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Сажетак
Овај рад се по за ба вио раз ме ра ма де струк ци је по гре
шно по ста вље ног мо де ла раз во ја.  Ра ди се за пра во о 
без кон цеп циј ском ста њу раз во ја или сти хиј ском раз
во ју (нео)ли бе рал не еко но ми је. У та квом мо де лу раз вој 
је тек по сле ди ца: низ сти ца ја при ра ста, ко ме тек до
при но си успе шно по сло ва ње пред у зет ни ка и обрт ни ка 
на тр жи шту. Ова кав мо дел раз во ја је иде ал но тип ски, 
мо гућ али тек по сре дан, и у кон крет ном слу ча ју че сто 
не до сти жан. Ако узме мо у об зир и окру же ње у ко ме 
жи ви мо – са свим сло бод но, не мо гућ! Удар на жи вот
ни стан дард, бе да и не ма шти на, ме ђу тим, тра же ре
ше ња за го ру ће сва ко днев не про бле ме: за по шља ва ња, 
ле че ња, со ци јал не за шти те, стам бе не и де мо граф ске 
по ли ти ке... По ну ђе на ре ше ња ко ја нам се ну де: да че
ка мо да нам по ли ти ча ри при ба ве стра не ди рект не 
ин ве сти ци је, или да са ми пра ви мо у сво јим пре би ва
ли шти ма ма ле про из вод не по го не де лу ју гро теск но. У 
тим иде ја ма и тим по ли тич ким по ру ка ма не ви ди мо 
са мо по ку шај ма ни пу ла ци је не спо соб них по ли ти ча ра, 
не го и сву не моћ да се ишта про ме ни, и што је нај го ре 
су ро ви по ку шај да се не ка ко не из др жи во ста ње очу
ва. И за и ста ко ме све сме та је дан по све но ви при ступ 
еко но ми са ња ко ји би за рад раз во ја мо рао да ме ња све: 
од ре ди стри бу ци је по ли тич ких мо ћи до сво јин ских од
но са у на шем дру штву?Аутор је у овом ра ду при ме нио 
чи тав спек тар со ци о ло шких, еко ном ских, по ли ти ко ло
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шких и прав них ме то да, а кон кре тан циљ ис тра жи
ва ња усме рио на из на ла же ње ме ра раз вој не по ли ти ке 
ко је би јед но дру штво у тран зи ци ји усме ри ло пре ма: 
еко ном ском ра сту, ин сти ту ци о нал ној тран сфор ма ци
ји, ја ча њу ин сти ту ци ја, по ди за њу на ци о нал не при вре
де, де мо граф ском ра сту...  
Кључ не ре чи: раз вој, раз вој ни ка па ци те ти, ин сти ту
ци је, по ли ти ка, еко но ми ја, дру штво

(Овај на уч ни рад по сле ди ца је ду го го ди шњих ис тра жи-
ва ња ауто ра у обла сти ути ца ја раз ли чи тих кон цеп ци ја 
раз во ја дру штва на по ка за те ље дру штве ног раз во ја. 
Ва жност ра да ис ка зу је се у да ва њу бит них до при но са 
ја ча њу де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та зе мље 
под сти ца њем све оп штег при вред ног раз во ја Ср би је те 
ука зи ва њем на не до стат ке тре нут них кон цеп ци ја раз-
во ја, и ну ђе ње оних пред ло га ме ра ко је би за циљ има-
ле оја ча ва ње раз вој них по тен ци ја ла зе мље. Све оп ште 
ја ча ње раз вој них ка па ци те та дру штва у ди рект ној је 
ве зи са ја ча њем и де мо крат ских и на ци о нал них ин сти-
ту ци ја, те је ова те ма од ве ли ке ва жно сти и за Про је кат 
на ко ме се ис тра жи ва ње спро во ди. У сво јој основ ној 
хи по те зи аутор пред по ста вља еко ном ске и раз вој не 
чи ни о це кул ту ро ло шким, као основ ним мо ти ва ци о-
ним им пул си ма дру штве не по кре тљи во сти,1) ко ји тек 
ку му ла ци јом ак тив но сти (си нер ги јом) мо гу да до во ду 
до: дру штве ног ра ста, по ве ћа ња жи вот ног стан дар да и 
бо љег ква ли те та жи во та.2))

1) О зна ча ју и уло зи мо ти ва ци је на дру штве ну по кре тљи вост пи ше и наш ис так ну ти со-
ци о лог раз во ја Љу би ша Ми тро вић. Та ко нпр: “Да кле, дру штва ни су пу ки или во лун та-
ри стич ки про из вод, већ ре зул тат уза јам ног де ло ва ња (ак ци је) љу ди на спрам при ро де и 
ме ђу соб но.” (Љу би ша Ми тро вић, “Те о риј ске кон тра вер зе о од но су тра ди ци је и мо дер-
ни за ци је у са вре ме ној со ци о ло шкој ли те ра ту ри и њи хо во ме сто у стра те ги ја ма раз во ја 
пост со ци ја ли стич ких дру шта ва и иден ти тар ној кул ту ри бал кан ских на ро да”, Збор ник 
ра до ва – Тра ди ци ја, мо дер ни за ци ја, иден ти те ти – ме сто тра ди ци је и мо дер ни за ци је 
у раз ли чи тим кон цеп ци ја ма и стра те ги ја ма раз во ја у тран зи ци ји, Фи ло зоф ски фа кул-
тет, Ниш, 2011, стр. 8)

2) Та ко нпр. про фе сор Сло бо дан Ко ма зец го то во да из јед на ча ва еко ном ски и дру штве ни 
раз вој твр де ћи да је “eko nom ski raz voj u osno vi vi še di men zi o na lan pro ces, što zah te va u 
eko nom skoj ana li zi uzi ma nje u ob zir  i dru štve nih, eko nom skih, so ci jal nih, struk tur nih i dru-
gih pro me na u od re đe nom vre men skom in ter va lu, i to kom plek sno u nji ho vom uza jam nom 
de lo va nju.” (Slo bo dan Ko ma zec, Žar ko Ri stić: Eko no mi ja ka pi ta la i fi nan si ra nje raz vo ja, 
Vi ša po slov na ško la, Be o grad, 2000, str. 127) 
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СТИХИЈСКИ КОНЦЕПТ ПОЛИТИКЕ РАЗВОЈА  
– (НЕО)ЛИБЕРАЛИЗАМ

Nео ли бе рал ни кон цепт по ли ти ке дру штве ног и еко ном ског 
раз во ја сво ју су шти ну про на ла зи у сло бо дар ској иде о ло ги-

ји: ауто но ми је при ват но сти, из ко је су  (не што ка сни је) на ста ли 
основ ни по сту ла ти по ли тич ког ли бе ра ли зма: не при ко сно ве ност 
при ват ног об ли ка сво ји не, сло бод на ини ци ја ти ва (у при вре ди и 
дру штву) и прав на јед на кост свих. Из фор мал не јед на ко сти ка сни је 
је про и за шло по ли тич ко пред став ни штво (нај пре са мо) по ре ских 
об ве зни ка, а из ауто но ми је при ват но сти за шти та људ ских и још 
ка сни је ма њин ских пра ва (без на сто ја ња да се као ци ви ли за циј ска 
те ко ви на увр сте и тзв. со ци јал на пра ва).3) По ли тич ки ли бе ра ли зам 
та ко је тре бао да пред ста вља оп шти он то ло шки, епи сте мо ло шки и 
по ли тич ки оквир мо дер ног до ба, а у од но си ма дру штве не мо ћи по-
ка зао се као иде о ло ги ја бур жо а зи је, те о риј ско оправ да ње обрт ни ка 
и плу то кра та да на осно ву имо вин ске (пре)мо ћи и мо не тар не обрт-
не ма ни пу ла ци је нов ча ним ре сур си ма (че сто и без по кри ћа) узур-
пи ра ју пра во на до но ше ње по ли тич ких од лу ка ка ко би дру штве ни 
раз вој усме ри ли пре ма сво јим кла сним ин те ре си ма. 

Ка да је о еко ном ском ли бе ра ли зму реч он да се он сво ди на по-
став ке кла си ча ра Ри кар да и Сми та. За Ада ма Сми та су шти на свег 
жи вог и не жи вог ле жи у сло бо ди, а она се у дру штву оства ру је 
кроз сло бо ду при вре ђи ва ња или пред у зи ма ња та квих лу кра тив них 
ак тив но сти ко је су ван би ло ка квог до ма ша ја др жав них пи па ка.4) 
Ин си сти ра се на сло бо ди при ват не ини ци ја ти ве, те се од сва ког 
по је дин ца оче ку је да сво ју лич ност са о бра зи са уло гом пред у зет-
ни ка.5) Смит се та ко осла ња на те зу о ми ни мал ној др жа ви – др-
жа ви услу жном сер ви су – а би ло ка ква раз вој на по ли ти ка не би 
по сто ја ла ван сти хиј ског про цва та по је ди нач них еко но ми ја пред у-
зет ни ка-на-тр жи шту. Раз вој се ов де од и гра ва спон та но, сти хиј ски 

3) Mi lan Ma tić, Li be ra li zam, po pu li zam i de mo kra ti ja, Slu žbe ni list SRJ, Be o grad, 2002, str. 
35: “Po što va nje pra va ma nji na od ve ći ne, sa gla snost i ugo vor no (slo bod no, do bro volj no) iz-
ra ža va nje vo lja i za sni va nje uza jam nih pra va i oba ve za, re pre zen ta ci ja i kon sti tu ci o na li zam, 
prav na i po li tič ka jed na kost...”

4) Bra ni slav Šo škić, “Adam Smit”, Iz isto ri je gra đan ske eko nom ske mi sli: 7-44, Ci klus pre da-
va nja, Be o grad, 1955, str. 8. “... eko nom ska slo bo da, naj ši ra u svim prav ci ma, slo bo da lič ne 
ini ci ja ti ve, bez ika kvog me ša nja sa stra ne, bez ika kvog re gu li sa nja eko nom skog ži vo ta.”

5) Са о бра же ње са уло гом пред у зет ни ка има и сво је ме та фи зич ко, ре ли гиј ско оправ да ње 
ко је про на ла зи мо у би блиј ском пре да њу про те стант ског ста ро за вет ног ре ви зи о ни зма о 
ко ме је пи сао још Макс Ве бер. (Та ко нпр: Max We ber, Pro te stant ska eti ka i duh ka pi ta li
zma, Ve se lin Ma sle ša, Sa ra je vo, 1989, str. 48-50)
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и ку му ла тив но... У скла ду са кла сич ном еко ном ском шко лом Да вид 
Ри кар до је оштар про тив ник не са мо др жав ног ин тер вен ци о ни зма 
у сфе ри при вре ђи ва ња, већ и би ло ка квих др жав них мо но по ла, па 
у тр жи шту ви ди ре гу ла то ра за укла ња ње ма ње про дук тив них, нео-
д луч них и не спо соб них.6) Та ко је ус по ста вље на те о ри ја со ци јал-
ног дар ви ни зма или пре да тор ска еко но ми ја пре ма ко јој ја чи гу та ју 
сла би је, а сви се за јед но до кра ја жи во та бо ре за пре жи вља ва ње.7) 
«Екс трем на кон цен тра ци ја фи нан сиј ске мо ћи, де ре гу ли са на тр жи-
шта и ап со лут на вла да ви на нов ца је сте то што од ли ку је ул тра ли-
бе ра ли зам.»8)

Са вре ме на вер зи ја ли бе ра ли зма, и ње го ва еко ном ска по јав на 
фор ма –  нео ли бе ра ли зам, ба зи ран је на основ ним по сту ла ти ма 
Чи ка шке шко ле ко ја је фун ди ра ла не ко ли ко основ них пра ва ца по-
ли ти ка раз во ја: ми ни мал на др жа ва и де ре гу ла ци ја кроз дис пер зи-
ју по ли тич ке мо ћи, тр жи ште и сло бо да пред у зи ма ња, еко ном ски 
(и раз вој но) па сив на др жа ва ко јој је на мет ну та функ ци ја ки шо-
бра на  еко но мо кра ти је и мо не та ро кра ти је, ре стрик тив на по ре ска 
по ли ти ка, так са тив на со ци јал на за шти та без со ци јал не по ли ти ке 
(об у хва та са мо нај у жи слој убо гих и по слов но не спо соб них), ре-
стрик тив на мо не тар на по ли ти ка...9) Не што ка сни је уни фи ко ван је 
обра зац раз во ја не раз ви је них и зе ма ља у раз во ју. Зе мље ко је тра же 
сред ства од Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да и Свет ске бан ке (по 
не што по вољ ни јим кре дит ним тран ша ма од кре ди та ко мер ци јал-
них ба на ка), у том слу ча ју мо ра ју се оба ве за ти на при ме ну тзв. 
Ва шинг тон ског кон се зу са ко ји у на че лу пред ви ђа сле де ће по ли-
тич ко-еко ном ске ак ци је у ци љу раз во ја: ста би ли за ци ја, при ва ти-
за ци ја, ли бе ра ли за ци ја.10) У прак си то из гле да та ко што се нај пре 
до ма ћа ва лу та ста би ли зу је ре стрик тив ном мо не тар ном по ли ти ком 

6) Da vid Ri car do, John Ram say McCul loch: The works of Da vid Ri car do – with a no ti ce of the 
li fe and wri tings of the aut hor, Mur ray, 1871, р. 150. 

7) Та ко нпр у: El len Fran kel Paul, Li be ra lism and the eco no mic or der, vol.10, Cam brid ge Uni-
ver sity Press, New York, 1993, p. 86-87. 

8) Slo bo dan Ko ma zec: Iz gu blje ne bit ke sta bi li za ci je i raz vo ja na po gre šnoj stra te gi ji, Be o grad, 
2008, str. 165.

9) Mi o mir Jak šić, Bo jan Di mi tri je vić, Ni ko la Fa bris, Alek san dra Pra šče vić: Sa vre me na ma kro
e ko nom ska mi sao, Či go ja, Be o grad, 2001, str. 53.

10)  Де сет основ них ста во ва Ва шинг тон ског кон сен зу са су: 1. Де фи цит бу џе та не сме да 
бу де ве ли ки; 2. При о ри те ти у др жав ним рас хо ди ма тре ба да иду на сфе ре са ве ћим 
ефек ти ма; 3. По треб но је ши ри ти по ре ску осно ви цу; 4. Фи нан сиј ска ли бе ра ли за ци-
ја пу тем тр жи шних ка мат них сто па; 5. Је дин стве ни де ви зни курс; 6. Ли бе ра ли за ци ја 
тр го ви не; 7. Ди рект не ино стра не ин ве сти ци је; 8. При ва ти за ци ја; 9.  Де ре гу ла ци ја; 10. 
Пра во вла сни штва; (Ово и у: Јо ван Ду ша нић, Was hing ton con sen sus – ко ди фи ко ва ни 
про грам еко ном ског нео ко ло ни ја ли зма, Но ва Евро па, Бе о град, 2007, стр. 34-35)
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(ни ска ин фла ци ја и не до ста так до ма ћег нов ца на тр жи шту); по том 
се спро во ди на сил на при ва ти за ци ја где до ла зи до ра ди кал не про-
ме не сво јин ских од но са до оту ђе ња имо ви не из до ма ћих из во ра у 
стра не ру ке; и ко нач но се ли бе ра ли зу је тр жи ште та ко што се уки-
да ју ца ри не на увоз ино стра не ро бе. У сле де ћим прак тич ним фа за-
ма сле ди: де ре гу ла ци ја (уми шљај но по вла че ње прав не ре гу ла ти ве 
из при вред них и фи нан сиј ских то ко ва), по том ли бе ра ли за ци ја це на 
уво ђе њем тр жи шних це на ко је дик ти ра гло бал на еко но ми ја чи ме 
до ла зи до по ве ћа ња це на основ них по тро шач ких де ри ва та (хра не, 
ле ко ва, енер ге на та, ста на ри на, оде ће и обу ће, школ ских по ма га-
ла...), и ко нач но у за вр шној ета пи се вр ши тзв. мо не тар ни удар чи-
ме се обез вре ђу је до ма ћа ва лу та. За ра де та да по ста ју бе сми сле но 
ма ле, а ку пов на моћ ста нов ни штва је све де на на еко ном ску бе ду. 
Та ко Ва шинг тон ска са гла сност по ста је ја ко сред ство гло ба ли зо-
ва ња и сла бље ња па чак и не стан ка на ци о нал них еко но ми ја, али и 
на чин бр зе про ме не сво јин ских од но са и пре тва ра ња дру штве них 
сло је ва у те шко про ход не кла се.11)

Ка да је реч о «до ма ћим нео ли бе ра ли ма» ва ља ис та ћи да су њи-
хо ва уче ња ба зи ра на на по при лич но ана хро ној ре цеп ту ри кри ти ке 
дав но пре ва зи ђе ног пост кеј ни ја ни зма (кри ти ка мо но по ла, др жав не 
ин тер вен ци је, јав не по тро шње...).12) До ма ћи (нео)ли бе рал ни еко но-
ми сти це лој док три ни да ју иде о ло шки дис курс за ла га њем за до ки-
да њем остат ка оста та ка со ци ја ли зма. Они чак иду то ли ко да ле ко да 
тра же из ме ну вред но сних ан ти ци па ци ја на ро да у ко ме жи ве.13) У 

11) Ево шта о по сле ди ца ма де ло ва ња ММФ на на ци о нал ну при вре ду ка же Зо ран Гру би-
шић: “ММФ је тај ко ји, пу тем по ли ти ке усло вља ва ња зе ма ља у раз во ју на ме ће ли-
бе ра ли за ци ју тр жи шта ка пи та ла, ко ја за тим тре ба да омо гу ћи лак и нео ме тан ула зак 
ве ли ких тран сна ци о нал них ком па ни ја на тр жи шта не раз ви је них зе ма ља.” (Ви шња 
Стан чић, Зо ран Гру би шић: “Нео ли бе ра ли зам и по ли ти ка усло вља ва ња ММФ-а”, По ли
тич ка ре ви ја, 4/2011:259-276, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 262)

12) Ис кри вље на ту ма че ња пост кеј нзи ја ни зма пре ма ко ме су за све кри ви мо но по ли ко ји су 
са да од др жав них по ста ли при ват ни, те да би “де кон цен тра ци ја вла сни штва при вред-
них си сте ма” (ваљ да при вред них су бје ка та!, прим В.С) ре ши ла све бри ге тран зи ци о ног 
дру штва у Ср би ји ви дљи ва је у ра до ви ма (нео)ли бе ра ла из гру па ци је Ка та лак си ја. 
Они и да ље не по ко ле бљи во ве ру ју да је раз вој мо гућ тек по сред но и сти хиј ски упра во 
пре ко де кон це три са ног мно штва пред у зет ни ка, без узи ма ња у об зир би ло ка квих ва-
не ко ном ско-ин же њер ских де тер ми ни за ма ко ји нам ука зу ју на осо бе но сти кул тур ног 
кру га у ко ме жи ви мо и не пред у зет нич ки ка рак тер ов да шње по пу ла ци је. (Ви де ти у: 
Алек сан дар Но ва ко вић, Ан дреј Ста ни ми ро вић, “Срп ска др жа ва бла го ста ња у вр тло-
гу не у спе шне тран зи ци је”, По ли тич ка ре ви ја, 4/2011: 133-153, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2011) 

13) Ево шта о то ме ка же нео ли бе рал ни гу ру проф. Љу бо мир Ма џар: “Бри га о чо ве ку... је 
су прот но фи ло зо фи ји за ко ју се ве ру је да вла да За па дом, ме ђу чи је основ не по сту ла те 
спа да и то да по је дин ци са мо стал но тра га ју за соп стве ном сре ћом, а за да так је вла сти 
и др жа ве да оси гу ра ју усло ве у ко ји ма их у тој ин ди ви ду ал ној по тра зи за сре ћом ни ко 
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свом по ли тич ком при ла зу ма кро е ко ном ском упра вља њу дог мат ски 
се др же сле де ћих на че ла:

 – бе со муч но за ла га ње за то тал ну при ва ти за ци ју чак и тзв. 
стра те шких јав них пред у зе ћа (НИС, ЈАТ, ТЕ ЛЕ КОМ и 
сл);14)

 – еко но ми ја по ну де на ме сто еко но ми је тра жње сти му ли-
са њем оних ко ји по се ду ју ка пи тал. Ка пи тал је по стао све: 
ње му се уга ђа, при хва та ју се све фор ме ка пи та ла, фор си-
ра се шпе ку ла тив ни ка пи тал и сл. Ре кло би се ни ка да ви-
ше при че о при вла че њу ка пи та ла, а ни ка да ма ње ка пи та-
ла. “Др жа ва бла го ста ња по ста је др жа ва пред у зет ни ка”.15)

 – ми ни мал но ме ша ње др жа ве у про из вод не то ко ве под ути-
ца јем нео кла сич не шко ле ра ци о нал них оче ки ва ња у ко јој 
се ма кро е ко ном ско упра вља ње пре во ди у  ми кро е ко ном-
ску пер спек ти ву тзв. ства ра ња ам би јен та за ин ве сти ра
ње.16) 

 – де ин ду стри ја ли за ци ја зе мље кроз про цес пре та ка ња ка-
пи та ла ма сов ном и не кри тич ком при ва ти за ци јом дру-
штве но-др жав не сво ји не рад ни ка у при ват ну сво ји ну вла-
сни ка ка пи та ла, и кроз за сни ва ње ма лих и сред њих пред-
у зе ћа.17) Про из вод ња но во ство ре них вред но сти по ста је 
не што ела стич ни ја и адап тив ни ја, али зна чај но опа да, јер 
ма ла и сред ња пред у зе ћа ни су у ста њу ни да се при мак ну-
ту оби му ра ни јег ин ду стриј ског ра ста.18)

не ће оме та ти.” (Љу бо мир Ма џар: Ис ку ше ња еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011, стр. 207)

14) Та ко је дан од нај ра ди кал ни јих за го вор ни ка тр жи шног фун да мен та ли зма, про фе сор на 
Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду, Да ни ца По по вић ка же: “И ни шта се не ће про ме-
ни ти, све док ЕПС, НИС, ЈАТ и сви оста ли оста ну у др жав ној сво ји ни, све ће оста ти 
исто.” (Да ни ца По по вић, Еко но ми ја здра вог ра зу ма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, 
стр. 73) “(...) кључ свих про бле ма срп ске при вре де ле жи у још не дир ну том сек то ру ве-
ли ких дру штве них и јав них пред у зе ћа и да је без ра ди кал ног ре за у тој обла сти Ср би ја 
осу ђе на на ве ли ку и ра сту ћу не за по сле ност и без на ђе.” (Ibi dem, стр. 99)

15) “Dr ža va i krup ni ka pi tal se in te gri šu, od no sno in te re sno po ve zu ju.” (Slo bo dan Ko ma zec, 
Neo li be ra li zam, pri va ti za ci ja i fi nan sij ski ka pi tal, Či go ja štam pa, Be o grad, 2004, str. 458) 
“Dr ža va osi gu ra va krup nom ka pi ta lu tr ži šta, od go va ra ju ću ma kro e ko nom sku po li ti ku, olak-
ši ce, pre fe ren ci je, si gur nost ula ga nja i dr. dok ka pi tal osi gu ra va dr žav noj ad mi ni stra ci ji vi so-
ke jav ne pri ho de, iz me nu struk tu re ras ho da i stal ni bu džet ski de fi cit.” (Ibi dem, str. 458-pe tit) 

16) Би ло ка ква др жав на ин тер вен ци ја ов де је уна пред-за да то за бра ње на, јер мо же да на-
ру ши ба ланс на ми кро е ко ном ском ни воу при вред но ин те ре сног са-од но ше ња. (Pre ston 
Mil ler, The Ra ti o nal ex pec ta ti ons re vo lu tion – re a dings from the front li ne, MIT Press, 1994, 
p. 41)

17) Ва ља ис та ћи да: “Sa aspek ta eko nom ske efi ka sno sti stra no ula ga nje se ana li zi ra kroz sma-
nje nje tro ško va pro iz vod nju an ga žo va njem jef ti ne rad ne sna ge. I na ša ze mlja, po put ve ći ne 
ze ma lja u tran zi ci ji, ima re la tiv no ob u če nu i kva li fi ko va nu rad nu sna gu sa ap so lut no ni skom 
nad ni com. To je či ni ve o ma pri ma mlji vom za stra na ula ga nja,..” (Ne nad Avra mo vić: Stra na 
di rekt na ulag nja i tran zi ci ja, Za du žbi na An de re je vić, Be o grad, 2006, str. 77)

18) И не са мо то. Сред ња, а на ро чи то “ma la pred u ze ća ima ju ne do volj ne re sur se i po ten ci ja le 
da na du ži rok iz dr že ne sta bil nost sve kon ku rent ni jeg tr ži šta.” (Dra gan Ra do vić, Ži vo rad 
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 – све оп ште при су ство кри ти ке др жав них мо но по ла, уз уз-
др жа ни ју кри ти ку ко мер ци јал них мо но по ла при ват них 
пред у зе ћа.19)

 – под из го во ром кон ку рент но сти јав ни сек тор се пре во ди 
на ко мер ци јал но-пред у зет нич ки сек тор уво ђе њем тзв. 
услу жних сер ви са гра ђа на. До ла зи до ма сов ног от пу шта-
ња рад ни ка, а ква ли тет услу га опа да.20)

СТУДИЈА СЛУЧАЈА ИЛИ У ЧЕМУ СЕ СВЕ ОГЛЕДА 
ДЕСТРУКЦИЈА ПОЛИТИКЕ СТИХИЈСКОГ РАЗВОЈА 

(НЕО)ЛИБЕРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ?

При ме на шокте ра пи је, основ них на че ла нео кла си ча ра (мо не-
та ри ста и шко ле ра ци о нал них оче ки ва ња) и до слов но по сту па ње 
сход но упут стви ма Ва шинг тон ског кон сен зу са до во ди до сле де ћег 
сце на ри ја:

1. Нај пре се спро во ди при ва ти за ци ја или пре во ђе ње вла сни-
штва.21) Она иза зи ва од лив ка пи та ла. Га се се пред у зе ћа; за тва ра ју 
фа бри ке; от пу шта ју или пен зи о ни шу рад ни ци.

2. По опро ба ном сце на ри ју укла ња се до ма ћи бан кар ски сек-
тор.22) С по чет ка се фор си ра јав на по тро шња стам бе ним и по тро-
шач ким кре ди ти ма обез бе ђе ним ја ком ва лут ном кла у зу лом.

3. Про из вод ња за ми ре. Не ма но во ство ре них вред но сти на тр-
жи шту. Ро ба (ре ал на, фи нан сиј ска, па чак и на јам на) се уво зи. Пен-
зи о ни фонд због при ли ва пен зи о не ра пу ца. Те рет пен зи о ног фон да 
та да па да на бу џет.

Mi lić, Bran ka Ra do vić: “Kri za eko no mi je ma log pred u ze ća i stra te gi je opo rav ka”, Me đu na
rod na na uč na kon fe ren ci ja – ME NAG MENT 2010, Kru še vac, 2010, str. 460) 

19) Та ко нпр. (нео)ли бе рал Ми ро слав Про ко пи је вић оп ту жу је: “Dr ža va je pod uti ca jem in-
te re snih gru pa znat no pro ši ri la svo je nad le žno sti, a pro ši re nje se ogle da u di rekt nom uče šću 
dr ža ve na tr ži štu (dr žav no vla sni štvo), ne po treb noj mo no po li za ci ji mno gih ro ba i uslu ga (di-
stri bu ci ji stru je, po šta, te le ko mu ni ka ci je, obra zo va nje), ni zu sub ven ci ja (sta no va nje, is hra na 
si ro ma šni jih, sub ven ci je far me ri ma, ka mi on dži ja ma), ne po treb nih re gu la ci ja (le ka ri i me di-
cin ske uslu ge). Ta kvim in ter ven ci ja ma dr ža va pre u zi ma po slo ve ko je pri vat ne fir me mo gu da 
oba vlja ju znat no efi ka sni je.” (Mi ro slav Pro ko pi je vić, Kon sti tu ci o nal na eko no mi ja, €-Press, 
Be o grad, 2000, str. 312)

20)  Slo bo dan Ko ma zec: Neo li be ra li zam, pri va ti za ci ja i fi nan sij ski ka pi tal, Či go ja štam pa, Be o-
grad, 2004, str. 459.

21) Спро во ди се тзв. аут сај дер ска при ва ти за ци ја, ко ја има за по ла зи ште ли бе рал ну иде ју 
да је “ozdra vlje nje pri vre de mo gu će sa mo kroz pri liv sve žeg ka pi ta la i pu tem po što va nja 
oštre tr ži šne kon ku ren ci je.” (Ne nad Avra mo vić: Stra na di rekt na ulagаnja i tran zi ci ja, Za du-
žbi na An de re je vić, Be o grad, 2006, str. 90) 

22) Јо ван Б. Ду ша нић: Бе ћар ска еко но ми ја, Бе о град ска по слов на шко ла, Бе о град, 2008, 
стр.4 3. и да ље
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4. Бу џет је пре на пу чен. Бу џет ски де фи цит стро мо гла во ра сте. 
Власт ко ја је уга си ла про из вод њу, ко ја се осла ња на сла ба шну и не-
до вољ ну (нео)ли бе рал ну сти хиј ску при вре ду, спас тра жи у но вим 
за ду жи ва њи ма, ка ко би одр жа ла со ци јал ни мир, и на ми ри ла уста-
вом за га ран то ва на пра ва сво јих ко ри сни ка.23) Увоз је не кон тро ли-
сан. Из во за не ма, не то ли ко због пре це ње не вред но сти на ци о нал не 
ва лу те, ко ли ко због уга ше не про из вод ње. Вла сни ци ка пи та ла су 
по ку по ва ли фа бри ке буд-за што, от пу сти ли рад ни ке, и пре про да ли 
имо ви ну или је пре то чи ли у гра ђе вин ско зе мљи ште. На тај на чин 
омо гу ћи ли су про дор стра них ро ба на до ма ће тр жи ште.

5. На тр жи шту ра да су ми ли о ни не за по сле них. Фа бри ке ро-
ди те ља су по га ше не:  ро ди те љи су на пен зи ја ма, де ца на ули ца ма 
– де ца и ако ра де кре ћу се по нај ви ше у зо ни си ве еко но ми је.24) На-
пла та по ре за је не е фи ка сна. Не по сто ји ле гал на кон тро ла пра ће ња 
то ко ва нов ца. 

6. Са да је дру штво до ве де но у та кву си ту а ци ју да је про из вод-
ња на ми ни му му, а да ве штач ки на пум па на јав на по тро шња до во ди 
до де пре си ја ци је на ци о нал не ва лу те. До ла зи до мо не тар ног уда-
ра. Ко ри сни ци кре ди та су у огром ном фи нан сиј ском про бле му јер 
до ма ћа ва лу та у ко јој при ма ју фик сне пла те на гло па да, па је све 
те же от пла ћи ва ти де ви зне ра те кре ди та. До ла зи до ку му ла ци је кре-
дит но-не сол вент них пла ти ша, па бан ке по ла ко по вла че сред ства са 
до ма ћег тр жи шта. 

7. По ја вљу ју се “спа си о ци” ко ји ну де ре ше ње. То су “екс пер-
ти” ко ји ну де сма ње ње јав не по тро шње. Сма ње ње иде кроз до дат на 
от пу шта ња рад ни ка, и до дат ну при ва ти за ци ју. Са да је не за по сле-
них и не ко ли ко ми ли о на... Бу џет ни је у ста њу да сер ви си ра основ-
не оба ве зе из пре ста ци ја за га ран то ва них Уста вом: ра ди кал но се 
сма њу ју или не ис пла ћу ју пен зи је, сма њу ју се пла те, про ду жа ва се 
рад ни стаж... 

8. Вр ши се тзв. ре фор ма по ре ског си сте ма. По ре зи на не крет-
ни не не из др жи во ра сту, до ла зи до стр мо гла вог па да це на не крет-
ни на, јер по ре ски об ве зни ци ни су у мо гућ но сти да пла те по рез ко-
ји им на ме ће др жа ва ка ко би на пу ни ла бу џет. На гло ра сте лич на 

23) “Re al ni ka pi tal pred u ze ća se sta vlja u ru ke fi nan sij ske oli gra hi je, a sta nov ni štvo pri vre me no 
pre ko bu dže ta smi ru je.” (Slo bo dan Ko ma zec: Iz gu blje ne bit ke sta bi li za ci je i raz vo ja na po
gre šnoj stra te gi ji, Be o grad, 2008, str. 54)

24) Та ко нпр. у Ср би ји “... u stva ra nju BDP do mi ni ra ter ci jar ni sek tor (62,8% u 2006. go di ni).” 
(Bran ko Mi ha i lo vić, Ve sna Pa ra u šić, Zo ran Si mo no vić: Ana li za fak to ra po slov nog am bi jen ta 
Sr bi je u za vr šnoj fa zi eko nom ske tran zi ci je, In sti tut za eko no mi ku po ljo pri vre de, Be o grad, 
2007, str. 51)
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за ду же ност ста нов ни штва, чак и оних ко ји се ни ка да ни су за ду жи-
ва ли. Чи та вом ста нов ни штву се на ме ћу лан ци ду жнич ког роп ства.

9. Исто вре ме но, ква ли тет жи во та на гло па да. На ста ју со ци јал-
ни не ми ри и ха ос на ули ца ма. Тра жи се остав ка вла де. Ре ше ња као 
да не ма. На ме ће се тех но крат ска власт ино стра не бан ка ро кра ти је. 
Зе мљом се са да пот пу но ди ри гу је спо ља.

У чи та вој овој при чи, ва ља то ис та ћи, за јед но у спре зи де лу ју: 
до ма ћи ка пи та ли сти (тзв. тај ку ни) и ино стра ни бан кар ски шпе ку-
лан ти, по ли ти ча ри на вла сти (уз са у че сни штво и оних у опо зи ци-
ји), нео ли бе рал на ин те ли ген ци ја, и стра ни по ли тич ки и еко ном ски 
цен три мо ћи, ко ји за пра во ди ри гу ју чи та вим сце на ри јем. У по слу 
не по сред но уче ству ју по ли ти ча ри из по ли тич ких стра на ка ко ји 
у пар то крат ском по ли тич ком ми љеу ни су ни шта дру го до аген-
ти ути ца ја ко ји као сво је по ди зво ђа че ан га жу ју до ма ће “еко ном-
ске струч ња ке”. У том стра нач ком по ступ ку вр ши се пре па ки ва ње 
(нео)ли бе рал них “екс пе ра та” из јед не стран ке у дру гу. Ка да се јед-
ни ис цр пе, и ка да их се мње ње за си ти, при сти жу но ви, од мор ни 
ре зер вни игра чи са клу пе, ко ји на ста вља ју да но се шта фе ту у ма-
ра то ну на мет ну те сти хиј ске еко но ми је. Сти че се ути сак да ти тзв. 
“струч ња ци” мо гу би ти све од ин тер на ци о на ли ста до екс трем них 
на ци о на ли ста – оно у шта не сме ју да ди ра ју је сте фе тиш (нео)ли-
бе рал не еко но ми је и при ват ног вла сни штва обрт ни ка и плу то кра-
та.25) Оту да и не чу ди што еко ном ски про гра ми свих нај ва жни јих 
по ли тич ких стра на ка у Ср би ји ли че као ја је ја је ту. Не мо гу ће је да 
је баш то ли ка без и деј ност стра нач ких вођ ста ва! Шта је по сре ди?

ИМА ЛИ НАДЕ? – ПОЛИТИКА РАЗВОЈНЕ ЕКОНОМИЈЕ

У стар ту ва ља ис та ћи да по след ња фа за по губ ног деј ства нео-
ли бе рал не еко но ми је мо же још увек да бу де за у ста вље на. На су прот 
ку му ла тив ном при сту пу ма лих при ра ста у по ли ти ци сти хиј ског 
раз во ја ба зи ра на ог на (нео)ли бе рал ним на че ли ма: при ва ти за ци ја, 
де ре гу ла ци ја, де е та ти за ци ја, тр жи шни фун да мен та ли зам.., ја вља 
се по ли ти ка убр за ног и фо ку си ра ног ве за ног раз во ја ко ја се ис-

25) Не ки ли бе рал ни ми сли о ци ми шље ња су да из ме ђу ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли зма не-
ма ни ка квих до дир них та ча ка, и да су чак су про ста вље ни. Та ко за ја стре ба ли бе ра ли-
зма Да ни је ла Цвје ти ча ни на: “Ли бе рал ни мо дел не ма ве за са нео ли бе рал ним, то је у 
ства ри су прот ност...” (Ми лош Об ра до вић, “Рас пра ва о нео ли бе ра ли зму”, Пе чат, http://
www.pe cat.co.rs/2012/03/ras pra vaoneo li be ra li zmu/) Цвје ти ча нин иде то ли ко да ле ко да 
оп ту жу је Ва шинг тон ски спо ра зум да је ис кри вио јед ну та ко пле ме ни ту иде ју као што 
је еко ном ски ли бе ра ли зам нео ме та не во ље плу то крат ских по сту па ка (тзв. “је зик нов-
ца”).
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по ља ва кроз по ли ти ку раз вој не еко но ми је, где су сви по ли тич ки, 
еко ном ски и прав ни ка па ци те ти јед не зе мље усме ре ни са мо и ис-
кљу чи во ка јед ном ци љу – убр за ном еко ном ском ра сту и пу ном 
дру штве ном раз во ју.26) Ме ре ко је сто је пред при ме њи ва чи ма овог 
мо де ла, у том слу ча ју, су не слу ће них раз ме ра.27)

Про ме на раз вој не па ра диг ме од мо де ла ме ђу на род ног ка пи та-
ла (где се др жа ва ста вља у функ ци ју фи нан сиј ско-шпе ку ла тив ног 
ка пи та ла) ка мо де лу раз во ја на ци о нал них при вре да от по чи ње па-
ра диг ма тич ном ре во лу ци јом у про ме ни вла снич ке струк ту ре. По-
ли ти ка раз вој не еко но ми је ума њу је зна чај при ват не сво ји не у про-
це су де при ва ти за ци је пре во ђе њем при ват не сво ји не на лич ну: та мо 
где се у ис тој лич но сти сти чу рад ник и вла сник не ма при ват не сво-
ји не. На ме сто ка пи та ла ко ји је оту ђен од ра да уво ди се со ци јал на 
функ ци ја ра да, спа ја ју се рад и ка пи тал, а при вред на ми кро ће ли-
ја ор га ни зо ва на је кроз пред у зе ће где рад ник по ста је (су)вла сник 
про из вод ње у ак ци о нар ски кон ци пи ра ној по де ли еко ном ско-упра-
вљач ке мо ћи (тзв. пар ти ци па тив на по де ла имет ка).28) Рад ни ци се 
мо ти ви шу ка оства ри ва њу про из вод ног ви шка ка ко би га (на кон 
на ми ре ња оба ве за др жа ви) де ли ли ме ђу соб но. Исто вре ме но, пре и-
спи ти ва ње при ва ти за ци је има за по сле ди цу ре ди стри бу ци ју по ли-
тич ке и фи нан сиј ске мо ћи. Вла да про гла ша ва по ли ти ку пу не за по
сле но сти, та ко да др жа ва пре у зи ма све раз вој не ка па ци те те у сво је 
ру ке ка ко би по че ла са оства ри ва њем по ли ти ке пу не за по сле но сти. 
То под ра зу ме ва му ко трп ну из град њу про из вод них ла на ца фор ми-
ра њем при вред них су бје ка та у раз ли чи тим при вред ним гра на ма: 
нај пре у ин фра струк ту ри, по том у по љо при вре ди (ко о пе ра ци је, 
ме наџ мент за пла сман ро ба на ино тр жи шта и сл), па у ин ду стри ји 
пре ра де хра не, ко ја за се бе ве зу је и тзв. ла ку ин ду стри ју (хе миј ску 
и ма шин ску). Вре ме ном ла ка ин ду стри ја на ра ста до по тре ба за те-

26) Slo bo dan Ko ma zec, Žar ko Ri stić: Eko no mi ja ka pi ta la i fi nan si ra nje raz vo ja, Vi ša po slov na 
ško la, Be o grad, 2000, str. 121: “Me ha ni zam i odva ja nje pro ce sa eko nom skog ra sta na da na-
šnjem ste pe nu raz vo ja ka pi ta li zma ne mo že se od vi ja ti pod is klju či vim de lo va njem auto ma-
ti zma tr ži šta.”

27) “Зна чај ну уло гу др жа ва мо ра да има, не са мо у ства ра њу ин сти ту ци о нал не ин фра-
струк ту ре нео п ход не за ефи ка сно функ ци о ни са ње тр жи шне при вре де, не го и у ди рект-
ном по кре та њу, убра за ва њу и усме ра ва њу при вред ног раз во ја,.. (...) Сте пен упли та ња 
др жа ве у еко ном ски жи вот по је ди не зе мље за ви си од ни воа ње не при вред не не раз ви је-
но сти.” (Јо ван Б. Ду ша нић: Бе ћар ска еко но ми ја, Бе о град ска по слов на шко ла, Бе о град, 
2008, стр. 56)

28) Slo bo dan Ko ma zec: Neo li be ra li zam, pri va ti za ci ja i fi nan sij ski ka pi tal, Či go ja štam pa, Be-
o grad, 2004, str. 487: “Kon cep ci ju iz grad nje no vog si ste ma tre ba ba zi ra ti na na ve de nom 
in te re su za po sle nih za ka pi tal i raz voj (bu duć nost fir me), kao i za svoj lič ni do ho dak. Upra-
vljač ka raz voj na i kon trol na funk ci ja se ko nač no spa ja ju u jed nom ko lek ti vu. To je in di vi du-
al no-ko lek tiv na svo ji na za po sle nih u pred u ze ću.”
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шком, вој но на мен ском и енер гет ском. План ско по ди за ње при вре де 
под ра зу ме ва из ра ду и ре а ли за ци ју план ских раз вој них про је ка та 
про и за шлих из са рад ње при вре де са на уч ним ин сти ту ти ма свих 
на уч них стру ка.29) Др жа ва сва ка ко у и овом мо де лу по др жа ва раз-
вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, али је то тек је дан од сег ме на та 
раз во ја.30) Он оста је пре пу штен тр жи шту и при ват ној ини ци ја ти ви. 
При ват на ини ци ја ти ва је ства ра лач ка а не шпе ку ла тив на. До ма ћи 
бан кар ски сек тор окре нут је у пот пу но сти раз во ју. Вра ћа се со ци-
јал на функ ци ја ра да кроз по вра так ху ма ном ка пи та лу ко ји укљу чу-
је: план ску стам бе ну по ли ти ку, де мо граф ску екс пан зи ју, без плат но 
шко ло ва ње (уз мо гућ ност јав но-при ват ног парт нер ства), без плат-
ни и до бро уре ђе ни здрав стве ни си стем (уз мо гућ ност при ват не 
ини ци ја ти ве), зна чај на план ска ула га ња у кул ту ру, под сти ца ње ду-
хов ног (на уч ног и умет нич ког) ства ра ла штва и сл...

У ин сти ту ци о нал ном сми слу по ли ти ка раз вој не еко но ми је 
пред по ста вља усме ра ва ње свих ин сти ту ци о нал них по тен ци ја ла 
јед не др жа ве ка раз во ју. Ако се кла сич на по де ла вла сти ста ви по 
стра ну (за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт), од мах ис под ње се 
др жа ва и дру штво ор га ни зу ју пре ма раз вој ним по тре ба ма. То под-
ра зу ме ва фор ми ра ње: 1. Раз вој не бан ке; 2. Раз вој ног ин сти ту та; 
3. Фа кул те та за раз вој; 4. Бан ке ка дро ва, и 5. Ди рек ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је и при вред ног кри ми на ла (као и др. мо гу ће уста-
но ве ко је би би ле ди рект но пред по ста вље не Вла ди). Уве за на са 
Цен трал ном бан ком, Раз вој на бан ка је фи нан сиј ско сре ди ште раз-
во ја, Раз вој ни ин сти тут је “мо зак раз во ја”, Фа кул тет за раз вој ре-
гру ту је бу ду ће ка дро ве у Бан ку ка дро ва (пла не ре, ме на џе ре и сл) и 
оне нај е лит ни је у Ин сти тут за раз вој, а Ди рек ци ја за бор бу про тив 
ко руп ци је и при вред ног кри ми на ла омо гу ћа ва ис ко ре ње ње све га 
што је сти хи ја нео б у зда ног тр жи шта и де ре гу ла ци је до не ла са со-
бом. Дру ги слој би са чи ња ва ли: За вод за пра ће ње то ко ва нов ца 
и по слов не бан ке, а тре ћи при вред ни су бјек ти (и ста нов ни штво). 
Овај мо дел по ка зао се као вр ло ефи ка сан у мно гим зе мља ма у раз-
во ју, и те је еко но ми је са дна раз вој не ле стви це по ди гао на сам врх. 
На пра вљен је мо дел усме ре ног, окрет ног и адап тив ног (на род ног) 

29) “Je dan no vi sin drom, tzv. me na džer skoagen cij ski... ne mo že bi ti ade kvat no re še nje za slo že-
ne iza zo ve stra te škog mi šlje nja , is tra ži va nja i upra vlja nja u 21. ve ku.” (Mi o drag Vu jo še vić, 
“Tran zi ci ja i uti caj na odr ži vi raz voj”, Mo ral i eko no mi ja: 288-303, In sti tut dru štve nih na u ka, 
Be o grad, 2008, str. 299)

30) “Tr ži šni fak to ri i ko njuk tu ra na svet skom tr ži štu, od no sno ko ri šće nje ino stra nog ka pi ta la, 
mo gu po mo ći i ubr za ti tem po eko nom skog ra sta, ali ni su osnov ni fak to ri traj nog du go roč nog 
ra sta, i ne mo gu odr ža ti taj rast stal nim.” (Slo bo dan Ko ma zec, Žar ko Ri stić: Eko no mi ja ka
pi ta la i fi nan si ra nje raz vo ja, Vi ša po slov na ško la, Be o grad, 2000, str. 126)
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ка пи та ли зма, ко ји за по сле ди цу има раз вој на ци о нал них при вре-
да и оства ри ва ње еко ном ских и со ци јал них пра ва по је ди на ца, а не 
фик тив ну сло бо ду гра ђа ни на, др жа ву ка пи та ла, и кла сно се гре ги-
са но, не про ход но, дру штво при ват них по сед ни ка и плу то крат ске 
оли гар хи је.

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА У ПРОГРАМИМА И ПРАКСИ 
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У СРБИЈИ

На кон сту ди је слу ча ја, са да ће мо при сту пи ти ана ли зи са др жа ја 
по ли тич ких про гра ма шест нај ва жни јих по ли тич ких гру па ци ја у 
Ср би ји, те из ја ва ма не ких од во ђа по ли тич ких стра на ка у кам па-
њи ко ја тре нут но тра је (а ко ја је от по че ла 12. мар та 2012.  го ди не). 
Циљ овог де ла ис тра жи ва ња је да ука же на уни со ност про гра ма и 
из ја ва, и да по ста ви пи та ње: за што је то та ко?

Економска политика и програми  
политичких странака у Србији

Тре нут но до ми нант на по ли тич ка стран ка у вла да ју ћој ко а ли-
ци ји, Де мо крат ска стран ка (ДС), не из но си де та љан про грам еко-
ном ске по ли ти ке. На осно ву про кла мо ва них на че ла у до ку мен ту 
ко ји је на сло ви ла са: Про грам Де мо крат ске стран ке31) (ко ји је 
по ку ша ла да опе ра ци о на ли зу је и кроз стра те ги ју СР БИ ЈА 2020 
– Кон цепт раз во ја Ре пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не), Де мо крат-
ска стран ка из но си за ла га ње «за све ви до ве под сти ца ња ма лих и 
сред њих пред у зе ћа, по ро дич ног би зни са и ло кал не при вре де.» Ова 
стран ка бу дућ ност Ср би је ви ди у «но вој еко но ми ји, ко ја по чи ва на 
сек то ру услу га, ин фор ма тич ких тех но ло ги ја и зна ња.»32) Исто вре-
ме но ла ко је уоч љив нео бич но ре стрик ти ван со ци јал ни про грам 
нео ли бе рал ног ти па ко ји со ци јал ну по ли ти ку сво ди на: «пре све га 
пра ва на исте шан се и рав но прав не усло ве за за до во ља ва ње ин те-
ре са.»33) Ре стрик тив ност је ла ко уоч љи ва и по то ме што се со ли-
дар ност схва та као по моћ сла би ма и не моћ ни ма; љу ди ма ко ји су 
за те че ни окол но сти ма и по је ди нач ним не сре ћа ма до ве де ни у по-
ло жај «да има ју сла би је шан се за по сти за ње успе ха у жи во ту.»34) 
За ни мљи во је да Де мо крат ска стран ка на ви ше ме ста ис ти че по-

31)  http://www.ds.org.rs/do ku men ti/dspro gram.pdf
32)  Про грам Де мо крат ске стран ке, стр. 17.
33) Ibi dem, стр. 10.
34) Ibi dem 
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тре бу за при ва ти за ци јом јав них пред у зе ћа, као је дан од основ них 
пред у сло ва «здра ве кон ку рен ци је».35)

Ка да је реч о ње ном нај ве ћем ри ва лу Срп ској на пред ној стран-
ци (СНС), и ту је уоч љи ва ор јен ти са ност на ма ла и сред ња пред-
у зе ћа и осла ња ње на стра не ди рект не ин ве сти ци је. У тзв, Бе лој 
књи зи из ок то бра 2011. го ди не36) на во де се, нај пре, др жав не ме ре 
ко је су, са мо по сред ног ка рак те ра – у свр ху ства ра ња под сти цај ног 
ам би јен та за: ко ри шће ње сна жних под сти цај них ме ра «за ја ча ње 
из во зног сек то ра као кључ ног при вред ног сек то ра»,37) под сти ца-
ње раз во ја пред у зет ни штва,38) про ши ри ва ње ли сте «под сти цај них 
ме ра ко је ће има ти ди рек тан ути цај на раст за по сле но сти, стра них 
и до ма ћих ин ве сти ци ја, до ма ће штед ње»,39) ства ра ње «усло ва за 
убр за ну ре ин ду стри ја ли за ци ју срп ске при вре де»...40) Опре де ље ње 
СНС за де фан зив ну по ли ти ку раз во ја ви дљив је и у сле де ћем ис-
ка зу: «Кључ ни еле мент за раз вој срп ске еко но ми је је сте ства ра ње 
по вољ ног ам би јен та за при вла че ње ин ве сти ци ја у сек то ре про из-
вод ње и из во за, и по ди за ње кон ку рент но сти при о ри тет них сек то-
ра.41) (...) СНС ће ство ри ти ста би лан по слов ни ам би јент, ко ји у исто 
вре ме мо ра би ти сти му ла ти ван за све еко ном ске уче сни ке.»42) СНС 
у Бе лој књи зи ис ти че и ово: «Сек тор ма лих и сред њих пред у зе ћа је 
нај зна чај ни ји фак тор у спро во ђе њу при вред них ре фор ми. Но си лац 
је ино ва тив но сти и по кре тач ка сна га ре ви та ли за ци је, тран сфор ма-
ци је и раз во ја по слов не ак тив но сти при вре де. СНС ће се ру ко во ди-
ти основ ном ин струк ци јом ЕУ Пр во ми сли о ма ли ма.»43)

И по ли тич ки ма ни фест Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
(СПС)44) бит но од у да ра од пред ход них при сту па еко ном ској по ли-

35) Та ко нпр: “Др жа ва тре ба да кон тро ли ше ква ли тет услу га, а не да има мо но пол на јав ни 
сер вис.” (Ibi dem, стр. 9)

36) http://sns.org.rs/ima ges/pdf/Be la%20knji gaPro gra momdopro me na.pdf
37) Срп ска на пред на стран ка, Бе ла књи га, стр. 19.
38) Ibi dem
39) Ibi dem, стр. 22.
40) Ibi dem, стр. 25-26.
41) Рет ко ко, чак и у на шој на уч ној ли те ра ту ри, ис ти че сла бо сти по ли ти ке при вла че ња 

стра них ди рект них ин ве сти ци ја (SDI). Та ко ма ло ко упо зо ра ва да вла сни ци SDI, исти-
на, за по шља ва ју ста нов ни штво и пла ћа ју по рез др жа ви у ко јој по слу ју (он је нај че шће 
сти му ла ти ван и вр ло ни зак), али ма ло ко ис ти че и да вла сник ка пи та ла нај че шће у 
го то во це ло куп ном оби му про фит из но си из зе мље. (Не што вр ло ма ло о то ме у: Du šan 
Ba ni će vić, Vla di mir Va sić, “Stra ne di rekt ne in ve sti ci je (SDI) u pro ce su tran zi ci je i raz vo ja s 
po seb nim osvr tom na Sr bi ju”, Fi nan si je, 1-6/2006, Be o grad, 2006, str. 21)

42)  Срп ска на пред на стран ка, Бе ла књи га, стр. 33.
43)  Ibi dem, стр. 27.
44)  http://sps.org.rs/Do ku men ta/PRO GRAM%20SPS.pdf
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ти ци, и са да се сво ди тек на кла сич не ме ре со ци јал де мо крат ског 
ин тер вен ци о ни зма у тр жи шни кон ци пи ра ним еко но ми ја ма кла-
сич ног ти па. Та ко Про грам СПСа из 2010. го ди не овај при ступ 
оправ да ва сле де ћим ин стру мен тал но-вред но сним усме ре њи ма: 
«не за по сле ни рад ни ци има ју нај ве ћу од го вор ност за про на ла же-
ње по сла на тр жи шту ра да.»45) СПС ово опре де ље ње по твр ђу је и 
сле де ћим им пе ра тив ним за ла га њем: «Нај ве ћи зна чај за оства ре ње 
пу не за по сле но сти на ко ме ће ин си сти ра ти со ци ја ли сти има ју: ди-
рект не стра не ин ве сти ци је, под сти цај до ма ће штед ње, раз вој ма-
лих и сред њих пред у зе ћа, ор га ни зо ва ње јав них ра до ва,..»46) 

Ка да је реч о Де мо крат ској стран ци Ср би је (ДСС), та да је нео-
ли бе ра ли зам још ви дљи ви ји, мо жда и због ути ца ја струч ња ка из 
Цен тра за ли бе рал ноде мо крат ске сту ди је на пред сед ни ка стран-
ке Во ји сла ва Ко шту ни цу и стра нач ки врх. Тај ће про грам би ти до-
ра ђен и де ли мич но по пра вљен Про гра мом за ре ин ду стри ја ли за ци
ју Ср би је пред са ме из бо ре про ле ћа 2012. го ди не (ко ји до ис пи си-
ва ња ових ре до ва још увек ни је јав но до сту пан), ко ји би мо гао да 
на го ве сти при вред ни екс пан зи о ни зам и при ступ бли жи јед ној по-
ли ти ци раз вој не еко но ми је. Ипак те мељ ни Про грам ДСС из 2004. 
го ди не пред ви ђа у осно ви кла сич не и кла си чар ске смер ни це ли бе-
рал не еко ном ске по ли ти ке: (1) «Одр жи ви при вред ни раз вој мо гу-
ће је оства ри ти по бољ ша њем прав ног и еко ном ског ам би јен та за 
не сме та но функ ци о ни са ње сло бод ног тр жи шта и тр жи шне утак-
ми це. Пред у слов здра ве на ци о нал не при вре де су ра ци о на ли за ци-
ја др жав ног апа ра та и сма ње ње јав не по тро шње.»47) (2) «Про гра-
ме ре струк ту и ра ња ве ли ких пред у зе ћа мо ра ју пра ти ти про гра ми 
раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа.»48) Про грам ДСС, на жа лост, 
от кри ва и пот пу не про ма ша је у основ ним по став ка ма еко ном ске 
по ли ти ке ко ја се де си ла са при ва ти за ци јом. Та ко се нпр. из два ја да 
је: «из при ва ти за ци о них сред ста ва нео п ход но по пу ни ти пен зи о не 
фон до ве и за шти ти ти ин те ре се ста рих вла сни ка. У про це су при-
ва ти за ци је мо ра ју се по што ва ти и оба ве зе раз ду же ња пре ма ино-
стран ству.»49) Ула га ње у раз вој не пер спек ти ве из при ва ти за ци о них 
фон до ва овим су (пла ном и) про гра мом јед но став но из о ста вље не.

45)  Про грам СПС-а из 2010. го ди не, стр. 28.
46)  Ibi dem 
47)  http://dss.rs/pri vred nisi stemieko nom skapo li ti ka/
48)  Ibi dem
49)  Ibi dem
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Сва ка ко нај тран спа рент ни ји (нео)ли бе рал ни про грам има Ли-
бе рал но-де мо крат ска пар ти ја (ЛДП) Че до ми ра Јо ва но ви ћа. У про-
грам ским опре де ље њи ма пар ти је Че до ми ра Јо ва но ви ћа из ме ђу 
оста лог се на гла ша ва: «ЛДП с по но сом ис ти че да ве ру је у ли бе ра-
ли зам. За то што ве ру је мо у сло бо ду по је дин ца, у ми ни мал ну др жа-
ву по све ће ну за шти ти без бед но сти љу ди и си гур но сти вла снич ких 
пра ва, као и у сло бод ну тр го ви ну и про ток љу ди, ка пи та ла и иде ја. 
Ве ру је мо да је при ме на ових на че ла и вред но сти је ди ни на чин да 
се обез бе ди брз и тра јан еко ном ски раст ове зе мље.» ЛДП ис ти че 
же љу да што ви ше љу ди по ста не вла сни ком ка пи та ла.50) Ова пар-
ти ја се не скри ве но за ла же и за: еко ном ску гло ба ли за ци ју, пот пу ну 
до ма ћу и спољ но тр го вин ску ли бе ра ли за ци ју и ис ти че нео ме та ну 
кон ку рент ност као пред у слов на прет ка и еко ном ског ра ста.51) ЛДП 
не по ко ле бљи во ве ру је да је дру штве ни и еко ном ски раз вој мо гућ 
у при вре ди за сно ва ној на сти хи ји тр жи шта и са мо ре гу ла ци ји. У 
на че ли ма сво је еко ном ске по ли ти ке, ко ја је и сим бо лич но на зва на: 
Еко но ми ја без гра ни ца, Јо ва но вић и ње го ви след бе ни ци ис ти чу: 
«да еко ном ски про грам при ме рен XXI ве ку мо ра да по ђе од по је-
дин ца и ње го вог окре та ња са мом се би, соп стве ном зна њу, тру ду и 
уме ћу, а не од ин фан тил не и опа сне оп се си је др жа вом као ча роб-
ним шта пи ћем ко јим се ре ша ва ју сви на ши про бле ми. Ми ве ру је мо 
да је истин ски па три о ти зам ре ћи гра ђа ни ма да не ма ви ше др жав не 
ка се као га ран ци је пла та, за по сле ња и еко ном ског ста ту са, али и да 
по сто ји ве ли ка шан са за успех уз мно го ра да, на по ра и не што сре-
ће. Уло га др жа ве ни је да бу де пред у зет ник, пре го ва рач у еко ном-
ским спо ро ви ма, ни ти га рант ичи јег еко ном ског бла го ста ња...»52) 
При мет на је на ме ра тво ра ца ово га про гра ма да уло гу по ли ти ке у 
при вред ним и еко ном ским од но си ма све ду на сти хи ју ин ди ви ду ал-
них стре мље ња по је ди на ца (пред у зет ни ка) ко ји се мо гу осла ња ти 
ис кљу чи во на сво је спо соб но сти (зна ње, упор ност, до па дљи вост) 
и але а тор ну ка те го ри ју сре ће.53) Ово је не у о би ча је но из ра зит об лик 
кла сич ног и кла си чар ског еко ном ског ли бе ра ли зма Ада ма Сми та и 
Да ви да Ри кар да.

50) http://www.ldp.rs/o_na ma/pro gram/sr bi ja_bez_gra ni ca_2008/eko no mi ja_bez_gra ni ca.43.
html: “Že li mo da što vi še lju di po sta nu vla sni ci, bi lo kroz šted nju, lič ne pen zi o ne ra ču ne ili 
ku po vi nom ak ci ja na ber zi.”

51)  Ibi dem
52)  Ibi dem 
53) Але а тор на ка те го ри ја ин ди ви ду ал не сре ће ви дљи ва је још у ра ном про те стан ти зму 

кал ви ни стич ког и пу ри тан ског де но ми нал ног ти па (о ко ме је пи сао још Макс Ве бер), а 
прав но је ко ди фи ко ва на као устав на вред ност и устав но прав на ка те го ри ја у пре ам бу ли 
уста ва САД из 1787. го ди не.
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Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС) вр ло кон фу зно уре ђу је ма те-
ри ју еко ном ске по ли ти ке. Основ ни про грам до нет је да ле ке 2004. 
го ди не и у ње му се уоча ва та лас ре при ва ти за ци је и ре ли бе ра ли-
за ци је. Ра ди ка ли про гра му из 2004. го ди не при ла зе из ли бе рал не 
па ра диг ме, па уло гу др жа ве у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке ви де 
ис кљу чи во кроз: «де фи ни са ње ни воа це на пре ко по ре ског ме ха-
ни зма, си сте ма ца рин ске за шти те и ства ра ња усло ва за ула га ња у 
обла сти ма де фи ни са ним по ли ти ком као при о ри те ти».54) Ра ди ка ли 
кроз про грам ви ше за кљу чу ју не го што се за ла жу за «ре а фир ма-
ци ју тр жи шног ме ха ни зма, уз исто вре ме но по ти ски ва ње др жав ног 
ин тер вен ци о ни зма.»55) Они за кљу чу ју да је «еко ном ски им пе ра тив 
из ме на вла снич ке струк ту ре у сми слу пот пу не при ва ти за ци је при-
вре де (осим при род них мо но по ла те ле ко му ни ка ци је, про из вод ња и 
пре нос елек трич не енер ги је, пут на при вре да) и сек то ра од стра те-
шког зна ча ја», и на во де про це се ре ли бе ра ли за ци је, али без ја сног 
ста ва о тим ме ра ма: про да ја др жав не имо ви не, ли бе ра ли за ци ја 
при вре де, ре дук ци ја број них функ ци ја др жа ве, по тре бе сма ње ња 
бу џет ског де фи ци та и др жав не ин тер вен ци је, под сти ца ње при-
ват ног сек то ра...56) Ипак, не где се на зи ре иде ја: «Основ на по лу га 
раз во ја тр жи шних при вре да су пред у зет ни штво и до зи ра на уло га 
др жа ве у ства ра њу усло ва при вре ђи ва ња. Уло га др жа ве се пре све-
га мо ра огле да ти у ства ра њу стра те ги је ко ја обез бе ђу је при вред ни 
раст».57) Ипак, ка сни је, ра ди ка ли се не за др жа ва ју на мо ди фи ко-
ва ној по ли ти ци еко ном ског ли бе ра ли зма. У до пу на ма про гра ма 
они са да ис ти чу: «ак тив ну др жав ну уло гу, ко јом ће се про мо ви са-
ти осни ва ње но вих, по себ но из во зних сек то ра, али и вр ши ти из-
бор стра те шких сек то ра ко ји ће би ти за мај ци при вред ног раз во ја 
и ујед но и део ре ше ња про бле ма. Ови сек то ри мо ра ју оста ти у ве-
ћин ском вла сни штву др жа ве, ко ја ће их по ма га ти и шти ти ти. То 
укљу чу је де ли мич ни уво зни про тек ци о ни зам, суб вен ци је за увоз 
ка пи тал них до ба ра, пре фе рен ци јал не кре ди те, по ре ске олак ши це 
и дру ге ме ре».58) 

Ко нач но ка да је реч о Ује ди ње ним ре ги о ни ма Ср би је (УРС), и 
стран ци Г17+, као ње ној око сни ци, он да ва ља ис та ћи за ла га ње за 
не ку вр сту со ци јал ног ка пи та ли зма. Пр ве ре че ни це Про гра ма Г17+ 

54) СРС, “Про грам”, http://www.srp ska ra di kal na stran ka.org.rs/pdf/misc/20091023pro gram.
pdf, 2004, стр. 30. 

55) Ibi dem, стр. 31.
56)  Ibi dem
57) Ibi dem, стр. 40.
58) http://www.po li tic ki fo rum.org/do ku men ta/15_srs_pro gram.pdf
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из 2004. као да збу њу ју: «Тр жи шта што ви ше, др жа ве ко ли ко мо-
ра».59) Иза ле пих же ља о: пу ној за по сле но сти, дру штве ној прав ди и 
ег зи стен ци јал ној си гур но сти, те о рав но мер но рас по ре ђе ном на ци-
о нал ном бо гат ству, и ја ком со ци јал ном ком по нен том, иде трак тат о 
пред у зет нич ком ду ху и сло бод ној кон ку рен ци ји.60) Да ље се на гла-
ша ва: «Ми ће мо, у скла ду с тим, бра ни ти сту бо ве сло бод ног тр жи-
шта: при ват ну сво ји ну, сло бод ну ини ци ја ти ву, ста бил ну ва лу ту и 
так ми чар ско окру же ње.» И још: «Др жа ва не тре ба да ин тер ве ни-
ше... у пред у зет нич ке ини ци ја ти ве.»61) Осно ви нео ли бе рал не кон-
цеп ци је по зајм ље не из Ва шинг тон ског кон сен зу са пре по зна ју се и 
у еко ном ској по ли ти ци: ја ке на ци о нал не ва лу те, ста бил них це на и 
не за ви сно сти цен трал не бан ке. Ко нач но, ви дљив је је дан осврт и 
на раз вој ну по ли ти ку јер у про гра му Г17+ сто ји да: при ва ти за ци-
о ни при хо ди тре ба да бу ду пла си ра ни у раз вој не про јек те, уме сто 
у по тро шњу. Ни је раз ра ђе на стра те ги ја ка ко то учи ни ти. И као ку-
ри о зи тет ва ља ис та ћи за ла га ње УРС-а да Ср би ја трај но «за др жи 
ве ћин ско вла сни штво у Ко мер ци јал ној бан ци. По ред то га, тре ба ло 
би укруп ни ти бан кар ски си стем и кроз про цес до ка пи та ли за ци је 
и при па ја ња осна жи ти још две до ма ће бан ке – По штан ску ште ди-
о ни цу и Агро бан ку.»62) Сви до бро зна мо ко је «успе шно» спро вео 
кам па њу за ели ми на ци ју до ма ћег бан кар ског си сте ма...

Изјаве главних политичких вођа  
током предизборне кампање 2012. године  

о будућој економској политици

Због про сто ра ов де не ће мо би ти у мо гућ но сти да из дво ји мо 
из ја ве свих стра нач ких вођ ста ва о на ме ра ма у ве зи кре и ра ња не ке 
бу ду ће еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји, па ће мо на ве сти из ја ве са мо 
чел ни ка две нај ја че стран ке, од ко јих ће бар јед на од њих са свим 
из ве сно уче ство ва ти у но вој вла да ју ћој ко а ли ци ји.

Та ко је пред сед ник Ср би је и пред сед ник Де мо крат ске стран ке 
у пред из бор ној про мо ци ји у Ла по ву по звао «гра ђа не Ср би је да бу-
ду хра бри и од лу че се на ре а ли за ци ју по слов них иде ја и отво ре по-
ро дич на пред у зе ћа ко ји ма ће би ти ство ре на но ва рад на ме ста. – Др

59) Г 17 плус, “Про грам стран ке”, http://www.g17plus.rs/v2/ima ges/sto ri es/do ku men ti/pro
gramg17plus.pdf, 2004, стр. 5.

60) Ibi dem
61) Ibi dem
62) Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, “Еко ном ски про грам”, http://uje di nje ni re gi o ni sr bi je.rs/wp

con tent/uplo ads/2012/03/Eko nom skipro gramURS.pdf, 2012, стр. 23.
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жав не ин сти ту ци је су ту да по мог ну отва ра њу ре ал них по сло ва 
са иде јом ко ја на по чет ку мо же из гле да ти крај ње не ре а ли стич на, 
али је мо жда до бра као што је про из вод ња ам ба ла же за ја ја – ре-
као је Та дић.»63) Исти ли дер је «то ком по се те по ро дич ној ви на ри ји 
Се лек та у се лу Гу ду ри ца код Вр шца, ре као да од ма сов но сти по ро-
дич них би зни са, од но сно ми кро-пред у зе ћа, за ви си и раз вој чи та ве 
др жа ве. Тре ба упрег ну ти је дан функ ци о ал ни си стем ко ји тре ба да 
дā ре зул тат. Ка да по ро дич на пред у зе ћа на ста ју тог тре нут ка и 
др жа ва је рас те ре ће ни ја. Има мно го кра је ва у Ср би ји где љу ди 
не ма ју хра бро сти ни ти еле мен тар не спрем но сти да уђу у тај про
цес. За то мо ра мо да охра бри мо гра ђа не да бу ду пред у зет ни ци... 
Сто ти не хи ља да ова квих пред у зе ћа је бу дућ ност ове зе мље.»64) 

Ка да је реч о (тре нут но) опо зи ци о ној по ли тич кој па р ти ји, Срп-
ској на пред ној стран ци, он да се те из ја ве, на жа лост, ни у ко ли ко не 
раз ли ку ју од стран ке на вла сти, оне су чак, мо гло би се ре ћи, исто-
вет не. Та ко во ђа на пред ња ка, То ми слав Ни ко лић, по ру чу је: «По
треб но је да др жа ва спр о ве де но ву и од го вор ну по ли ти ку пре ма 
ин ве сти то ри ма, ка ко би се омо гу ћи ло ства ра ње по вољ ни јег ам би
јен та за ула га ње у срп ску при вре ду – ка зао је То ми слав Ни ко лић, 
пред сед ник Срп ске на пред не стран ке, при ли ком по се те про из вод-
ном по го ну фа бри ке Сто по сто из Ве ли ке Пла не, ко ја је про из во-
ђач сточ не хра не.»65) Истим идеј ним кон цеп том раз во ја на ста вља и 
ње гов за ме ник, Алек сан дар Ву чић: «Срп ска на пред на стран ка се 
за ла же за ства ра ње по вољ ног по слов ног ам би јен та у Ср би ји, ја
ча ње ма лих и сред њих пред у зе ћа, а пред у слов за то су све о бу хват
на ре фор ма по ре ског и јав ног сек то ра...»66)

Налаз стања

Из све га на ве де ног ја сно се ви ди да су све стран ке у осно ви 
при гр ли ле ли бе рал ну па ра диг му дру штве ног (иде о ло шког, по ли-
тич ког и еко ном ског) устрој ства. Па ипак раз ли ке ме ђу њи ма по-
сто је (и то са мо до не кле)... ЛДП је отво ре но за (нео)ли бе рал ни 

63) Тан југ, “Та дић по звао гра ђа не да отва ра ју по ро дич не фи р ме”, По ли ти ка, од 5. апри ла 
2012, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/te mada na/Ta dicpo zvaogra dja nedaotva ra jupo ro
dic nefi r me.lt.html

64) Ta njug, “Gra đa ni da osni va ju fi r me i pre u zmu od go vor nost za svo ju eg zi sten ci ju”, Blicon li
ne, oд 11. ма р та  2012. го ди не, http://www.blic.rs/Ve sti/Dru stvo/311531/Ta dicTre banam
sto ti nehi lja dami kropred u ze ca

65) Р. Бе р ба то вић; П. Је ре мић: “То ми слав Ни ко лић – Про ме ном до но вих рад них ме ста”, 
Прав да, од 21. ма р та 2012.

66) Ра дио Бе о град, “СНС за по вољ ни ји по слов ни ам би јент, од 29. ма р та 2012, http://www.
ra di o be o grad.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi ew&id=53274&Ite mid=90
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при ступ, по ли ти ку отво ре ног тр жи шта, упу ћу је на ми си ју пред-
у зет ни ка (вла сни ка ка пи та ла), ве ру је у гло ба ли зам као на чин по-
бољ ша ња жи вот ног стан дар да, и у сти хиј ску еко но ми ју као на чин 
пунк ту ал ног еко ном ског ра ста ма лих при ра ста (јед на од оп ци ја у 
те о ри ји ра ста). Де мо крат ска стран ка је та ко ђе за го вор ник ли бе ра-
ли зма, али то про грам ски при кри ва и усме ра ва се на пар ци јал не 
про це се де на ци о на ли за ци је и ре ли бе ра ли за ци је (при ва ти за ци ја ве-
ли ких др жав них кон гло ме ра та, тзв. јав них пред у зе ћа). За ни мљи во 
је да ДС иако се пред ста вља као со ци јал де мо крат ска по ли тич ка 
оп ци ја у осно ви за сту па ста но ви шта со ци јал ног ли бе ра ли зма ка да 
на гла ша ва ре стрик тив ну со ци јал ну по ли ти ку све де ну на со ци јал ну 
за шти ту, и на че ло јед на ких шан си за све. Срп ска на пред на стран ка 
(СНС) по ку ша ва да уне се раз вој не аспек те у је дан у осно ви (нео)
ли бе рал ни про грам. Она го во ри о под сти ца ји ма и сти му ла ци ја ма 
у ци љу раз во ја, али је тај раз вој кон ци пи ран на (нео)ли бе рал ном 
мо де лу стра них ди рект них ин ве сти ци ја и ма лих и сред њих пред-
у зе ћа. На том по љу из ме ђу СНС и ДС ни ка кве идеј не и иде о ло-
шке раз ли ке не ма. И ДСС у осно ви при хва та кла сич ни ли бе рал ни 
кон цепт, по ми ње по тре бу за шти те не при ко сно ве но сти при ват ног 
вла сни штва, а бу дућ ност Ср би је ви ди углав ном у стра них ула га-
њи ма. Ипак, ва ља на по ме ну ти да се у ДСС са да већ го во ри о ре ин-
ду стри ја ли за ци ји Ср би је, из град њи ве ли ких при вред них си сте ма и 
сл, али још увек не по сто ји до вољ на свест да се пот пу но на пу сти 
(нео)ли бе рал ни об лик сти хиј ског еко но ми са ња пре ма ар ши ни ма 
Ва шинг тон ског кон сен зу са и да се при гр ли ве за ни об лик упра-
вљач ког ка пи та ли зма пре ма уса гла ше ном мо де лу Се ул ског спо ра-
зу ма (Па ци фич ких ти гро ва). Про грам УРС-а ис ти че раз вој ну ком-
по нен ту и со ци јал ни ка пи та ли зам, али је по ла зна осно ва кла сич но 
(нео)ли бе рал на. У осно ви Г17+ и УРС ви де Ср би ју као ли бе рал но 
устро је но дру штво са ја ким под сти ца ји ма др жа ве у про фи та бил не 
гра не при вре де. Ту се за пра во ра ди о јед ном суп тил ни јем, за ма-
ски ра ни јем нео ли бе рал ном кон цеп ту сти хиј ског раз во ја. За ла га ња 
СПС-а сво де се та ко ђе на, у осно ви, тр жи шну при вре ду ко ја би 
са мо би ла бла го де ко ри са на др жав ним ин тер вен ци о ни змом new
de al-ов ског ти па са зна чај ни јим со ци јал ним из два ја њи ма ко ја пре-
ва зи ла зе јед на кост шан си за све ДС-а. У раз вој ном по гле ду СПС 
не ну ди ни шта но во... Ко нач но, про грам СРС уво ди не ке сме ли је 
ме ре у, та ко ђе, у осно ви ли бе рал но по ста вље ни мо дел при вре ђи ва-
ња (при ват на сво ји на, де на ци о на ли за ци ја, ре ли бе ра ли за ци ја и сл). 
Та ко се по пр ви пут, код ра ди ка ла, ис ти чу стра те шке гра не при вре-
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де ко је не са мо да мо ра ју оста ти у вла сни штву др жа ве, већ мо ра ју 
би ти по лу га ње го вог све о бу хват ног раз во ја. 

Да ли су са мо «по зни ра ди ка ли» на зре ли до ма ша је тр жи шног 
еко но ми са ња на ни воу ма лих и сред њих пред у зе ћа?

ПРЕДЛОГ МЕРА:
 – спре чи ти сце на рио рас па да дру штва у ко ме би на кра ју 

нео б у зда на и на мер но на пум па на јав на по тро шња (ко ју не 
мо же да пра ти сла ба при вре да) до ве ла да ко лап са јав них 
из да та ка и ха о са на ули ца ма;

 – нео д ло жно из ме ни ти еко ном ски си стем зе мље и од (нео)
ли бе рал не, сти хиј ске по ли ти ке раз во ја пре ве сти дру штво 
ка по ли ти ци раз вој не (ве за не) еко но ми је;

 – нео д ло жно ре фор ми са ти по ли тич ко-еко ном ски си стем 
зе мље уво ђе њем: Раз вој не бан ке, Ин сти ту та за раз вој, 
Фа кул те та за раз вој, Бан ке ка дро ва и Ди рек ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је и при вред ног кри ми на ла. Све то об је-
ди ни ти ак тив но сти ма цен трал не (На род не) бан ке;

 – уве сти ефи ка сно пра ће ње фи нан сиј ских то ко ва нов ца, ис-
ко ре ни ти и стро го ка жња ва ти рад у си вој зо ни, по бољ ша-
ти ефи ка сност на пла те по ре за;

 – ре фор ми са ти бан кар ски сек тор по вра ћа јем ба на ка у до-
ма ће вла сни штво или кроз јав но-при ват но парт нер ство. 
Оба ве за ти стра не бан ке да ула жу део нов ца за ра ђе ног на 
до ма ћем тр жи шту у до ма ћу при вре ду.

 – ма сов не ин ве сти ци је у по љо при вре ду и пра вље ње ме на-
џер ских мре жа за пла сман хра не на ино-тр жи шта;

 – му ко трп на из град ња про из вод них ла на ца – ре ин ду стри-
ја ли за ци ја зе мље (од пре храм бе не ин ду стри је, пре ко ла ке 
ин ду стри је, до те шке ин ду стри је, енер ге ти ке, вој не ин ду-
стри је и те ле ко му ни ка ци ја)

 – оја ча ти здрав ство и про све ту, ве ћа ула га ња у на уч но и-
стар жи вач ке под сти ца је;

 – ре фор ми са ти пар то крат ски по ли тич ки си стем;
 – по вра ти ти ху ма ни раз вој дру штву: спро ве сти истин ску и 

ко ре ни ту по пу ла ци о ну по ли ти ку (Фонд за пр ви стан, 24 
пла та мај ка ма, нео по ре зи ва и суб вен ци о ни са на опре ма за 
ма ли ша не и сл), ефи ка сна со ци јал на по ли ти ка (не моћ ни, 
пен зи о не ри, сту ден ти, не за по сле не мај ке), ефи ка сни кре-
ди ти за пр ви по сао (тзв. раз вој ни кре ди ти за пр ви по сао), 
ула га ње у здрав стве ну еду ка ци ју ста нов ни штва...
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ELECTION 2012 AND POLICY OF DEVELOPMENT  

ECONOMY MODEL
Summary

This paper dealt with the extent of the destruction of the 
wrong set of model development. It is actually the un con
ceptual state of development or spontaneous development 
of (neo) liberal economics. In such a model is just a con
sequence of development: the consolidation of a series of 
increments, which only contributes to a successful busi
ness entrepreneurs and traders in the market. This is the 
idealtypical model of development, is possible but only 
indirectly, and in this case is often elusive. If we take into 
account the context in which we live  a completely free, 
impossible! The impact on living standards, poverty and 
deprivation, however, seek solutions to pressing daily 
problems: employment, medical treatment, social security, 
housing and demographic policies ... The proposed solu
tions are offered to us: that our politicians are waiting to 
obtain foreign direct investment, or to make themselves at 
their residences small production facilities operate gro
tesque. In these political ideas and messages that we see 
only the incompetent politicians attempt to manipulate, 
but all are powerless to change anything, and, worst bru
tal attempt to somehow preserve the unbearable situation. 
Indeed all of whom considered an entirely new approach 
to economy for the sake of development that would have 
to change everything from the redistribution of political 
power and property relations in our society? He is the au
thor of this paper applied a range of social, economic, and 
legal political methods, a specific goal research focused 
on finding a measure of development policies for a society 
in transition directed towards: economic growth, institu
tional transformation, institution building, raising the na
tional economy, the demographic growth...

Keywords: development, capacity development, institutions, 
politics, economy, society
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Resume

In contrast to the approach of small cumulative increase in 
the policy of uncontrolled development, basedon the (neo)
liberal principles: privatization, deregulation, deetatisa
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tion, market fundamentalism.., in the Policy of develop
ment economy model is a rapid and focused policyrelated 
development that is demonstrated in the politics of devel
opment economics, where all the political, economic and 
legal capacity of a state, and only directed towards one 
goal – rapid economic growth and full development of so
ciety. Policy of development economy model diminish the 
importance of private property on its own translation of 
the social function of jointstock type. The government de
clared a policy of full employment, so that the state takes 
over all development capacity in their own hands in order 
to start the realization of full employment policies. This 
means painstaking construction of chains forming business 
entities in various industries: first in the infrastructure, 
then in agriculture (cooperation, management of sales of 
goods to foreign markets, etc.), and the food processing in
dustry, which binds the socalled Light industry (chemical 
and mechanical). Over time, Light industry grows to the 
need for Heavy Industry, Defense Industry and energetic. 
This is the only possible way to recovery of state and so
ciety. But this scenario has a huge rescue resistance in the 
ruling political structure converted into a separate class of 
wealthy businessman’s, political oligarchy (partocracy), 
international politicians and international capital (which 
follows its own logic).Will the Serbian forces have to be 
raised by accepting the concept of development econom
ics, or will rotate in a vicious circle of taking new adverse 
credit and the difficulty in installments, an additional loss 
of their own sovereignty and insurable further impoverish
ment of the population remains to be seen... 

 Овај рад је примљен 1. маја 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. јуна 
2012. године.
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