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Сажетак
Чи ње ни це го во ре о по тре би ве ли ких про ме на по го то во по 

пи та њу фи ло зо фи је би зни са и при сту па про це су ру ко во ђе ња у 
јав ној и др жав ној упра ви. Ме ђу тим, но ва фи ло зо фи ја упра вља ња 
и пред у зет ни штва је иден тич на и за јав ни и за при ват ни сек тор. 
Шта ви ше, љу ди ко ји ру ко во де др жав ним ин сти ту ци ја ма и ком па-
ни ја ма има ју ве ћу од го вор ност од сво јих ко ле га у при ват ном сек-
то ру по што су ре зул та ти њи хо ве ефи ка сно сти на ме ње ни свим гра-
ђа ни ма и це ло куп ној дру штве ној за јед ни ци.

У на шој зе мљи то ни је слу чај, по сто ста ти стич ки по ка за те љи 
не у мит но ука зу ју да је ве ли ка ве ћи на др жав них ком па ни ја не е фи-
ка сна и по слу је са ве ли ким гу би ци ма а др жав на упра ва од 2000. го-
ди не слу жи ис кљу чи во као из вор за но во за по шљавање партијских 
кадрова и развијање непотизма.
Кључне речи: криза, економија, јавна администрација, филозофија 

бизниса, лидерство, транзиција, политичке странке. 

Гра ђа ни Ср би је су већ ви ше де це ни ја су о че ни са ни зом кри-
зних си ту а ци ја ко је као крај њи ре зул тат има ју де ва сти ра ње на ци о-
нал не еко но ми је али и свих аспе ка та и чи ни ла ца јед ног са вре ме ног 
дру штва.

Чи ње ни ца да је Ср би ја по сред но и не по сред но уче ство ва ла у 
ра то ви ма ко ји су се во ди ли на про сто ру бив ше СФРЈ а 1999. из ло-
же на тро ме сеч ној агре си ји нај ве ћих свет ских си ла ни је до при не ла 
да се по сле свих тих не га тив них до га ђа ња ство ри од го вор на по ли-
тич ка и еко ном ска ели та ко ја ће зе мљу да ин те гри ше у са вре ме на 
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гло бал на де ша ва ња у ко ји ма се као основ ни по сту лат и им пе ра тив 
при ка зу је ква ли тет жи во та љу ди, еко ном ски и тех но ло шки на пре-
дак. Већ 10 го ди на од за по чи ња ња све о бу хват них ре фор ми, а 20 
од за по чи ња ња про це са тран зи ци је ни су ре ше ни кључ ни про бле-
ми ко ји су ве за ни за сма ње ње не за по сле но сти, рав но мер ни ре ги о-
нал ни раз вој, бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је, 
про цес при ва ти за ци је и ефи ка сно упра вља ње јав ним сек то ром.1)

Са вре ме не по ли тич ке пар ти је чи ја је, за пра во, је ди на спо-
соб ност тран сфор ма ци је ско ро ши зо фре но уче ста ла про ме на име-
на и сим бо ла што је од раз њи хо ве ско ро не по врат не кри зе иден ти-
те та и вред но сти не ма ју ни ка кву мо ти ва ци ју да про ме не по зи ци је 
ко је за у зи ма ју (као што се сна га ве ћи не или опо зи ци је ма ло ме-
ња, због за јед нич ких ин те ре са) у у ко ри шће њу вла сти, за ра чун 
ве ли ких на ци о нал них и ин тер на ци о нал них цен та ра еко ном ске и 
фи нан сиј ске мо ћи, а пре ма ди зај ну рас по де ле ко ји све ви ше гу ши 
гра ђан ско дру штво, свет пра вог пред у зет ни штва, сва ког гра ђа ни-
на по на о соб, ка ко пре ко све зах тев ни јег фи скал ног си сте ма, та ко 
и пу тем не мо гућ но сти да се сло бод но из ра зе иде је, што се огле да 
у пот пу ној кон тро ли сред ста ва јав ног ин фор ми са ња укљу чу ју ћи и 
нај ма ње ло кал не но ви не.

Ова кав си стем по ли тич ких стра на ка, овај на мет ну ти со ци-
јал ни пакт из ме ђу кон тро ло ра до го во ра и еко ном ских и фи нан-
сиј ских упра вља ча, чи ни све ви ше и ви ше при ти сак и оп те ре ћу је 
гра ђа не чи ја су пра ва све ви ше фор мал на а све ма ње су штин ска.2) 
Исто та ко, ве ли ки про блем пред ста вља и пер ма нент но фор ми ра ње 
но вих ин сти ту ци ја си сте ма оли че них у др жав ним аген ци ја ма, са-
ве ти ма у ко ји ма се не до но се ни ка кве од лу ке већ је це ло куп на по-
ли тич ка и еко ном ска моћ ста ци о ни ра на у не ко ли ко ка би не та што је 
глав ни по ка за тељ да ни је до шло до де цен тра ли за ци је вла сти и јед-
но став не по де ле над ле жно сти и од го вор но сти у др жав ној упра ви у 
скла ду са до бром прак сом са вре ме ног упра вља ња ко ја пре по зна је 
са мо ефи ка сност и ефек тив ност као глав не фак то ре оства ри ва ња 
ви со ког ни воа про дук тив но сти ко ја нам је по треб на ка ко би це ло-
куп на др жа ва мо гла да поч не да оства ру је еко ном ски раст и ка ко 
би се ство ри ли бо љи усло ви за раз вој пред у зет нич ког дру штва и 
по ве ћа ње за по сле но сти.

1)  Криза и развој, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт друштвених на-
ука, Београд, 2010.

2)  Стајић, Д., Тегобна транзиција, УГС „Независност“, Београд, 2004.
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ПРЕДУСЛОВИЗАРАЗВОЈИ
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕКРИЗЕ

Го ре на ве де не чи ње ни це го во ре о по тре би ве ли ких про ме на 
по го то во по пи та њу фи ло зо фи је би зни са и при сту па про це су ру-
ко во ђе ња у јав ној и др жав ној упра ви. Ме ђу тим, но ва фи ло зо фи ја 
упра вља ња и пред у зет ни штва је иден тич на и за јав ни и за при ват-
ни сек тор. Шта ви ше, љу ди ко ји ру ко во де др жав ним ин сти ту ци ја ма 
и ком па ни ја ма има ју ве ћу од го вор ност од сво јих ко ле га у при ват-
ном сек то ру по што су ре зул та ти њи хо ве ефи ка сно сти на ме ње ни 
свим гра ђа ни ма и це ло куп ној дру штве ној за јед ни ци.

У на шој зе мљи то ни је слу чај, по што ста ти стич ки по ка за те-
љи не у мит но ука зу ју да је ве ли ка ве ћи на др жав них ком па ни ја не е-
фи ка сна и по слу је са ве ли ким гу би ци ма а др жав на упра ва од 2000. 
го ди не слу жи ис кљу чи во као из вор за но во за по шља ва ње пар тиј-
ских ка дро ва и раз ви ја ње не по ти зма.

Го ди не 2000. у др жав ној упра ви би ло је за по сле но де вет хи-
ља да љу ди, а са да је тај број по ве ћан на два де сет се дам хи ља да. 
Еко ном ска кри за је до при не ла да се број за по сле них у др жав ној 
упра ви ума њи и да се на пра ве про гра ми за сма ње ње (dow nsi zing) 
бро ја за по сле них што и је сте де ли мич но ура ђе но 2009. го ди не 
(от пу ште но је ви ше де се ти на љу ди ко ји су би ли ан га жо ва ни на 
осно ву уго во ра о де лу) али то ни је има ло ре ал не ефек те по што 
се про цес но вог за по шља ва ња ни је за у ста вио. То је на не ки на чин 
на ста вак по ли ти ке ко ја под ра зу ме ва ши ро ке ко а ли ци је са ве ли ким 
бро јем ма лих стра на ка ко је за ло јал ност по ста вља ју ја сну це ну и 
број рад них ме ста ко је на кра ју мо ра да пла ћа при вре да и сви за-
по сле ни гра ђа ни. Па ка ко у та квој си ту а ци ји, где фак тич ки је дан 
чо век за ра ђу је и ства ра до дат ну вред ност за тро је, где се еко но ми ја 
го то во у 90% за сни ва на услу га ма, би ло ко ја зе мља и њен на род 
мо гу раз ви ја ти и би ти кон ку рент ни на ре ги о нал ном али и гло бал-
ном тр жи шту.3)

Кон цепт ко ји се мо ра при ме ни ти мо ра ели ми ни са ти из по ли-
тич ког де ло ва ња и кри те ри ју ма од лу чи ва ња кон цепт при пад но сти 
фа ми ли ји (нпр. по ста вљен си за ге не рал ног ди рек то ра или по бе-
диш на кон кур су ако при па даш од го ва ра ју ћој пар ти ји) као во де ћег 
кри те ри ју ма у из бо ру јав них слу жбе ни ка, да би се до шло до кри те-
ри ју ма за сно ва ним на про фе си о нал ним вред но сти ма и за слу га ма 

3) Зубовић, Ј., Домазет, И., „Транзиција и запослени у Србији“, Зборник радова Крај 
приватизације – последице по економски развој и незапосленост у Србији, Институт 
економских наука, Београд, 2010.
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као и прин ци пу од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма услу га, тј. но си-
о ци ма пра ва гла са, као уче сни ци ма.

На жа лост, ка ко смо мо гли да ви ди мо то ком свих ових го ди-
на, кри те ри јум при пад но сти од ре ђе ној пар тиј ској фа ми ли ји чи ни 
се опа сно слич ним при пад но сти ма фи ја шкој фа ми ли ји. Да ли је 
од нос по ве ре ња из ме ђу јед ног ге не рал ног ди рек то ра и ње го вог по-
ли тич ког па тро на за и ста то ли ко раз ли чит од хи је рар хиј ског од но са 
уну тар ма фи ја шке по ро ди це. На рав но, ма фи ја тај од нос ко ри сти да 
би чи ни ла пре сту пе. Али, зар од нос по ве ре ња из ме ђу пар тиј ског 
из вр ши те ља и ње го вог по ли тич ког га зде ни је мо ти ви сан по тре бом 
до но ше ња од лу ка за ко је се ис по ста ви да су не ра зум не у кон тек сту 
до бро би ти за јед ни це, уз си сте мат ско на ру ша ва ње те исте до бро-
би ти у ко рист при ја те ља не ле гал ним фи нан си ра њем пар ти ја или 
дру гим не ле гал ним об ли ци ма тро ше ња јав них сред ста ва.

Из гле да, ова ко, да ак ту ел ни пар тиј ски си стем ни је ни ка да ус-
пео да по ра зи моћ ма фи је, иако је по се до вао ин стру мен те и сред-
ства за оства ри ва ње ци ља.

Мо ра се по ста ви ти и пи та ње фи нан си ра ња од стра не бан-
кар ског си сте ма ка ко за за по чи ња ње и раз вој пред у зет нич ких ини-
ци ја ти ва та ко и ка да су у пи та њу стам бе ни кре ди ти за пр ви стан. 
Су о че ни са тра ди ци о нал ном ме то дом у ко јем бан ка да је но вац 
оно ме ко га већ има (у кон тек сту пру жа ња ре ал них га ран ци ја од 
стра не кли јен та), не за ви сно од ква ли те та пред у зет нич ког про јек-
та, но ва ера пре тен ду је на при ме ну прин ци па од го вор но сти и са 
стра не бан кар ског сек то ра: зе мљи је по треб на бан ка ко ја пре у зи-
ма од го вор ност да ће кри тич ки и и тех нич ки аде кват но про це ни ти 
ква ли тет пред у зет нич ког про јек та не за ви сно од по сто ја ња ре ал них 
га ран ци ја, бан ка ко ја ће мо ћи да пра ти пред у зет ни ке ка ко ин ве сти-
ци о ним ка пи та лом та ко и пра те ћом ад ми ни стра ци јом, пру жа ју ћи 
know-how и по сред нич ке услу ге - укљу чу ју ћи ко мер ци јал не - у ци-
љу успе шне ини ци ја ти ве, про це њу ју ћи на нај бо љи мо гу ћи на чин 
ис пла ти вост соп стве ног ула га ња или ула га ња у име сво јих ште ди-
ша (са ве ли ким еко ном ским до бит ком и за јед не и за дру ге), пре ма 
вред но сти ма и про це ни ко ја се раз ли ку је од тра ди ци о нал них фор-
ми бан кар ства.4) На рав но, глав ни услов за под сти цај пред у зет ни-
штву је пер ма нент на еду ка ци ја љу ди и ус по ста вља ње фи ло зо фи је 
до жи вот ног уче ња ка ко би уоп ште мо гли да ис ко ри сте са вре ме не 
мо де ле по слов них про це са и но ве тех но ло ги је.

4) Ханић, Х., „О приватизација банака у Србији“, Зборник радова Приватизација банака 
у Србији, Београдска банкарска академија и Институт економских наука, Београд, 2005.
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КАКОРАЗВИЈАТИПРЕДУЗЕТНИЧКИ
ДУХУНАШЕМДРУШТВУ?

Је дан мој ко ле га са фа кул те та до жи вео је ма ли шок од пи-
та ња сту ден та. За пра во, он је об ја шња вао ка ко се мак си ми зи ра 
про фит. Дао је све мо гу ће фор му ле, гра фи ко не и те о ри је. По том је 
пре шао на об ја шње ње не прав ди у дру штву ис ти чу ћи се бе као со-
ци јал ни слу чај. Пи та ње сту ден та је би ло: Ка ко нас мо же те учи ти 
ка ко се за ра ђу је но вац уко ли ко то ни сте и се бе на у чи ли? 

Он да и ми у Ср би ји тре ба да се за пи та мо ка ко је мо гу ће да 
не ко ко ни кад ни је ру ко во дио по слов ним про це сом и не зна шта је 
то ства ра ње до дат не вред но сти мо же би ти ру ко во ди лац у би ло ко-
јој ин сти ту ци ји а да не го во рим о ве ли ким др жав ним пред у зе ћи ма 
и ин сти ту ци ја ма од кључ ног зна ча ја за раз вој зе мље. Та ква си ту-
а ци ја је код нас за сту пље на у ви со ком про цен ту слу ча је ва што и 
до во ди до нео д го вор ног и не са ве сног по сло ва ња ко је за по сле ди цу 
има не е фи ка сност и сла бу про дук тив ност.5) Адам Смит као отац 
еко но ми је ка же да је по де ла ра да кључ ни узрок бо гат ства на ци је. 
Сми то ва пре по ру ка о по де ли ра да у на шем слу ча ју зна чи: Гле дај 
свој по сао и ра ди га што бо ље умеш.

Ко се мо же ба ви ти ту ђим по слом? Ко има вре ме на за то? 
Сва ка ко љу ди ко ји не ра де свој по сао. Они ко ји су на свом по слу 
не за по сле ни! За пи тај те се ода кле спе ци ја ли сти ма за туђ по сао но-
вац за жи вот? Ве ћи ном из не ког то ка ди стри бу ци је или ре ди стри-
бу ци је (у пред у зе ћу, др жа ви или по ро ди ци). Зна чи, не жи ве од за-
ра де! Жи ве од пра вед не ди стри бу ци је!

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОСТАЊЕУСРБИЈИ?

Ду бо ка кри за ко ја у на шој зе мљи тра је ви ше од два де сет го-
ди на и ре флек ту је се у свим сег мен ти ма дру штве ног жи во та по-
ка зу је да ели та на вла сти не ма до вољ но зна ња, струч но сти и спо-
соб но сти да се са њом из бо ри. На ред ни гра фи кон при ка зу је да се 
про ме ни ло ми шље ње гра ђа на о кључ ним про бле ми ма ко ји се да-
нас од но се на за по сле ност, стан дард, обез бе ђе ње усло ва и ам би-
јен та за раз вој при вре де и пред у зет ни штва. У сва ком слу ча ју, на 
еко ном ском пла ну су за бе ле же ни нај ло ши ји ре зул та ти и из не ве-
ре на су оче ки ва ња гра ђа на. По да ци го во ре у при лог то ме да ни је 
ис ко ри шће на шан са за при вла че ње ин ве сти ци ја, бр зу и ефи ка сну 
при ва ти за ци ју, ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра, ги љо ти ну про пи-

5) Секуловић, М., Огледи о транзицији, Економски факултет, Ниш, 2004.
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са, под сти цај сек то ру ма лих и сред њих пред у зе ћа и ства ра ње дру-
штва зна ња.

Графикон1.Мишљењеодометупроме-
наизвршених5.октобра2000.године

Пре ма свим овим па ра ме три ма со ци ја ли зам је био нај бо љи, 
осим по по ли тич ким сло бо да ма. Ка да су оне у пи та њу да нас је нај-
бо ље. Нај го ре нам је по два па ра ме тра би ло у вре ме Ми ло ше ви ћа, 
а по дру га два да нас. У про шлој де це ни ји – вре ме ра то ва, на ци о на-
ли зма, не ви ђе не ин фла ци је, ме ђу на род не изо ла ци је, бом бар до ва ња 
и свих дру гих де ци ви ли за ци ја – е та да нам је би ло нај го ре на пла ну 
по ли тич ких сло бо да и на пла ну по ли тич ког си сте ма. Да нас, у де-
це ни ји ко ја ис ти че, нај го ре нам је на пла ну жи вот ног стан дар да и 
на пла ну при вре де. Ка да се све са бе ре, гра ђа ни Ср би је про це њу је 
да нам је нај бо ље би ло у со ци ја ли зму (про сеч на оце на 3,6), а да 
нам је да нас не што бо ље (2,5) не го што је би ло за Ми ло ше ви ће вог 
вак та (2,4).6)

Табела1.„Какоживитевиивашапородица?“
Вре ме ис тра-
жи ва ња

до-
бро

сред-
ње

под но-
шљи во

те шко под-
но шљи во

не под но-
шљи во

не 
зна

укуп-
но

Април 2005. 4 24 32 31 7 2 100
Април 2006. 4 21 36 31 7 1 100
Ју ни 2007. 10 33 28 23 6 - 100
Сеп тем бар 2007. 12 32 34 18 4 - 100
Сеп тем бар 2010. 9 25 30 24 12 - 100

Из вор: Це сид

6) Friedrich Ebert Stiftung, Центар за социјалну демократију, Центар за слободне изборе 
и демократију, Истраживање јавног мнења „Како грађани Србије виде транзицију 
из социјализма у капитализам“, спроведено је на репрезентативном узорку од 1813 
испитаника, на територији целе Србије, без Косова и Метохије, септембар 2010.
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Је дан од мо гу ћих узро ка до са да нај кри тич ки јег ста ва пре ма 
вре ме ну по сле 2000. го ди не не сум њи во ле жи и чи ње ни ци да се 
упо ре до са еко ном ском кри зом у Ср би ји од ви ја и “убр за на тран-
зи ци ја”7) што је исто вре ме но до ве ло и до ра ста не за по сле но сти и 
до по ра ста си ро ма штва у по след ње две го ди не. Ако се то ме до-
да и гло бал но про жи ма ју ћа де пре си ја, јер ве сти о бла гим на го ве-
шта ји ма из ла ска из кри зе исто вре ме но пра те и упо зо ре ња да нас 
мо жда вре ба и дру ги та лас уда ра свет ске еко ном ске кри зе, не би 
би ло нео бич но да и ме ђу две тре ћи не оних ко ји и да нас мо гу да 
при ште де, одво је за ку по ви ну фри жи де ра, али не и за ко ла, или 
за све што по же ле, ве ро ват но има оних ко ји сма тра ју свој жи вот 
је два под но шљи вим. Број оних ко ји жи ве те шко под но шљи во или 
не под но шљи во, или оних ко ји од го ва ра ју да не ма ју ни за основ не 
по тре бе, или има ју са мо за стан и хра ну је го то во исти (око 36%) и 
ко ре спон ди ра и чак је по вољ ни ји од зва нич не ста ти сти ке ко ја ме ри 
оне на ли ни ји ста нов ни штва и оне не по сред но из над ње.

Пре све га, при сут но је ве ли ко не за до вољ ство то ком и ре зул-
та ти ма по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них ре фор ми, а по себ-
но ста њем у на ци о нал ној еко но ми ји и соп стве ним ма те ри јал ним 
и дру штве ним ста ту сом. То ме у при лог го во ри по да так да ме ђу 
лич ним осе ћа њи ма у ве зи са укуп ним ста њем у дру штву и то ком 
дру штве них ре фор ми, до ми ни ра ју за бри ну тост и страх, не за до-
вољ ство и бес, де пре сив ност, не моћ и без на ђе. То је очи глед на и 
вид на по сле ди ца ве о ма ду го трај не по ли тич ке, еко ном ске, со ци јал-
не и мо рал не кри зе у ко јој се на ла зи на ше дру штво. Сре ћом, још је 
увек зна тан број оних ко ји га је на ду и оп ти ми зам у ве зи пред сто је-
ћег то ка и ефе ка та дру штве них ре фор ми. 

Ова ква, пре те жно не га тив на осе ћа ња, исто вре ме но су из раз 
не по ве ре ња у ак те ре по ли тич ког жи во та дру штва, што се ис по ља ва 
кроз гу бље ње мо ти ва ци је за уче шће у јав ном и по ли тич ком жи во-
ту, укљу чу ју ћи и спрем ност за из ла зак на сле де ће пар ла мен тар не 
из бо ре. Ре зул та ти ис тра жи ва ња јав ног мње ња го во ре, или тач ни је 
ре че но упо зо ра ва ју да из го ди не у го ди ну ра сте број ап сти не на та, 
од но сно оних ко ји не же ле да иза ђу на пар ла мен тар не из бо ре. Број 

7)  Ову оце ну из ре као је не дав но еко но ми ста, др Па вле Пе тро вић об ја шња ва ју ћи раз ло ге 
због ко јих је пад за по сле но сти то ком кри зе у Ср би ји био два и по пу та ве ћи од про из-
вод ње – што је са свим су прот но трен до ви ма у оста лим при вре да ма у тран зи ци ји. Пре-
ма овом ту ма че њу пред у зе ћа се убр за но осло ба ђа ју ви шко ва за по сле них. Апри ла 2010. 
укуп на за по сле ност ста нов ни штва рад ног уз ра ста до сти гла је исто риј ски ми ни мум, а 
од го ва ра ју ћа сто па за по сле но сти па ла на 47%, ско ро два де сет про цент них по е на ма ње 
од Европ ске Уни је. Исто вре ме но сто па не за по сле но сти пре шла је 20% по сле кон ти ну-
и ра ног сма њи ва ња од 2000. до 2008. го ди не ка да је би ла 13.8% (Квар тал ни мо ни тор, 
Ми ха ил Аран да рен ко, Ву кан Ву јић, Про јек ци је за по сле но сти и кре та ња на тр жи шту 
ра да Ср би је до 2020. го ди не). 
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ап сти не на та да нас се кре ће из ме ђу 40 и 50%, и по ка зу је тен ден ци ју 
ра ста. При ли ком оце њи ва ња овог по да тка мо ра се има ти у ви ду да 
су ап сти нен ти, у су шти ни они ко ји су не за до вољ ни укуп ним ста-
њем у зе мљи, соп стве ним ма те ри јал ним и со ци јал ним по ло жа јем 
и из ра жа ва ју не по ве ре ње пре ма свим ак те ри ма по ли тич ке сце не, 
ка ко пре ма они ма на вла сти, та ко и они ма у опо зи ци ји. 

У ко јој ме ри гра ђа ни Ср би је има ју (не):по ве ре ње у глав не 
др жав не ин сти ту ци је при ка зу је гра фи кон број 2:

Ранг је са чи њен на осно ву сред ње вред но сти ко ја је до би је на пондери са-
њем сва ког од го во ра „Ве ли ко по ве ре ње“ са 5, „Углав ном има по ве ре ње“ 
са 4, „И има и не ма по ве ре ње“ са 3, „Углав ном не ма по ве ре ње“ са 2 и 
„Уоп ште не ма по ве ре ње“ са 1, и де ље њем ско ра са бро јем од го во ра. На 
гра фи ко ну на x – оси су пон де ри: 1 – Ни ка кво по ве ре ње; 2 – Углав ном не-
по ве ре ње; 3 – И има и не ма по ве ре ње; 4 – Углав ном по ве ре ње; 5 – Ве ли ко 
по ве ре ње.8)

Еко ном ска си ту а ци ја је са мо од раз у огле да лу опи са ног не по-
вољ ног по ли тич ког ста ња у дру штву, од но сно чи ње ни це да ве ћи-
на нај ва жни јих стра те шких пи та ња, ко ја су до ми нант но по ли тич ке 
при ро де, не са мо да ни су ре ше на, већ пред ста вља ју нај сна жни ји 
из вор су ко ба и по де ла ме ђу ак те ри ма по ли тич ког и дру штве ног 
жи во та. Ако се при хва ти став да еко но ми ја го во ри, пре све га, је-
зи ком чи ње ни ца, он да ма кро-еко ном ски по ка за те љи при ка за ни у 
сле де ћој та бе ли го во ре о то ме, да се Ср би ја по еко ном ским ре зул-
та ти ма и ква ли те ту жи во та на ла зи на за че љу зе ма ља тран зи ци је.

Би тан еле мент дру штве ног окру же ња за еко ном ски раз вој 
пред ста вља дру штве на струк ту ра, или дру гим ре чи ма са мо по сто-
ја ње ре ал не дру штве не мо ћи и мо ти ва ци ја од ре ђе них дру штве них 
сло је ва да гра де де мо крат ске ин ду стриј ске од но се, па у том окви-
ру и со ци јал ни ди ја лог. Пи та ње се мо же по ста ви ти и на дру ги ди-

8) Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за со ци јал ну де мо кра ти ју, Цен тар за сло бод не из бо ре и 
де мо кра ти ју, Ис тра жи ва ње јав ног мне ња „Ка ко гра ђа ни Ср би је ви де тран зи ци ју из со-
ци ја ли зма у ка пи та ли зам“.
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рект ни ји на чин – да ли да нас у Ср би ји по сто је дру штве не сна ге, 
од но сно да ли дру штве ни чи ни о ци има ју нео п ход не по ли тич ке, 
струч не, мо ти ва ци о не и дру ге ка па ци те те да би успе шно гра ди ли 
еко но ми ју.9) 

Осно ва за та кво пи та ње про ис ти че из прак се еко ном ског раз-
во ја у зе мља ма ЕУ и успе шним зе мља ма тран зи ци је, ко ја је по твр-
ди ла да је је дан од усло ва за раз вој да сва ки од ре ле вант них дру-
штве них чи ни ла ца (по ли тич ке вла сти, син ди ка ти, по сло да вач ке 
ор га ни за ци је, не вла дин сек тор) мо ра по је ди нач но уну тар се бе да 
из гра ди по треб не де мо крат ске, струч не, мо рал не и дру ге ка па ци-
те те, ко ји га у су шти ни ле ги ти ми шу да ак тив но уче ству је у укуп-
ном др жав ном раз во ју. 

Тра же ње од го во ра на ово пи та ње, ко је је нео п ход ни услов 
еко ном ског раз во ја, мо ра за по че ти од чи ње ни це да је у про те кле 
не пу не две де це ни је – од по чет ка про це са тран зи ци је до шло до из-
ра зи то круп них про ме на у со ци јал ној струк ту ри дру штва, ка ко на 
ре ал ном, та ко и на иде о ло шком и те о риј ском пла ну. 10)

Пре све га, сру ше на је иде о ло шка и те о риј ска кон цеп ци ја 
рад нич ке кла се као вла да ју ће. Па ра лел но са тим до шло је до ре-
ал ног еко ном ског и со ци јал ног про па да ња све та ра да. Исти ни за 
во љу, при пад ни ци рад но-про из во ђач ких сло је ва дру штва, у свим 
зе мља ма тран зи ци је, ка ко оним успе шним, та ко и у оним не у спе-
шним, пла ти ли су нај ве ћу со ци јал ну це ну тран зи ци је. У слу ча ју 
Ср би је, упра во због не по вољ ног, кри зног то ка дру штве них про це-
са, пре се мо же го во ри ти о жр тва ма тран зи ци је. Не са мо због то га 
што је ве ли ки број фа бри ка пре стао са ра дом због ра то ва, санк ци ја, 
ло ше еко ном ске по ли ти ке, ко руп ци је, не ле гал них при ва ти за ци ја, 
већ и због тех но ло шког за о ста ја ња, због че га зна тан број пред у зе ћа 
ви ше ли чи на му зе је, не го на са вре ме не ин ду стриј ске по го не, и они 
не ма ју ап со лут но ни ка кву шан су на све зах тев ни јем и стро жи јем 
ме ђу на род ном тр жи шту. 

Та ко ђе је до шло до круп не со ци јал не по ла ри за ци је дру штва, 
ко ја се огле да у то ме да око 10% ста нов ни штва рас по ла же огром-
ним бо гат ством, док око 90% њих са ста вља крај с кра јем, од но сно 
си ро ма шни су, са мо у раз ли чи тим сте пе ни ма. То, дру гим ре чи ма, 
зна чи да су уни ште ни сред њи дру штве ни сло је ви, ко ји су по сво јој 
дру штве ној по зи ци ји, со цио-пси хо ло шким и обра зов ним ка рак те-
ри сти ка ма је дан од дру штве них сту бо ва де мо крат ских ин ду стриј-

9) Сто јиљ ко вић, С., Кон фликт или ди ја лог, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Swiss La bo ur As-
si stan ce, Бе о град, 2008.

10) Ма рин ко вић, Д., „Со ци јал на це на и ети ка при ва ти за ци је“, Збор ник ра до ва, Крај при ва-
ти за ци је, ИЕН, Бе о град, 2010.
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ских од но са у це ли ни, и у том окви ру и ства ра ња пред у сло ва за 
ди на ми чан еко ном ски раст.. 

ПУТЗАИЗЛАЗАКИЗКРИЗЕ? 

Пут за из ла зак из ове, као и сва ке дру ге кри зе, на ла зи се у 
ана ли зи ње них узро ка и по јав них об ли ка. Ана ли зе узро ка и по-
сле ди ца кри зе, по јав них об ли ка кри зе, чи ни ла ца ко ји по себ но ути-
чу на ду жи ну тра ја ња и ду би ну со ци јал но-еко ном ских по сле ди ца, 
упра во се и ра де због то га да би се кри зе спре чи ле, или ако то ни је 
мо гу ће да би што кра ће тра ја ле и иза зва ле што ма ње со ци јал не и 
еко ном ске по сле ди це. Сва ка кри за, укљу чу ју ћи и те ку ћу, ко ја већ 
не ко ли ко го ди на по тре са са вре ме ни свет, а по себ но зе мље тран зи-
ци је, укљу чу ју ћи и Ср би ју, пред ста вља сво је вр сни тест ста бил но-
сти јед ног дру штва – по ли тич ке, еко ном ске, со ци јал не, ка па ци те та 
ин сти ту ци ја јед ног дру штва да из др же удар це и по сле ди це кри зе. 
То по твр ђу је чи ње ни ца да у слу ча је ви ма кри за пр во “па да ју”, еко-
ном ски и тех но ло шки не раз ви је не, не де мо крат ске зе мље. На и ме, 
у та квим зе мља ма огром на ве ћи на ста нов ни штва за крат ко вре ме 
се су о ча ва са тра гич ним по сле ди ца ма гла ди, не за по сле но сти, си-
ро ма штва, со ци јал ног без на ђа. У том сми слу, по себ но тре ба на-
гла си ти да је кри за сво је вр сна про ве ра мо рал ног ста ња дру штва, 
спрем но сти дру штва да на кри зу ре а гу је оп ште при хва ће ним мо-
рал ним нор ма ма, а пре све га прин ци пи ма со ли дар но сти и со ци-
јал не прав де. Реч је о сво је вр сном прин ци пу спо је них су до ва, јер 
је не по што ва ње мо рал них нор ми, од но сно не кон тро ли са на глад за 
про фи том, ко ја не во ди ра чу на о кор по ра тив ној кул ту ри и дру штве-
но од го вор ном по сло ва њу, је дан од кључ них из во ра кри зе. 

Кри за у Ср би ји је ви ше ди мен зи о нал на. Она је исто вре ме-
но, еко ном ска, по ли тич ка, со ци јал на, мо рал на, ин сти ту ци о нал на. 
Но, ви ше ди мен зи о нал ност је, ма ње-ви ше од ли ка свих са вре ме них 
кри за. То са мо зна чи, да се трај ном, си сте мат ском от кла ња њу ње-
них узро ка мо ра при ла зи ти ви ше ди мен зи о нал но. Не спор но је да је 
кри за у Ср би ји део гло бал не кри зе. Ме ђу тим, она је у ве ћој ме ри 
кри за јед не, нај пре на сил но пре ки ну те, а за тим успо ре не и не е фи-
ка сне тран зи ци је. Упра во је та не е фи ка сност ви ше стру ко уве ћа ла 
со ци јал ну це ну еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них ре фор ми, и 
та це на је да нас не из др жљи ва за ве ћи ну ста нов ни штва. Ипак, ре-
зул та ти ис тра жи ва ња, као и дру ги па ра ме три, не дво сми сле но ис-
ти чу је дан аспект кри зе – кри зу мо ра ла. Она је по уве ре њу ве ћи не 
ре ле вант них ис тра жи ва ча, али и ста во ви ма гра ђа на кључ ни из вор 
свих дру гих аспе ка та кри зе, а то зна чи да из ла зак из кри зе ни је мо-
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гућ без мо рал не об но ве дру штва. А мо рал на об но ва ни је мо гу ћа 
без про ме не по на ша ња јав них вла сти. 

VladimirMarinkovic

POLITICALANDECONOMICRESPONSIBILITY
ASCONDITIONSFOROVERCOMINGOFCRISIS

Summary
This is the fact today world in whole, specially countries in tran-

sition, including Serbia, are faced with urgent need, for deep changes 
in philosophy of bussines. In that sense is specially important new ap-
proach to leadership in public administration. Hovewer, new philo-
shopy of management is same in private and public sector. In compari-
son, leaders of public institutions and companies have higher level of 
responsibility, because because them decisions have strong in flu en ce to 
qu a lity of li fe of ci ti zens and so ci ety in who le. 

 In Ser bian so ci ety, un for tu na tely it is not ca se. Sta ti stic da ta con-
firms that ma jo rity of pu blic com pa ni es is in de ep lost, and pu blic ad mi-
ni stra tion is pla ce for em ployment of rul ling par ti es mem bers. 
Key words: cri ses, eco nomy, pu blic ad mi ni stra tion, phi lo sophy of bu si ness, 

le a der ship, po li ti cal par ti es.
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