ко ји се у овом ра ду име ну је син таг мом „де мо крат ски со ци ја ли зам“ 
или „срп ска вер зи ја др жа ве бла го ста ња“ – озна ча ва по ре дак у ко ме 
по ли ти ка до ми ни ра над свим аспек ти ма жи во та, а на ро чи то еко-
ном ском сфе ром, и ко ји под сти че ја ча ње пси хо ло шког фе но ме на 
„за ви сно сти од др жа ве“ или ета ти стич ког мен та ли те та код ста нов-
ни штва, и па тер на ли стич ког ста ва др жа ве пре ма сво јим гра ђа ни ма. 

Шта ова кав мо дел под ра зу ме ва? Ка да у дру штву по сто ји „за-
ви сност од др жа ве“ у то ли кој ме ри да се по је ди нац осе ћа као не ко 
ко не сно си од го вор ност за соп стве ни жи вот, већ је си лом при ли-
ка при мо ран да је пре пу сти не ком дру гом, у овом слу ча ју др жа-
ви (пар ти ја ма и ути цај ним гру па ма ко је упра вља ју др жа вом), он да 
је реч о фе но ме ну „па тер на ли стич ке др жа ве“ и пре вла сти по ли-

6) Вид. Jac qu es Rup nik, „On Two Mo dels of Exit from Com mu nism: Cen tral Euor pe and the 
Bal kans“ у: So rin An to hi, Vla di mir Ti sma ne a nu (eds),BetweenPastandFuture–There
volutionsof1989andTheirAftermath, CEU Press, Bu da pest, 2000, стр. 3-14; Jan Zi e lon ka 
(edi tor), DemocraticConsolidationinEasternEurope,Vol.I:InstitutionalEngineering, Ox-
ford Stu di es in De moc ra ti za tion, Ox ford Uni ver sity Press, 2001. стр. 243.

7) Oleh Ha vrylyshyn, John Od ling-Smee, „Po li ti cal Eco nomy of Stal led Re forms“, Finance
andDevelopment,AQuarterlyMagazine of the IMF, Vol. 37, No. 3 (Sep tem ber), 2000. 
стр. 4.

8) Ibid., 3.
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ти ке над жи во ти ма по је ди на ца.9) Кла сич но ли бе рал на иде ја др жа-
ве, она ко ка ко је раз ви ја на још од вре ме на Џо на Ло ка, у сми слу 
ограниченевладе, на ста је као од го вор на ова кво схва та ње од но са 
по је ди нац-др жа ва, или, ре че ни ком не ка да шње те о ри је, по да ник-
вла дар. Ли бе рал на европ ска дру штва XIX ве ка су кроз ду гу ин сти-
ту ци о нал ну ево лу ци ју и осло ба ђа ње од мно гих на сле ђе них сте га 
ауто ри та ри зма из гра ди ла по ли тич ке си сте ме у ко ји ма је уло га др-
жа ве у жи во ти ма по је ди на ца, ње них гра ђа на, би ла ми ни мал на. 10) 
Та ква дру штва те ме љи ла су се на иде ји за шти те ин ди ви дуе и ње-
них пра ва од узур па ци је би ло ко је вр сте ко ју мо же пред у зе ти не ки 
ко лек тив ни ен ти тет. У осно ви ли бе рал ног схва та ња др жа ве са др-
жан је по ку шај да се упо тре ба при ну де од стра не др жав ног апа ра та 
др жи у гра ни ца ма обез бе ђи ва ња/оси гу ра ња (по при род ном пра ву 
за га ран то ва ног) по ља сло бо де по је дин ца и ње го вих ин те ре са. Уло-
га др жа ве у та квом по рет ку је све де на на не га тив ни план, док дру-
штво по чи ва на вред но сти ма ин ди ви ду а ли зма.

Ова квом исто риј ском и те о риј ском мо де лу су прот ста вљен је 
кон цепт др жа ве као ак тив ног уче сни ка у жи во ти ма по је ди на ца – 
иде ја „про дук тив не“, за раз ли ку од иде је „за штит нич ке“ др жа ве.11) 
То је кон цепт па тер на ли стич ке и ауто ри тар не др жа ве у ко ме је по-
је ди нац пу ки објект а не ауто ном ни су бјект до но ше ња од лу ка и 
упра вља ња жи во том. Та кав од нос др жа ве пре ма по је дин цу за јед-
нич ки је мно гим иде о ло ги ја ма до ми нант ним у овом де лу Евро пе. 
Мо да ли тет та квог од но са остао је не про ме њен и то ком уво ђе ња 
ви ше пар ти зма у Ср би ји, а у не ким сег мен ти ма учвр шћен, чак и 
уна пре ђен (на ро чи то у вре ме рат них фа за из не дав не про шло сти) 
у од но су на вре ме со ци ја ли зма осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка. Де мо кра ти ја, да кле, ни је бит но по мо гла у пре ва зи ла же њу овог 
ан ти ци ви ли за циј ског струк ту и ра ња од но са по је ди нац-др жа ва.12) 

9) „Др жа ва се сма тра па тер на ли стич ком ка да пре у зи ма пра ва и оба ве зе ко је, у ства ри, тре-
ба да бу ду при ват на ствар“, Vla di mir Gli go rov, TheStateintheBalkans, WI IW, Vi en na, 
1999. стр. 15.

10) О узро ци ма про па сти ли бе рал ног по рет ка де вет на е стог ве ка и успо ну др жа ве бла го ста-
ња у Евро пи и Аме ри ци ви де ти: Hans H. Hop pe, DemocracyTheGodThatFailed:The
Economics,PoliticsofMonarchy,Democracy,andNaturalOrder, Tran sac tion Pu blis hers 
2001, и Mur ray Rot hbard, „Ori gins of the Wel fa re Sta te in Ame ri ca“, JournalofLibertarian
Studies12:2 (Fall 1996).

11) Џејмс Бју ке нен, Границеслободе–измеђуанархијеиЛевијатна, Де ре та, Бе о град 2002, 
стр. 96.

12)  То ни је за чу ђе ње, с об зи ром на чи ње ни цу да де мо кра ти ја, са ма по се би, не пред ста вља 
бра ну од ауто ри та ри зма и вр ло ла ко мо же за вр шти у ти ра ни ји ве ћи не или де мо кра ту ри 
(ти ра ни ји ма њи не уз по што ва ње де мо крат ског фор ма ли зма), уко ли ко ни су при сут не 
ин сти ту ци је огра ни че ња и об у зда ва ња прин ци па ко лек тив ног од лу чи ва ња.
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Про ме не од 5. ок то бра са мо су оси гу ра ле је дан сег мент сло бо де 
од ауто ри тар ног на сле ђа „про дук тив не“ и „агре сив не“ др жа ве али 
ни су до ве ле до рас ки да ња основ не по лу ге кон тро ле дру штве ног 
жи во та ко ју др жа ва, пре ко до ми на ци је и упра вља ња сек то ром при-
вре де, вр ши већ ви ше од по ла ве ка. У Ср би ју је уве де на де мо кра-
ти ја, али је од нос др жа ве пре ма еко но ми ји остао со ци ја ли стич ки. 
По сле ди ца то га ни је са мо да еко но ми ја стаг ни ра, већ и да се до дат-
но учвр шћу је и раз ви ја мен та ли тет еко ном ски не са мо стал них и од 
др жа ве за ви сних по је ди на ца. 

Узро ке ова квог од но са за ви сно сти по је дин ца од др жа ве, тре ба 
тра жи ти у мо де лу дру штве ног раз во ја за ко ји се опре де ли ла по-
ли тич ка ели та на кон пе то ок то бар ских про ме на. То је мо дел до ми-
на ци је по ли ти ке, би ро кра ти је и ути цај них гру па, над свим глав-
ним то ко ви ма дру штве ног и еко ном ског жи во та. По ли тич ка ели та 
је, да кле, са мо на ста ви ла да одр жа ва на сле ђе ни мо дел дру штва и 
дру штве них од но са из до ба со ци ја ли зма, али са да у про ме ње ном, 
де мо крат ском ам би јен ту и уз ми ни мал не и из ну ђе не ре форм ске 
за хва те. На су прот та квом мо де лу, Ср би ји је, као тран зи ци о ној зе-
мљи, по тре бан си стем чи је функ ци о ни са ње не ће за ви сти од спо-
соб но сти, по ште ња и до бре во ље по ли ти ча ра (чак и да су ти усло-
ви ис пу ње ни то не га ран ту је успех), већ од од лу ке са мо стал них и 
сло бод них по је ди на ца, чла но ва дру штва. У та квом јед ном по рет ку, 
или та квој јед ној Ср би ји, гра ђа ни не би по пут ста рих Егип ћа на 
упи ра ли по глед ка све моћ ном фа ра о ну и ње го вом дво ру, већ би са-
мо стал но упра вља ли сво јим жи во том, она ко ка ко нај бо ље мо гу.13) 

Због то га ин сти ту ци ју сло бод ног тр жи шта тре ба раз у ме ти не 
са мо као при род ну бра ну не ле ги тим ном ме ша њу др жа ве у при ват-
не по сло ве по је ди на ца, у ње го ву бор бу за уна пре ђи ва ње соп стве-
ног по ло жа ја, већ и као га рант из град ње ауто ном ног, и од др жа ве, 
са мо стал ног мен та ли те та и ка рак те ра по је дин ца. По је дин ци ко ји 
са мо сво јим ра дом и не за ви сно од спољ них ин тер вен ци ја др жа ве, 
има ју при ли ку да по стиг ну про спе ри тет у јед ном дру штву, на кра-

13) На то ко ли ко је про се чан гра ђа нин Ср би је за ви стан од др жа ве ука зу је и че ста упо тре ба 
син таг ми „др жа ва би тре ба ло...“, „др жа ва мо ра да...“ или „ка да би др жа ва би ла бо ља 
он да би...“ чак и за она пи та ња ко ја су у пот пу но сти ствар лич не, или гра ђан ске, ини ци-
ја ти ве и ко ја у пот пу но сти или де ли мич но не спа да ју у ин ге рен ци ју др жа ве ни ти не ке 
ло кал не вла сти (пи та ње од но са пре ма чи сти ћи јав них про сто ра, уре ђе ње ме ђу људ ских 
од но са, те ку ћих оба ве за у ми кро сре ди на ма ко је се ти чу по ди за ња ни воа кул ту ре жи-
вље ња, итд...). За про сеч ног гра ђа ни на Ср би је увек не ко не до ста је, тај не ко је по пра-
ви лу др жа ва, ко ја ни је ту да ура ди ово, или ни је ту да ура ди оно. У пи та њу је сва ка ко 
ета ти стич ки мен та ли тет пре но са лич не на ко лек тив ну од го вор ност.
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ју ће то и по сти ћи, бар у нај ве ћој ме ри. Про спе ри тет ни по је дин-
ци на пра ви ће од дру штва про спе ри тет но дру штво. На су прот то ме, 
по гре шна кон цеп ци ја уло ге др жа ве под ра зу ме ва да по је дин ци за 
та ко не што ни су спо соб ни, и за то је она па тер на ли стич ка по сво-
јој су шти ни. Еко ном ски спу та на дру штва ни су сло бод на дру штва, 
а у кон крет ном слу ча ју Ср би је тре ба ре ћи да је то ком по след ње 
де це ни је из гра ђен си стем у ко ме сфе ра по ли ти ке са му се бе хра ни 
и уве ћа ва за хва љу ју ћи ус по ста вља њу сле де ће по врат не ве зе: за-
до во ља ва ње по себ них ин те ре са зах те ва ин тер вен ци ју др жа ве ко ја, 
да би иза шла у су срет овој тра жњи, по ве ћа ва свој обим и по тро-
шњу пу тем за ду жи ва ња, не ра ци о нал ног по сло ва ња и упу шта њем 
у про јек те ко је не ће за вр ши ти. Ка ко се по себ ни ин те ре си ни ка да 
не за до во ља ва ју, они по но во, и са да по тен ци јал но уз дру ге по себ-
не ин те ре се, по кре ћу но ви круг по тра жи ва ња, и та ко у не до глед. 
Бу ду ћи да не по сто је санк ци је за оне ко ји во де ова кву по ли ти ку 
не по сто ји ме ха ни зам ко ји ће ак те ре по ли ти ке на те ра ти да се дру-
га чи је по на ша ју – јер се они, у осно ви, по на ша ју ра ци о нал но. Ка-
ко је у Ср би ји ода бран мо дел ко ји по го ду је и под сти че ова кав ток 
дру штве них ре ла ци ја и ка ко све глав не по ли тич ке сна ге у дру штву 
не по ка зу ју ни ка кву спрем ност за из ла зак из овог за ча ра ног кру га, 
ја сно је да ће се та кво, екс по нен ци јал но ши ре ње по ли ти ке и до-
ми на ци ја по себ них ин те ре са над ин те ре си ма дру штва на ста ви ти и 
у бу дућ но сти. Оно што са да по сто ји у Ср би ји, да кле, ни је си стем 
ини сту ци о на ли зо ва них ме ха ни за ма про ве ре и кон тро ле вла сти 
(check& balance), већ rentseeking ам би јент и так ми че ње по ли тич-
ких чи ни ла ца и по себ них ин те ре са у обез бе ђив на ју кон тро ле над 
глав ним еко ном ским то ко ви ма и пре ра спо де ла ма ко је ну ди др жа ва. 

Ре ше ње за та кав про блем тран зи ци о ног еквли би ри ју ма, од ко-
га ко ри сти има са мо је дан ма ли слој ста нов ни штва, а ште ту тр пи 
огром на ве ћи на, ви ди мо у од луч ном и до след ном рас ки да њу ве зе 
по ли ти ке и еко но ми је у дру штву. У том сми слу не тре ба да по сто-
ји раз у ме ва ње за за о би ла зан пут ре фор ми. Јер, стра те ги ја „без бол-
ног“ пре ла за из јед ног ста ња (ста ња не ре фор ми са ног дру штва) у 
дру го ста ње (ста ње ре фор ми са ног дру штва) пред ста вља са мо из го-
вор за из о ста нак ре фор ми и по ли тич ки по пу ли зам ко ји про из во ди 
по губ не по сле ди це. Та ква стра те ги ја је за пра во из у зет но бол на, на-
ро чи то ду го роч но. Крат ко роч но ку по ва ње со ци јал ног ми ра, за др-
жа ва њем ста рих на ви ка и обе ћа њи ма мо гућ но сти по сте пе них али 
учин ко ви тих про ме на, по ма же по ли тич ким ин те ре си ма оп стан ка 
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на вла сти али ште ти ста нов ни штву. Сва ко од ла га ње не ми нов них 
ме ра на осно ву иде је из град ње не ка квог срп ског „тре ћег пу та“ ре-
фор ми пред ста вља си гу ран пут у да љу дру штве ну стаг на ци ју и 
оси ро ма ше ње. „Тре ћи пут“ мо же би ти са мо ста ри пут на за до ва ња 
и из о стан ка су штин ских про ме на. Пра ви пут је пут струк ту рал-
них ре фор ми ко је су про шле успе шне тран зи ци о не зе мље (при мер 
Есто ни је је по себ но зна ча јан), те у том сми слу не по сто ји ни ка кав 
„ча роб ни шта пић“ тран зи ци је. 

Основ ни пред у слов пра вих ре фор ми је сте, сва ка ко, по ли тич ка 
во ља вла сти да се у њих упу сти, као и пре о вла ђу ју ћи кон сен зус 
код ста нов ни штва да их по др жи – ба рем у пр вој фа зи и на по чек ту 
ман да та ре форм ске вла де. Да ли Ср би ја има по тен ци јал за ова кве 
ре фор ме, и да ли је срп ска по ли тич ка ели та уоп ште до ра сла овом 
за дат ку, пи та ња су на ко ја се не мо же да ти јед но ста ван од го вор, 
иако се чи ни да су прог но зе пе си ми стич ке. Ис ход на ред них из бо ра 
се не мо же пред ви де ти, као ни по на ша ње по тен ци јал них по бед-
ни ка. У сва ком слу ча ју, бу ду ћа ре форм ска по ли ти ка мо ра ла би да 
уки не по сто је ћи екви ли бри јум та ко што ће спро ве сти не ко ли ко ве-
о ма ва жних струк тур них про ме на. 

ОПШТЕСМЕРНИЦЕРЕФОРМСКЕПОЛИТИКЕ

По ла зе ћи од вред но сног су да о тран зи ци ји, у овом ра ду је за-
сту пље но ми шље ње да је тран зи ци ја у осно ви по зи ти ван и по же-
љан про цес на пу шта ња иде о ло ги је ко му ни зма и дру штве не прак се 
со ци ја ли зма, про цес сма ње ња упли та ња др жа ве у жи во те љу ди, по-
ве ћа ња мо гућ но сти за ин ди ви ду ал не сло бо де, про спе ри тет и бла-
го ста ње. Овај рад, та ко ђе, по ла зи и од те зе да тран зи ци ја има две 
основ не ком по нен те – по ли тич ку и еко ном ску.14) По ли тич ка тран-
зи ци ја пред ста вља ели ми на ци ју ауто ри тар не вла сти и афир ма ци ју 
де мо кра ти је. Ста но ви ште из ло же но у овом ра ду по ла зи од то га да 
је еко ном ска ком по нен та тран зи ци је – еко ном ска ли бе ра ли за ци ја, 
осло ба ђа ње тр жи шта, то јест, одва ја ње при вре де од др жа ве, од лу-
чу ју ћа за успех укуп не тран зи ци је од не сло бод ног ка сло бод ном 
дру штву и да пред ста вља нео п хо дан услов раз во ја Ср би је и ње не 
ду го роч не ста бил но сти. Кон ста ту је мо да је по ли тич ка тран зи ци-

14) О од но су по ли тич ке и еко ном ске ком по нен те тран зи ци је ошир ни је ви де ти у тек сту Ви-
шње Стан чић и Зо ра на Гру би ши ћа, „По ве за ност по ли тич ких и еко ном ских ре фор ми у 
про це су тран зи ци је – ис ку ство тран зи ци о них зе ма ља, са по себ ним освр том на Ср би-
ју“, Политичкаревија,бр. 3/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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ја у Ср би ји углав ном спро ве де на, али да је еко ном ска тран зи ци ја 
об у ста вље на. Раз лог за то тре ба тра жи ти у не про ме ње ном, из со-
ци ја ли зма на сле ђе ног, схва та ња ме ста и уло ге др жа ве у при вре ди 
као и ин те ре си ма ко ји ру ко во де кре а то ре по ли ти ке да се она очу ва. 
Та, на сле ђе на, со цио-еко ном ска па ра диг ма, под ра зу ме ва да др жа ва 
тре ба да има ак ти ван удео у еко ном ском жи во ту, од ре ђу ју ћи, ре гу-
ли шу ћи и под сти ца ју ћи еко ном ска кре та ња. До са да шње тран зи ци-
о но ис ку ство по ка за ло је да од та кве стра те ги је ко ри сти има са мо 
је дан ма њи део ста нов ни штва, док те рет та кве ло ше по ли ти ке сно-
си ње гов ве ћи део. Да кле, док ин те рес ста нов ни штва пред ста вља 
ра ди кал но одва ја ње при вре де од по ли ти ке – из град ња Ср би ја као 
еко ном ски ли бе рал не по ли тич ке де мо кра ти је – до тле ин те рес по-
ли тич ке ели те, јед ног де ла при вред ни ка и од ре ђе них ин те ре сних 
гру па пред ста ља очу ва ње ме ха ни за ма кон тро ле над при вре дом и 
за у ста вља ње Ср би је у ста ди ју му де мо крат ског со ци ја ли зма или 
мо дер ни је ре че но др жа ве бла го ста ња. Ад ми ни стра ци ја се уве ћа ва, 
про стор ко ји др жа ва не ре гу ли ше се сма њу је, а циљ тран зи ци је све 
ви ше не ста је с ли сте при о ри те та кре а то ра по ли ти ке. Ово је опа сно 
јер има нент на не спо соб ност др жа ве да успе шно во ди при вре ду 
оне мо гу ћа ва при вред ни раз вој, да ље оси ро ма шу је ста нов ни штво 
и ства ра ре ал ну опа сност од ре гре си је дру штва у ауто ри та ри зам. 
Ука зу је мо на нео п ход ност ефи ка сног спро во ђе ња еко ном ске ли бе-
ра ли за ци је. Фор му ла еко ном ске тран зи ци је тре ба да бу де: хит на и 
нео д ло жна ре сти ту ци ја, де ре гу ла ци ја и при ва ти за ци ја.

Приватизација

Про цес при ва ти за ци је др жав не сво ји не у Ср би ји је на ло шем 
гла су. Узро ке не га тив не пер цеп ци је јав ног мње ња о про це су при-
ва ти за ци је тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да је сам овај про цес ви со-
ко ис по ли ти зо ван (иако је пр ва вла да по сле пе тог ок то бра ам би-
ци о зно кре ну ла у овај про цес) а ње го ва ре а ли за ци ја пред ста вља 
пре по ку шај да се сам про цес што ви ше про лон ги ра не го истин ску 
же љу да се Ср би ја нај зад и по овом осно ву свр ста у мо дер на дру-
штва – дру штва ко ја и на сим бо лич ком и фак тич ком пла ну шти те и 
по шту ју ин си ту ци ју при ват них вла снич ких пра ва. 

До са да шњи про цес при ва ти за ци је, на ро чи то у ман да ти ма вла-
да од 2004. го ди не до да нас, не до ви ја се на за до во ља ва ју ћи на чин. 
Раз лог спо ре и пар ци јал не при ва ти за ци је тре ба тра жи ти у не ко ли-
ко раз ло га. Пр во, про цес при ва ти за ци је не под ра зу ме ва по сту пак 
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у ко ме се про да је део (нпр. по ло ви на) др жав не фир ме – то пред-
ста вља, за пра во, са мо де ли мич ну при ва ти за ци ју и су штин ски зна-
чи обе сми шља ва ње са ме иде је при ва ти за ци је. Екла тан тан при мер 
де фор ма ци је и зло у по тре бе тер ми на “при ва ти за ци ја” пред ста вља 
про да ја де ла Те ле ко ма. По го то во је не при хва тљи во да се др жав не 
фир ме про да ју дру гој др жа ви што је по зна то из слу ча ја НИС, али и 
дру гих при ме ра из про шло сти (про да ја Те ле ко ма 1997-8.). У овим 
слу ча је ви ма ни је реч о при ва ти за ци ји, већ о пре но су вла сни штва 
са јед не др жа ве на дру гу. Дру го, не мо же би ти ре чи о при ва ти за-
ци ји ни ка да се про да је др жав ни мо но пол – то би се ра ди је мо гло 
оква ли фи ко ва ти као тајкунизација. Др жав ни мо но пол се за ме њу је 
при ват ним мо но по лом, уоби ча је но уз до бру на док на ду (rent see
king) за оне ко ји су укљу че ни у ова кав про цес “вла снич ке тран-
сфор ма ци је”. Тре ће, при ва ти за ци јом се не мо же на зва ти ни ни про-
да ја на ци о на ли зо ва не имо ви не ко ја има ле ги тим ног вла сни ка – то 
је, за пра во, са мо на ста вак или но во ле ги ти ми са ње ре во лу ци о нар не 
прак се из 1945., пр во на зва не ”на ци о на ли за ци ја” па он да ”при ва-
ти за ци ја”. 

Све до не дав но од ре ђе ни број еко но ми ста и „ана ли ти ча ра“ го-
во рио је о пре ва зи ђе но сти ин си сти ра ња на про це су при ва ти за ци је 
као нео п ход ном усло ву успе шне тран зи ци је, као и о за ста ре ло сти 
кон цеп та сло бод ног тр жи шта – што је на вод но по ка за ла свет ска 
кри за као “кри за ка пи та ли зма”.15) Раз ло зи за ова кве тврд ње мо гу 
би ти, и нај че шће је су, иде о ло шке при ро де. Ка да их пла си ра ју вла-
ди бли ски еко ном ски са вет ни ци и „не за ви сни“ струч ња ци он да се 
то по пра ви лу ра ди у ци љу одр жа ва ња со цио-по ли тич ког status
quo, јед не не пер спек тив не еко ном ске по ли ти ке ко ја од го ва ра по-
себ ним ин те ре си ма али не и це ли ни дру штва. Де фект на, крај ње 
ис по ли ти зо ва на, не тран спа рен та и, за пра во, у мно гим слу ча је ви-
ма, ла жна при ва ти за ци ја, ства ра по раз не по сле ди це спу та ва ју ћи 
раз вој сло бод ног тр жи шта, што је све про из вод пре те ра ног др жав-
ног ин тер ве ни са ња. 

Шта при ва ти за ци ја тре ба да бу де и ка ко тре ба да се из ве де? 
При ва ти за ци ја мо ра има ти за циљ до след но ели ми ни са ње основа
социјализма – др жав ног вла сни штва у при вре ди и др жав ног упра-
вља ња при вре дом. Она мо ра би ти оро че на, што зна чи да се не сме 

15) Ти исти са да твр де да у Ср би ји ни ка да ни је по сто јао „нео ли бе ра ли зам“, већ да су се све 
ре форм ске вла де опре де љи ва ле за до ма ћи мо дел др жа ве бла го ста ња, што је, по њи хо-
вом ми шље њу био по гре шан из бор.
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од ла га ти и сто пи ра ти, и, нај зад, мо ра би ти за вр ше на. Оп ти ма лан 
ме ха ни зам при ва ти за ци је је про да ја др жав ног пред у зе ћа нај бо љем 
по ну ђа чу. По ред фи нан сиј ског при ли ва, нео п ход ног за вра ћа ње ду-
го ва др жа ве и ис пу ња ва ње дру гих пре у зе тих оба ве за др жа ве, при-
ва ти за ци јом тре ба да се по стиг не још је дан циљ – да се спро ве де 
де кон цен тра ци ја вла сни штва при вред них си сте ма (ко ји тре ба да 
има ју ви ше вла сни ка) чи ме ће би ти спре че но кон цен три са ње пре-
ви ше ути ца ја и мо ћи у ма ло ру ку.16)

Реституцијаидерегулација

Ре сти ту ци ја и де ре гу ла ци ја су нео п ход ни пред у сло ви за ва ља-
ну при ва ти за ци ју и осло ба ђа ње од пре о ста лих оста та ка со ци ја ли-
стич ког со цио-еко ном ског си сте ма.

Пре не го што се пот пу но и до след но при ва ти зу је при вре да Ср-
би је, нео п ход но је пра вим вла сни ци ма вра ти ти сву имо ви ну ко ју 
је др жа ва при сво ји ла то ком на ци о на ли за ци је. У Ср би ји не по сто је 
ни ка кви из гле ди ни за по сто ја ње прав не др жа ве, ни за еко ном ски 
на пре дак, док се ком плет на од у зе та имо ви на не вра ти ле ги тим ним 
вла сни ци ма – у на ту ри и без од ла га ња. Де сет го ди на је про шло од 
по чет ка тран зи ци је, а овај нај хит ни ји по сао још увек ни је оба вљен. 
Ова др жав на за пле на до го ди ла се пре ви ше од по ла ве ка и сви по-
ку ша ји др жа ве да од ло жи и из бег не ре сти ту ци ју са мо по ве ћа ва ју 
не по ве ре ње ста нов ни штва. Док се ово пи та ње не ре ши – у Ср би ји 
и не мо же би ти прав не др жа ве већ је ди но на сил ни др жав ни про-
ви зо ри јум, ко ји ста нов ни штву, ду го роч но, не да је ни ка кву на ду за 
на пре дак. Чи ње ни ца је да се од у зе то и да ље не вра ћа вла сни ци ма, 
а ко ри сник од у зе те имо ви не нај ве ћим де лом је упра во др жа ва. Ако 
ни је по чи ни лац, вла да ко ја не при сту пи озбиљ но про це су ре сти-
ту ци је, сва ка ко је са у че сник у не пра ди ко ју је сво јим гра ђа ни ма 
на чи ни ла ње на да ле ка прет ход ни ца – не ка да шња ре во лу ци о нар на 
власт Ј.Б. Ти та. Вла да је са свим си гур но ор ган ко ји ову огром ну 
не прав ду мо ра да ис пра ви – ако тре ба да бу де га рант фи зич ке, имо-
вин ске и прав не си гур но сти у Ср би ји. 

Тек из гла са ни за кон о ре сти ту ци ји не пред ста вља аде кват но 
ре ше ње про бле ма ре сти ту ци је од у зе те имо ви не. До нет у ат мос-

16) На при мер, гре шка би би ла про да ти це лу же ле зни цу јед ном куп цу, ма кар то био и нај-
бо љи по ну ђач. Ве ли ки др жав ни си сте ми мо ра ју би ти по де ље ни на ма ње це ли не пре 
про да је, ка ко би тр жи шни ме ха ни зми, пре све га кон ку рен ци ја, до ве ли до бр зог по ве-
ћа ња ефи ка сно сти и ква ли те та, као и до па да це на. Ме ха ни зми при ва ти за ци је не мо гу 
би ти исти за све де ло ве огром них ин те гри са них си сте ма.
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фе ри им пе ра ти ва кан ди да ту ре за члан ство у ЕУ, иако се на ње га 
че ка ло ско ро два де сет го ди на, овај за кон пред ста вља су штин ско 
из ви то пе ре ње ка ко са ме иде је пра вед не ре сти ту ци је, та ко и основ-
них вред но сти на ко ји ма по чи ва ЕУ. О пра вед ној ре сти ту ци ји по 
овом за ко ну не мо же би ти ни ре чи за то што се по ста вља пре ви-
ше пре пре ка да би ле ги тим ни вла сник до био на зад сво ју имо ви ну, 
или пра вич но обе ште ће ње, чак и у слу ча је ви ма ка да је на ту рал на 
ре сти ту ци ја мо гу ћа. Да ље, овај за кон ве ли кој гру пи љу ди ус кра-
ћу је пра во на ре сти ту ци ју оте те имо ви не, јер су у ње му угра ђе не 
од ред бе ко је по свом ка рак те ру зна че им пле мен та ци ју прин ци па 
„ко лек тив не кри ви це“, а то је у ди рект ној су прот но сти са основ-
ним вред но сти ма на ко ји ма по чи ва ЕУ.17) Та ко ђе, уз кон тро верз не 
од ред бе о ко лек тив ној кри ви ци, про цес ре сти ту ци је од но си се са-
мо на пе ри од од 9. мар та 1945. чи ме се прак тич но ле ги ти ми зу је 
сва од у зе та и на ци о на ли зо ва на имо ви на од тре нут ка пот пи си ва ња 
уго во ра о раз о ру жа њу и пре да ји вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је не-
мач ким оку па ци о ним сна га ма 18. апри ла 1941. го ди не.18)

Иде ја да се имо ви на вла сни ци ма “вра ти” др жав ним об ве зни-
ца ма не мо же се оква ли фи ко ва ти као про цес ре сти ту ци је. Шта ви-
ше, За кон о ре сти ту ци ји огра ни ча ва тем по ре сти ту ци је са на ме ром 
да се пре ви ше не оп те ре ти бу џет Ср би је – та кво ре ше ње ви ше во ди 
ра чу на о ин те ре си ма оних ко ји су спро во ди ли не ле ги тим но од у зи-
ма ње имо ви не не го о жр тва ма тог оти ма ња. То је пот пу но не при-
хва тљив при ступ про бле му ре сти ту ци је. Ре сти ту ци ја мо ра би ти 
хит на и на ту рал на – оно што је од у зе то то се и вра ћа. У из у зет ним 
слу ча је ви ма, ка да је за и ста не мо гућ на ту рал ни по вра ћај имо ви не, 
ре сти ту ци ју тре ба оба ви ти хит ном ис пла том вред но сти оте те имо-
ви не у “чвр стој” ва лу ти. 

Про цес де ре гу ла ци је под ра зу ме ва укла ња ње пре пре ка деј ству 
сло бод ног тр жи шта, што се огле да у сле де ћим ме ра ма:

17) На и ме, за кон пред ви ђа да се из про це са ре сти ту ци је из у зму сви при пад ни ци оку па ци-
о них сна га и њи хо ви на след ни ци. То се од но си и на оне ко ји су на сил но мо би ли са ни 
у не ке од оку па тор ских фор ма ци ја. На ше ми шље ње је да мо ти ви за та ко ре стрик тив ну 
и ан ти прав ну од ред бу ни су иде о ло шке при ро де. На и ме, на тај на чин се јед но став но 
же ле ло да се сма њи по тен ци јал но оп те ре ће ње одва ја ње из бу џе та за про цес ре сти ту-
ци је. Ина че, због ове од ред бе је ре а го ва ла и зва нич на Бу дим пе шта за пре тив ши Ср би ји 
ус кра ћи ва њем по др шке за до би ја ње ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ.

18) Не вла ди на ор га ни за ци ја Мрежазареституцијуин си сти ра ла је упра во на овом, ра ни-
јем, да ту му. На ин тер нет стра ни ци ове ор га ни за ци је на ла зе се аманд ма ни ко је је она 
под не ла Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. Ин тер нет: http://www.apppbg.org.rs (да тум при-
сту па: 08.09.2011).
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– Уки да ње спо ља шњих и уну тра шњих ба ри је ра раз во ју би-
зни са и пред у зет ни штва, ко ји ма др жа ва – а пре ко ње по ли-
ти ка и ин тре сни кру го ви – кон тро ли шу при вред не то ко ве, 
кре и ра ју rentseeking ам би јент и та ко под сти чу ко руп ци ју. 

– Ели ми на ци ја огром ног бро ја аген ци ја и др жав них те ла, ко-
јих, по из ја ви са мог Др жав ног по ве ре ни ка за ин фор ма ци је о 
јав ном зна ча ју има пре ко 100.19) 

Вла ди на по ли ти ка не кон тро ли са ног отва ра ња но вих аген ци ја, 
ор га на и дру гих ре гу ла тив них те ла про кла мо ва на као оп ти ми за-
ци ја и по јед но ста вље ње по сто је ћег си сте ма др жав не упра ве, по-
ста ла је не са мо ва жан ин стру мент по ве ћа ња ад ми ни стра ци је и за-
до во ља ва ња пар ти ку лар них ин те ре са и апе ти та, већ и ме ха ни зам 
до дат ног оп те ре ће ња, кон тро ле и ре гу ла ци је еко ном ског жи во та. 
Над ле жно сти ових те ла се че сто пре пли ћу и у ко ли зи ји су са дру-
гим др жав ним ин сти ту ци ја ма, њи хов број ни је ла ко утвр ди ти, док 
кон тро ла и про ве ра њи хо вог ра да прак тич но не по сто ји.

– До след на при ме на ан ти мо но пол ског за ко на на др жав на мо-
но пол ска пред у зе ћа и уста но ве.

– Од у ста ја ње од штет ног на ме та ња тех нич ких стан дар да из 
раз ви је них европ ских зе ма ља кроз њи хо ву екс пре сну тран-
сфор ма ци ју у тех нич ке про пи се са оба ве зном при ме ном.

Без про це са де ре гу ла ци је, про да ја др жав них мо но по ла пред-
ста вља плод но тло за по ја ву фе но ме на та ко зва не „тај ку ни за ци је“. 
Кри ви цу у том слу ча ју не мо гу сно си ти они ко ји су се око ри сти ли 
ова квом по ли ти ком већ др жа ва ко ја је та кву по ли ти ку омо гу ћи ла. 
Де ре гу ла ци ја та ко ђе об у хва та од у ста ја ње од “стра те шких ин фра-
струк тур них про је ка та”, на ци о нал них стра те ги ја и ин ве сти ци о них 
пла но ва. Ови по ку ша ји без из у зет ка за вр ша ва ју не у спе хом и пред-
ста вља ју коч ни цу раз во ја – са свим су прот но од про кла мо ва ног 
ци ља. То је због то га што су кеј нзи јан ске ме ре по свом до ме ту и 
оп се гу крат ко роч не и огра ни че не. Оне су огра ни че не, јер од њих 
ко ри сти има са мо је дан од ре ђен сег мент али не и чи та ва при вре да. 
Оне су крат ко горч не јер по бољ ша ва ју са мо је дан аспект у јед ном 

19) “Не по сто ји еви ден ци ја ко ли ки је број аген ци ја, упра ва, за во да, ди рек ци ја и дру гих 
ре гу ла тор них те ла у струч ним те ли ма Вла де Ср би је. По сле сва ког по ку ша ја да се на-
пра ви ко нач на ли ста, до га ђа се да су по је ди не аген ци је у еви ден ци ји Са ве та за све-
о бу хват ну ре фор му про пи са у фор ми ра њу, а об у хва ће ни су бу џе том за 2009. го ди ну. 
Прет по ста вља се да по ред по сто је ћих по сто је још сто ти ну не е ви ден ти ра них или не ви-
дљи вих Аген ци ја ко је ву ку сред ства из бу џе та.“. Ви де ти: „Ко ли ко у Ср би ји има аген ци-
ја ко је фи нан си ра Вла да?“, ИнтервјусаРодољубомШабићем, Ин тер нет: www.sme dia.
rs (при ступ: 08.09.2011.)
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вре ме ну, док ре ме те це ли ну при вред не кли ме на ду же ста зе. Им-
пле мен та ци ја ова квих ре ше ња под ра зу ме ва ви со ка по ре ска оп те-
ре ће ња за чи та во ста нов ни штво за рад бе не фи та уског кру га опе ра-
ти ве, гра ђев ни ске или ин ду стриј ске, ко ја је укљу че на у ова кав тип 
др жав ног „под сти ца ња раз во ја“. Од та квих про је ка та има ју ко рист 
пре све га ак те ри ин вол ви ра ни у њи хо вој им пле мен та ци ји, док, са 
дру ге стра не, по ре ски на ме ти по мо ћу ко јих се они фи нан си ра ју, 
гу ше раз вој би зни са и ини ци ја ти ву што, ду го роч но гле да но, ште ти 
еко но ми ји јед не зе мље. 

Ове оп ште ме ре мо ра ју се спро во ди ти у свим сег мен ти ма дру-
штва. Ов де ће мо, ра ди илу стра ци је из ло жи ти два, сег мент обра зо-
ва ња и сег мент здрав ства.

Ср би ја још увек ни је кре ну ла пу тем озбиљ не ре фор ме јед ног, 
за ста нов ни штво мо жда и нај о се тљи ви јег сек то ра – здрав ства. Ре-
зул тат је до бро по знат: др жав но здрав ство је у ко лап су а при ват-
но не до вољ но раз ви је но и при сут но. По не ким про це на ма до 10% 
бру то дру штве ног про из во да се тро ши на овај сек тор. То је енорм-
но и не ра ци о нал но из два ја ње ко је оп те ре ћу је и гра ђа не и др жа ву. 
Та ко ђе, др жав но здрав ство, не са мо да ни је бес плат но – што зна ју 
сви ње го ви ко ри сни ци – већ су и услу ге ко је ну ди на вр ло ни ском 
ни воу, а ко руп ци ја све при сут на. Ре ше ње ових про бле ма ви ди се 
у им пле мен та ци ји не ко ли ко струк ту рал них ре фор ми: из јед на ча-
ва ње ста ту са др жав них и при ват них да ва о ца здрав стве них услу га, 
ре струк ту и ра ње и при ва ти за ци ја сег ме на та др жав ног здрав ства, и 
уво ђе ње кон ку рен ци је кроз ин сти ту ци о на ли за ци ју сло бо де из бо-
ра у два глав на ви да: пра во гра ђа на да би ра ју из ме ђу др жав ног и 
при ват ног ле ка ра, услу га и здрав стве них ин сти ту ци ја, као и пра во 
гра ђа на да би ра ју из ме ђу др жав ног и при ват ног здрав стве ног оси-
гу ра ња. Ове ме ре су за ми шље не исто вре ме но као вид рас те ре ће-
ња бу џет ског из дат ка за здрав ство, као и сред ство по ди за ња ни воа 
здрав стве них услу га, њи хо ве до ступ но сти и ства ра ње кон ку рент-
ног и ди на мич ног здрав стве ног сек то ра. 

Обра зо ва ње је још је дан пре скуп др жав ни си стем ко ји не вр ши 
сво ју функ ци ју ква ли тет но и као та кав зах те ва што хит ни ју ре фор-
му. За раз ли ку од про свет ног еста бли шмен та, ко ме је у ин те ре су 
ре фор ма вр ло огра ни че ног оп се га и из ко га са мо та кви пред ло зи 
и до ла зе, ко ри сни ци ма обра зов них услу га (ро ди те љи ма и уче ни-
ци ма) по треб на је зна чај ни ја про ме на си сте ма. По треб на је про ве-
ра и по твр да основ них прин ци па, а не фи но по де ша ва ње си сте ма, 
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ко је се прак тич но сво ди на ве ће за хва та ње из бу џе та. Као и сви 
дру ги др жав ни си сте ми, обра зов ни си стем по ку ша ва исто вре ме но 
да бу де вр ло ква ли те тан и сви ма при сту па чан, што је, на рав но, не-
мо гу ће у си ро ма шној зе мљи. Ре зул тат је пре скуп и не ква ли те тан 
си стем, ко ји по раз тр пи на обе стра не. Пра вац ре фор ме тре ба да 
од ре де опре де ље ња за за др жа ва ње со ци јал не функ ци је – обра зо ва-
ње де це си ро ма шних ро ди те ља – у си сте му др жав ног обра зо ва ња, 
и пре пу шта ње функ ци је раз во ја мо дер ног школ ства сло бод ном тр-
жи шту, на ко ме ће ро ди те љи као нај за ин те ре со ва ни ја стра на сло-
бод но би ра ти по ну ђе не обра зов не услу ге при ват них шко ла.

* 
* *

Сва ка бу ду ћа ре форм ска по ли ти ка мо ра ла би има ти на уму ове 
пре по ру ке и не би сме ла да ука зу је на ком плек сно при вред но и со-
ци јал но ста ње у зе мљи, ве ли ке по ли тич ке про бле ме и ло ше ме ђу-
на род ни по ло жај зе мље, као из го во ре за при хва та ње гра ду а ли стич-
ког при сту па тран зи ци ји. Уко ли ко то чи ни, и то на ро чи то на са мом 
по чет ку свог ман да та, би ће то он да по у здан по ка за тељ да се но ва 
вла да опре дљу је за одр жа ва ње ста рог мо де ла дру штве ног раз во ја. 
Сто га, да би не ка бу ду ћа вла да од мах на по чет ку ман да та оправ да-
ла епи тет ре фром ске вла де, мо ра хит но и не из о став но за по че ти са 
струк ту рал ним ре фор ма ма у свим обла сти ма. Ак ци је и ефек ти еко-
ном ске тран зи ци је мо ра ју би ти прак тич но тре нут ни. Оро ча ва ње 
тран зи ци је на ду жи вре мен ски рок, из го во ри ма да се струк ту рал не 
ме ре не мо гу из ве сти у ман да ту јед не вла де, зна чи да се ре фор ма 
зе мље од ла жу на нео д ре ђе но вре ме, што уз ина че ло ше со цио-по-
ли тич ко ста ње у зе мљи зна чи да ље на за до ва ње, ка ко еко ном ско, 
та ко и дру штве но. Економска транзиција није реформа привре
де,тојереформадржавногапарата, од но сно ње го ва ре дук ци ја. 
То не под ра зу ме ва ни ка кве оп се жне и ду го трај не ре ор га ни за ци је, 
тран сфор ма ци је, ре струк ту ри ра ња, до ка пи та ли за ци је, стра те шка 
парт нер ства и оста ле из го во ре за бес крај но оду го вла че ње са спро-
во ђе њем струк ту рал них ре фор ми. Ни је по треб на да ља ин тер вен-
ци ја др жа ве у при вре ди – др жа ва се већ по ка за ла не ком пе тент ном 
да успе шно упра вља при вре дом и јед на ко је не ком пе тент на да при-
пре ми уни ште ну при вре ду за сло бод но тр жи ште.Потребнојеин
тензивносмањивањеингеренцијаивеличинедржавногапарата. 
Еко ном ска тран зи ци ја је еко ном ска ли бе ра ли за ци ја – осло ба ђа ње 
тр жи шта, од но сно од у ста ја ње од др жав ног ме ша ња у рад ме ха ни-
за ма сло бод ног тр жи шта, од у ста ја ње од на сил ног др жав ног упра-
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вља ња при вре дом, одва ја ње др жа ве од тр жи шта (као што је сво-
је вре ме но одво је на од ре ли ги је) и усме ра ва ње ак тив но сти др жа ве 
пре све га на ње ну без бед но сну функ ци ју – да би др жав ни апа рат 
Ср би је нај зад по стао ве ро до сто јан га рант фи зич ке, имо вин ске и 
прав не си гур но сти ста нов ни ка Ср би је. 

По ку шај да се иде ја еко ном ске ли бе ра ли за ци је де ле ги ти ми ше 
кри ти ком ка пи та ли зма као “не ху ма ног” по рет ка angeneral, са мо је 
по ку шај да се при кри је пра ви мо тив – упра вља ње и кон тро ла свим 
дру штве ним то ко ви ма од стра не гло ма зног др жав ног апа ра та. Ре-
форм ска по ли ти ка тре ба да се ру ко во ди им пе ра ти вом што ве ћег 
осло ба ђа ња дру штва од ета ти стич ког на сле ђа со ци ја ли стич ке ере, 
а то је мо гу ће пре све га одва ја њем еко но ми је од по ли ти ке. Им пе-
ра тив сло бод ног, мо дер ног и про спе ри тет ног дру штва под ра зу ме ва 
да се, ге не рал но, ин ци ја ти ва мо ра де ле ги ра ти са оп штег, др жав ног 
ни воа, на по је ди на чан, гра ђан ски ни во, јер ће се са мо на тај на-
чин гра ђа ни осло бо ди ти др жав ног по кро ви тељ ства и за ви сно сти 
од др жа ве. За то гло ма зни др жав ни апа рат мо ра би ти вра ћен у свој 
при род ни оквир и на ме ну – прав ну и имо вин ску за шти ту гра ђа на. 
Др жа ва Ср би је је под ба ци ла у оном што јој је глав ни за да так и свој 
по раз да ље пре но си на по ље где јој уоп ште ни је ме сто – у еко но-
ми ју.

Не мо же се при хва ти ва лид ност ар гу мен та ко ји по чи ва на то ме 
да раз ви је не др жа ве чи не ко ра ке у прав цу тзв. др жа ве бла го ста ња 
од но сно де мо крат ског со ци ја ли зма. Да ли Ср би ја тре ба да сле ди 
ло ша ре ше ња са мо за то што их усва ја ју од ње да ле ко раз ви је ни је 
зе мље? И ста нов ни штво раз ви је них др жа ва тр пи по губ не по сле ди-
це ове вр сте со ци ја ли зма – са свим пред ви ди во „бе ла ку га“ по га ђа 
уме ре но-со ци ја ли стич ка дру штва „бла го ста ња“ као што до след ни-
ји ко му ни зам иза зи ва ма сов не смр ти од гла ди. Нај ма ње се мо же ре-
ћи ово: Ср би ја ни је раз ви је на др жа ва. Ла га ни по раст на ци о нал ног 
до хот ка од пар про це на та го ди шње и огром не тро шко ве за ма сив-
ни па ра зит ски др жав ни апа рат се би мо гу да при у ште бо га ти ста-
нов ни ци раз ви је них зе ма ља. Ста нов ни штву је нај хит ни је по тре бан 
еко ном ски на пре дак. А нај бр жи и нај трај ни ји еко ном ски раз вој у 
ми ру до но си сло бод но тр жи ште.

Све до ци смо то га да из о ста нак еко ном ске тран зи ци је обе сми-
шља ва и по ли тич ку тран зи ци ју. У еко ном ски не раз ви је ној зе мљи 
сло бо да и де мо кра ти ја ла ко по ста ју плен вла сто љу би вих де ма го га. 
Мо же се ла ко де си ти да по ли ти ча ри скло ни ауто кра ти ји по ни ште 
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чак и ефек те по ли тич ке тран зи ци је у Ср би ји. За то се еко ном ска 
тран зи ци ја мо ра при ве сти кра ју: ре сти ту ци ја, де ре гу ла ци ја, при ва-
ти за ци ја – у нај кра ћем ро ку.

Нео п ход но је да све те ме ре бу ду про пра ће не убр за ном ре фор-
мом др жав ног апа ра та, што је ви ше пу та у овом ра ду ис так ну то, 
јер без сма њи ва ња огром не др жав не по тро шње, без уки да ње кеј-
нзи јан ских прак си ко ји ма се ру ко во де кре а то ри еко ном ске по ли-
ти ке – иде о ло ги је „јав них ра до ва“ и „др жав ног упо шља ва ња“ по 
прин ци пи ма про шлих вре ме на – ни оста ле на ве де не ме ре ни је мо-
гу ће спро ве сти у ме ри у ко јој не ће пред ста ва ља ти са мо пар ци јал не 
ре фор ме крат ко роч ног ефек та. Сма њи ва ње др жа ве у свим ви до ви-
ма зна чи ће, у знат ној ме ри, крај до ми на ци је по себ них ин те ре са над 
јав ним – ин те ре си ма др жа ве и пар ти ја над ин те ре си ма дру штва. 

AleksandarNovakovic&AndrejStanimirovic
SERBIAN“WELFARESTATE”INTHEMAELSTROM

OFFAILEDTRANSITION
-AnalysisofTransitionalBalanceSheetandSeveral
RecommendationsforFutureReformPolicies-

Summary
Thereisageneralagreementthatonesegmentofthetran
sition is taken to a satisfactory extent: it is a transition
fromauthoritarianpoliticalregimetoademocraticorder.
Today,Serbiaisarelativelystabledemocracywithregular,
freeandfairelections.However,thepoliticalreformshave
notbeenfollowedbyeconomicreformsandtheeconomic
systeminherited fromtheperiodofsocialism,remained,
inthemostimportantsegments,unchanged.Moreover,the
adoptionof“Europeanstandards”oftenpresentsacover
foranincreasingregulationoftheeconomy,whilemajor
deregulationisnotplanedatall.Theprocessofprivati
zationwithoutderegulationleadstoamonopolyprivati
zation“tycoonisation”,whichisoftenusedtodisqualify
the institutions of freemarket andprivate property. The
processofdenationalizationandrestitutionofconfiscated
propertyhasnotbeenimplementedyetandhasconstantly
beendelayed.Moreover, theveryconceptofproclaimed
denationalization is unjust. Instead of reducing govern
ment bureaucracy, it iswith each newgovernment even
larger and public spending increases.All these indicate
that Serbia’s economic system is not reformed and can
notbe labeledasmarketoriented.Today,more than ten
yearsfromthebeginningofitstransition,insteadofbeing
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markedasmarketdemocracy,Serbiacanbequalifiedasa
countryofdemocraticsocialism.
Keywords:politicalinstitutions,economicinstitutions,in
ternationalintegration,freemarket,privatization,restitu
tion,deregulation,reformpolicies
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Resume
Startingfromthevaluejudgmentontransition,thispaper
representaviewthattransitionisessentiallyapositiveand
desirableprocessofabandonmentofcommunistideology
andsocialpracticeofsocialism,aprocessofreducinggo
vernmentinterferenceinpeople’slives,andincreaseofop
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portunitiesforindividualfreedom,prosperityandwelfare.
Also,thispaperdepartsfromthethesisthattransitionhas
twomaincomponents–economicandpoliticalone.Poli
tical transitionsignifiestheeliminationofauthoritarian/
dictatorialgovernmentandtheaffirmationofdemocracy.
Theauthorsstandpointpresentedinthispaperisthatthe
economiccomponentoftransition–aneconomic,market
liberalization,thatis,separationofstateandeconomy,is
crucialtothesuccessofoveralltransformationfromun
freetofreesociety,andanecessaryconditionforSerbia’s
developmentanditslongtermstability.Theauthorsma
intainthatthepoliticaltransitionofSerbiais,forthemost
part of it, completed,while the economic transition has
beensuspended.Thestateapparatusisdisorienteddueto
thefactthattheinterestsofsocalled„politicalelite“–po
liticalparties,aswellasstateemployeesareinacollision
withtheinterestsofthemajorityofpopulation.Whilethe
interestsofgeneralpopulationlieinradicalseparationof
economyfrompolitics–namely,buildingofSerbiaasan
economicliberalpoliticaldemocracy–thestateappara
tustendstoretaincontrolmechanismsovertheeconomy
andpreserveSerbiainthestageofdemocraticsocialism
or, toexpress it inmoremodernway,welfare state.The
administration has been constantly increased, the space
exemptedfromstateregulationhasbeenreduced,andthe
goal of transition is increasingly disappearing from the
sight.Thisisdangerousbecausethestate’simmanentin
capability to run economy precludes economic develop
ment, further impoverishes thepopulationandcreatesa
seriousdanger forsociety in termsof itsregressioninto
someformofauthoritarianism.Theauthorsarestressing
theneedforeffectiveimplementationofeconomiclibera
lization.Theformulaofeconomictransitionshouldbe:an
urgentandimmediaterestitution,deregulationandpriva
tization.

 Овај рад је примљен 1. новембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. новембра 2011. године.
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