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Сажетак 
Тран зи ци ја је све о бу хва тан про је кат дру штве не ре фор-

ме. Кључ ње ног успе ха је у ефи ка сној при ва ти за ци ји. Ре пу бли ке 
бив ше СФРЈ, при ва ти за ци ју су от по че ле пре 20 го ди на са истим 
дру штве ним пред зна ком (дру штве на сво ји на и рад нич ко са мо у-
пра вља ње) али да нас има ју не у јед на че не ре зул та те  дру штве не  ре-
фор ме. Не ке од  зе ма ља су чла ни це Европ ске уни је док се  дру ге  
убра ја ју у нај си ро ма шни је у Евро пи. Рад има за циљ да при ка же 
при ме ње не мо де ле при ва ти за ци је и по ве же их са оства ре ним ре-
зул та ти ма. Зло у по тре ба спе ци фич но сти дру штве не сво ји не, сла бе 
ин сти ту ци је и ко руп ци ја, по ауто ру, узрок су не у јед на че них при ва-
ти за ци о них ре зул та та на бив шем ју го сло вен ском про сто ру. Ја ча-
њем еко ном ских и др жав них ин сти ту ци ја ове зе мље тре ба да на-
пре ду ју  из  не са вр ше не  ка  зре лој де мо кра ти ји, да би тран зи ци о ни 
ре зул тат био све о бу хва тан.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, мо дел при ва ти за ци је, сво јин ска тран сфор ма ци-

ја, ин сти ту ци је.

* Рад представља резултат истраживања у  оквиру  пројекта “Унапређење конкурентости 
Србије у процесу приступања Европској унији”, Министарство просвете и науке Репу-
блике Србије, бр. 47028, за период 2011-2014.
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1. ТРАНЗИЦИЈА - ЗАХТЕВ ЗА  

СВЕОБУХВАТАН РЕФОРМСКИ СКОК

Тран зи ци ја је све о бу хва тан про јект дру штве не ре фор ме, по 
не ким ауто ри ма мо же мо је сма тра ти чак вр стом ре во лу ци је.1)Oна 
пред ста вља скуп по сту па ка ко је тре ба пред у зе ти у при ла го ђа ва њу 
но вом мо де лу свет ске ин те гри са не при вре де те на ста ја њу тр жи-
шне еко но ми је. Ши ре по сма тра но, тран зи ци ја је дру ги  из раз за 
уво ђе ње и функ ци о ни са ње  пра ви ла тр жи шне при вре де, те озна-
че ње уло ге др жа ве у обез бе ђе њу по што ва ња утвр ђе них пра ви ла.
Не по вре ди вост пра ва сво ји не и по што ва ње уго во ра, озна ча ва ју се 
као con dic tio si ne qua non за от по чи ња ње пу та ко ји на зи ва мо тран-
зи ци јом.2) Тран зи ци ја у зе мља ма бив ше СФРЈ до не ла је  про ме не у 
нај ма ње две рав ни. 

Пр во, ус по ста вље ни су но ви сво јин ски од но си, од но сно си-
стем при ват не сво ји не у дру штви ма ко ји та кав об лик сво ји не ни-
су не го ва ла. Не по зна ва ње ин сти ту та при ват не сво ји не ства ра ло 
је те шко ће у раз у ме ва њу и при ме ни кри те ри ју ма ње ног сти ца ња 
у од но су на дру штве ну сво ји ну. Раз ви је ни тр жи шни си сте ми као 
основ ни кри те ри јум сти ца ња сво ји не, при зна ју са мо прав ни по сао 
за сно ван на прин ци пу екви ва лент них да ва ња. 

Дру го, функ ци о ни са ње но вог сво јин ског ре жи ма тра жи ефи-
ка сан, но ви прав ни си стем. Пра вом се де лу је на уре ђе ње чи ни ла ца 
дру штве ног жи во та, ко ји по ста ју прав не чи ње ни це тек ве зи ва њем 
прав ном нор мом.Од пра ва се тра жи ло да пред ви ди и нор ми ра раз-
вој дру штве них од но са, да кле да иде ис пред дру штве не прак се, те 
да нор ми ра не по зна те по ја ве за ко ји ма тре нут но чак и ни је по сто-
ја ла по тре ба. 

Мо жда нај зна чај ни ји део про це са тран зи ци је је сте при ва ти-
за ци ја од но сно  пре тва ра ње др жав не и дру штве не сво ји не у при-
ват ну сво ји ну. Она је сред ство и прет по став ка тран зи ци је, је дан 
од усло ва ко ји, у са деј ству са оста лим ком по нен та ма, пр вен стве-
но оним ко ји се од но се на ма кро е ко ном ску ор га ни за ци ју, тре ба 
да ство ре ин сти ту ци о нал не осно ве за ефи ка сни ју при вре ду. При-
ва ти за ци ја с аспек та пра ва је пра вом уре ђен про цес, а кон кре тан 
чин при ва ти за ци је је низ прав них по сту па ка3).  Ем пи риј ским ис-

1)  Ми ро слав Пе чуј лић, Све ти слав Та бо ро ши: Че твр ти та лас:Тран зи ци ја, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град,1997, стр. 190. 

2) Дра гор Хи бер, Сво ји на у тран зи ци ји, Прав ни  фа кул тет Уни вер зи те та у  Бе о гра ду, Бе о-
град, 1998, стр. 22

3)   Дра гор Хи бер, оп. цит., стр. 23
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тра жи ва њи ма ука за но је да про ме на др жав не у при ват ну сво ји ну 
до но си бо љи так, те да “фир ме го то во увек по ста ју ефи ка сни је и 
про фи та бил ни је, да по ве ћа ва ју ка пи тал но ин ве сти ра ње и да по ста-
ју фи нан сиј ски здра ви је”.4) Про у ча ва њем ефе ка та при ва ти за ци је у 
тран зи ци о ним зе мља ма5)  утвр ђе на је нео п ход ност ре гу ла тар ног 
ре форм ског ско ка, ко ји  би омо гу ћио по зи тив на кре та ња у  но во-
на ста лим  еко но ми ја ма. Ис ку ства зе ма ља бив ше СФРЈ до но се и 
су прот не тврд ње. На су прот на ве де ном, ефек ти при ва ти за ци је у 
Сло ве ни ји до не ли су еви дент но сма ње ње јав ног ду га и ула зак у 
Европ ску уни ју6), а Бо сна и Хер це го ви на још ни је до ста гла ни во 
раз ви је но сти ко ји је има ла у са ста ву Ју го сла ви је.

Графикон 1. Југословенске  републике 1989 - неуједначена 
развијеност

Yugoslav republics 1989 - uneven development
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Економски показатељи степена економског развоја  југославенских ре-
публика  1989. Извор: Светска банка

Очи гле дан је дис па ри тет ка да се упо ре де по да ци бру то до-
ма ћег про из во да (БДП) за сва ку од не ка да шњих ре пу бли ка: Сло ве-
ни ја је ста ру зе мљу на пу сти ла са БДП ко ји је био ско ро дво стру ко 
ве ћи од ју го сло вен ског, док је  Бо сна и Хер це го ви на у то вре ме 
би ла на  ни воу од 60 % укуп ног БДП Ју го сла ви је.Да нас, 20 го ди-

4)  L. Meg gi son, J. M. Net ter, ”From sta te to mar ket of Em pi ri cal Su di es on pri va ti za tion”, Con
fe ren ce Glo bal Equ ity mar ket,  Pa ris, 2011, стр. 40.

5) Ha vrylyshyn,  McGet ti gan,“ Pri va ti za tion in Tran si tion Co un tri es: A sam pling of the Li te ra tu-
re“,  IMF, WP/1999/6/-199, стр. 1.

6)  При мож До ленц, „Pri va ti za tion in a Post-co mu nist Eco nomy:It se ems the re are no Mac ro e-
co no mic Ef fects“, Pre li mi nary pa per, 332.025.28, 2010 (4-11), стр. 10.
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на по сле, по сма тра ју ћи исти  па ра ме тар, Сло ве ни ја је мно го стру ко 
на пре до ва ла и у ап со лут ним и у ре ла тив ним  из но си ма БДП-а, док 
се ја сно уоча ва пот пу ни не у спех БиХ, ко ја се бо ри за по вра так на 
ње гов не ка да шњи ни во. 

2. ТЕОРИЈЕ  И ИЗБОР  МОДЕЛА   
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Тран зи ци ја у пост-ко му ни стич ким aли и у со ци ја ли стич ким 
зе мља ма За пад ног Бал ка на (кон крет но ре пу бли ке бив ше СФРЈ) 
от по че ла је са убе ђе њем да при ва ти за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и де-
цен тра ли за ци ја це ло куп ног дру штве ног си сте ма си гур но до но се 
про спе ри тет. Ва шинг тон ским кон сен зу сом по др жа ним од стра не 
Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног Мо не тар ног Фон да, пре по ру че не 
су  по ли ти ке за тран зи ци ју у ви тал ним под руч ји ма еко но ми је бив-
ших со ци ја ли стич ких зе ма ља. Ти ме је по твр ђе но да је  при ва ти за-
ци ја са мо јед но од  под руч ја  тран зи ци је  и  да  је  она  усло вље на 
ци ље ви ма и  дру гим фак то ри ма тран зи ци је. Спро во ђе ње про це са 
при ва ти за ци је по де ли ло је те о ре ти ча ре. Пр ва шко ла  за ла га ла се  
за  ра пид ну  и бр зу  про ме ну  свих  струк ту ра  у дру штву  тзв. шок  
те ра пи јом, не во де ћи  ра чу на о ва жно сти и зна ча ју ин сти ту ци ја  ко-
је тре ба за јед но са прав ном и фи нан сиј ском ин фра струк ту ром да 
се из гра де. За раз ли ку од ове стра те ги је гра ду а ли сти су сма тра ли 
да је ва жност ин сти ту ци ја и пра те ће прав не и фи нан сиј ске ин фра-
струк ту ре пре суд на за  успех це ло куп не тран зи ци је и  пред ла га ли 
су по сту пан раз вој и при ва ти за ци ју као пут ка тр жи шној  еко но ми-
ји. 7) Ана ли зом ре зул та та ко ји су по стиг ну ти у зе мља ма тран зи ци је 
(пост ко му ни стич ким и со ци ја ли стич ким), 20 го ди на по сле, по ка-
за ло се да је  пре тва ра ње др жав не/дру штве не сво ји не у при ват ну 
да ло пот пу но дру га чи је ре зул та те од оче ки ва них по нео ли брал ном 
мо де лу. Уме сто да се тран зи ци јом обез бе ди пре ла зак на ка пи та ли-
зам за пад ног ти па, у тим зе мља ма раз вио се ка пи та ли зам хи брид-
ног ти па. По ја вљу је се у раз ли чи тим об ли ци ма, од ка пи та ли зма 
ко ји по чи ва на од но су га зда-кли јент до об ли ка у ком не по сто ји 
пра ви услу жни др жав ни апа рат, шта ви ше по сто ји про тек то рат.8)  
Са мо је Сло ве ни ја (у од но су на дру ге бив ше ре пу бли ке) из гра ди ла 

7) Ser gio Go doy,  Jo seph E. Sti glitz., “Growth, ini tial, Con di ti ons, law and Speed of  pri va ti-
za tion in tran zi tion Co un tri es: 11 years la ter“, 2006, WP 11992 http:/www.nber.org./pa pers/
w11992

8) La u ren ce King, Pa tric Hamm, „The Go ver nan ce gre na de:Мass pri va ti za tion, sta te ca pa city 
and Eco no mic De ve lop ment in post com mu nist and Re fory co mu nists So ci e ti es“, Wor king 
pa per in Tec hno logy Go ver nan ce and Eco no mic Dyna mic. No. 17, 2008, стр. 3.
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си стем нај бли жи за пад ном ка пи та ли зму у ко јем су по ли ти ка и еко-
но ми ја раз дво је не.9)

На ве де ни ре зул та ти по твр ђу ју те о ри ју да сам про цес тран зи-
ци је за ви си од по чет них со цио-еко ном ских усло ва за сва ку зе мљу 
и да по себ но у при ва ти за ци ји тре ба ме ња ти не ке пред ра су де. Оне 
се од но се на за блу ду да бр за при ва ти за ци ја до при но си бр жем раз-
во ју на сред њи рок (то зна чи да гра ду а ли зам има по вољ ни ји ути-
цај на еко ном ски раст од шок те ра пи је), као и на са зна ње да успех 
при ва ти за ци је у ве ли кој ме ри за ви си од по ли тич ких од лу ка о мо-
де лу и оби му при ва ти за ци је, ре гу ла тор ном окви ру ко ји про мо ви ше 
кон ку рен ци ју и фи нан циј ском си сте му ко ји се раз ви ја као по др шка 
раз во ју на кон при ва ти за ци је .10)

3. СПЕЦИФИЧНОСТ ЗЕМАЉА БИВШЕ 
СФРЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА

Кључ успе шне тран зи ци је је ефи ка сна при ва ти за ци ја. Успех 
при ва ти за ци је ве зу је се за мо дел ње ног спро во ђе ња. Мо де ли ко ри-
шће ни у при ва ти за ци ји Ис точ не Евро пе (ИЕ) де лом су би ли основ 
за им пле мен та ци ју мо де ла при ва ти за ци је на про сто ри ма бив ше 
СФРЈ. Мо же мо спо ме ну ти не ко ли ко мо де ла при ва ти за ци је ко ји су 
слу жи ли као узор: 1. мо дел ма сов не ва у чер ске при ва ти за ци је, 2.мо-
дел ин ве сти ци о не при ва ти за ци је (ди рект на про да ја, про да ја ак ци-
ја пу тем бер зе, ини ци јал не јав не по ну де, и сл), 3.ме шо ви ти мо дел 
при ва ти за ци је-от куп од стра не упра ве пред у зе ћа и за по сле них, 4. 
ре сти ту ци ја.

Старт на по зи ци ја про це са при ва ти за ци је у ре пу бли ка ма бив-
ше Ју го сла ви је раз ли ку је се у од но су на зе мље ИЕ. Оне, при ка за не 
еко ном ским и дру гим  па ра ме три ма ука зу ју, да се за раз ли ку од ис-
точ но е вр по ског бло ка, ра ди ло о при вре ди ко ја ни је би ла ис кљу чи-
во др жав но ди ри го ва на не го је би ла и тр жи шно ор јен ти са на. Пре-
у зи ма ње већ спро ве де них мо де ла при ва ти за ци је ко ји су по ка за ли 
успех у сво јин ској тран фор мци ји зе ма ља ИЕ (Че шка, Ма ђар ска) 
ни су би ли при ме њи ви у бив шој Ју го сла ви ји. Две основ не ка ра те-
ри сти ке та да шњег Ју го сло вен ског си сте ма, усло ви ле су ства ра ње 

9) Да во рин Кра чун „Тран зи ци ја, ста би ли за ци ја и еко ном ски раст: ис ку ство Сло ве ни је“, 
Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут, За греб, 3-4/2005, стр. 147.

10) Ti mothy Be sley, Mat hi as De wa tri pont, Ser gei Gu ri ev, “Tran si tion and tran si tion im pact”, Re
port for the EBRD’s Of fi ce of the Chi ef Eco no mist, Euro pean Bank for Re con struc tion and 
De ve lop ment, Lon don, 2010, стр. 13-14.
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спе ци фич ног пу та и кре и ра ње спе ци фич них мо де ла  при ва ти за ци-
је у свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ.

Пр ва од  њих је  по сто ја ње дру штве не  сво ји не. У про пи са ма  
СФРЈ овај  об лик сво ји не је био без свог прав но сво јин ског вла-
сни ка. То је отва ра ло фор мал но-прав но пи та ње, уко ли ко је основ 
пре но са сво ји не прав ни по сао, ко је уго вор на стра на у овом евен-
ту ал ном прав ном по слу.11) Дру штве на пред у зе ћа, не вла сни ци, ни су 
би ли у мо гућ но сти да прав ним по слом пре не се ну сво ји ну на бу ду-
ћег вла сни ка, ин ве сти то ра. Као ре ше ње за овај фор мал но–прав ни 
не до ста так за от по чи ња ње про це са тран сфе ра дру штве не сво ји не 
у при ват ну, до нет је 1989. го ди не За кон о пре тва ра њу дру штве ног 
ка пи та ла у при ват ни. Основ ни кон цепт овог за кон ског тек ста  је 
био да се омо гу ћи сти ца ње при ват не сво ји не као об ли ка су сво ји-
не уз дру штве ну  сво ји ну. То се у  по чет ку чи ни ло као прак тич но 
и еко ном ски оправ да но ре ше ње за но ви мо дел при ва ти за ци је али 
је функ ци о ни са ло са мо ка да су до ка пи та ли за ци ју вр ши ли са ми за-
по сле ни а не и пра ви ин ве сти то ри. Ова ква ре ше ња на ру ша ва ла су 
на че ла прав не си гур но сти и тран спа рент но сти а ре флек то ва ла су 
се на еко ном ску оправ данст. У на ста лој си ту а ци ји по је ди ни ауто ри 
су пред ла га ли ета ти за ци ју као ме ђу фа зу у при сту пу при ва ти за ци ји 
што је та ко ђе би ло при ме ње но.12)

Дру ги раз лог сфе ци фич но сти мо де ла при ва ти за ци је у бив шој 
Ју го сла ви ји је по сто ја ње не е фи ка сног прав ног си сте ма. Сам по се-
би прав ни си стем не би био од лу чу ју ћи раз лог ове спе ци фич но-
сти, не го је низ фак тич ких окол но сти на ста лих рат ним ра за ра њем 
и рас па дом бив ше Ју го сла ви је опре де ли ло ње го ву по себ ност.13) По 
за вр шет ку су ко ба, на ста ле др жа ве ни су ус по ста ви ле ста би лан но-
ви прав ни си стем ни ти ње го ву кон тро лу. На ста ли прав ни си сте ми  
по ка зи ва ли су сла бост јер су струк ту ре и ин сти ту ци је  ста рог со-
ци ја ли стич ког си сте ма, ви ше или ма ње, са у че ство ва ле у из град њи 
про це са при ва ти за ци је (те о ри ја  ин сти ту ци о нал них про ме на). Ни је 
по ста ја ла спрем ност на пот пу ни рас кид са ста рим  ре жи мом иако 
су све сла бо сти ко је су при па да ле со ци ја ли стич ким си сте ми ма мо-
ра ле су би ти од стра ње не у окви ру при ва ти за ци је ус по ста вља њем 

11) Ра до мир Сто ја но вић, „Дру штве на сво ји на  и  про ши ре на  ре про дук ци ја“, Пра во, те о ри
ја и прак са, Уни вер зи тет при вред на ака де ми ја, Но ви Сад,  2/1898,  63. 

12) Све тил слав Та бо ро ши, “Ета ти за ци ја као ме ђу фа за при ва ти за ци је“у збор ни ку 
„Koнституисање Ср би је као мо дер не прав не др жа ве“,  Прав ни фа кул тет Бе о град, Бе о-
град, 1993, стр. 50-76.

13) Ми ро слав Пе чуј лић, Све ти слав Та бо ро ши, оп.цит., 214. 
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при ват ног вла сни штва.14) Не е фи ка сност но во на ста лог прав ног си-
сте ма омо гу ћи ла је ства ра ње спе ци фич ног на чи на при ва ти за ци је 
(си ва при ва ти за ци ја) од но сно не ле гал ног пре тва ра ња вла сни штва. 
Јав но, на све тлу да на при ва ти за ци ја се од ви ја ла кроз по сто ја ње 
фор мал но-прав ног окви ра а у си вој зо ни кроз хи ља ду не ви дљи-
вих ру па цу рио је ка пи тал у при ват не ру ке под пла штом по ли тич-
ких и упра вљач ких струк ту ра у го то вим свим ре пу бли ка ма бив ше 
Ју го сла ви је. Ве штач ки  иза зи ва не  стал не смет ње, те одр жа ва ње 
под нор ми ра но сти про це са при ва ти за ци је, ко чи ли су прав но кон-
тро ли са ње  тог про це са и до зво ли ле по сто ја ње по ја ве ко ју мо же мо 
на зва ти “не ле гал нан-си ви” мо дел при ва ти за ци је. Она ни је за у ста-
ви ла про цес тран зи ци је од но сно при ва ти за ци је али  је  ефе кат  ко ји  
смо до би ли  у скла ду са  пу тем  ко јем  смо  ишли.  До шли смо до  
тр жи шне  при вре де  али не и до оне  мо дер не. 

4. ПРАВНИ ОКВИР И МОДЕЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
У БИВШИМ РЕПУБЛИКАМА СФРЈ

Ана ли за прав ног окви ра при ва ти за ци је об у хва та про стор 
шест бив ших ре пу бли ка СФРЈ. У ра ду ће мо по ка за ти за кон ски 
оквир ко јим се фор ма ли зо ва ло опре де ље ње за мо дел при ва ти за-
ци је. У да љем ра ду, ис тра жи ће мо да ли је ус по ста вље ни прав ни 
си стем био у мо гућ но сти да се од у пре по ја ви ис кри вље не при ва-
ти за ци је или га је она успе шно за о би шла.

4.1.Словенија

При ва ти за ци ја дру штве них пред у зе ћа у Сло ве ни ји от по че ла 
је до но ше њем За ко на о сво јин ском ре струк ту и ра њу дру штве них 
пред у зе ћа 1992. го ди не, ко ји је ви ше пу та из ме њен и до пу њен. У 
Сло ве ни ји је при ме њен ком би но ван мо дел при ва ти за ци је ко ји је 
по ред де ли мич не (бес плат не) по де ле ак ци ја за по сле ни ма укљу чи-
вао и дру ге  ме то де.

1.При ва ти за ци ја јав ном  про да јом  ак ци ја - овим мо де лом 
у скла ду са  за ко ном, ак ци је кон крет них дру штве них пред у зе ћа, 
од но сно њи хо вих 40% ак ци ја јав но је ну ђе но на про да ју, 20% ак-
ци ја бес плат но је по де ље но за по сле ни ма, бив шим за по сле ни ма и 
њи хо вим ро ђа ци ма. 

14) Си ни ша Kушић „Ин сти ту ци о нал ни и  ево лу циј ски аспек ти при ва ти за ци је у сред њој и 
ис точ ној Евро пи“, Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут За греб, 2007/1-2,  стр. 92.
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2.При ва ти за ци ја про да јом за по сле ни ма   као мо дел омо-
гу ћи ла је про да ју 40% ак ци ја за по сле ни ма на од ло же но пла ћа ње, 
20% ак ци ја бес плат но су до де ље не  за по сле ни ма.   

3.При ва ти за ци ја ку по ви ном од стра не упра ве, та да шњих 
ру ко во ди о ца-  овај мо дел при ва ти за ци је омо гу ћио је да љу рас по де-
лу, та ко да је 40% ак ци ја кон крет ног  при вред ног дру штва про да то 
гру пи руководиoца или по себ но фор ми ра ној  ком па ни ји за свр ху 
от ку па ак ци ја (bypass cor po ra tion), 20% бес плат но је по де ље но рад-
ни ци ма, бив шим за по сле ни ма и њи хо вим ро ђа ци ма. Код сва три  
мо де ла пре о ста лих 40% дис ти бу и ра но је у три це ли не: Фонд за 
раз вој 20%, Пен зи о ни фонд 10% и са мој др жа ви 10%.

Ком би на ци ја на ве де них мо де ла би ла је при ме њи ва на са гла-
сно од лу ци  ко јом је  от по чи њао про цес при ва ти за ци је. Дру штве-
на пред у зе ћа, при опре де ље њу за мо дел при ва ти за ци је, на чел но 
су би ла са мо стал на, али је за ко ном би ла усло вље на одо бре њем 
Агенцијe за при ва ти за ци ју Сло ве ни је. Но вац ко ји је оства рен при-
ва ти за ци јом, био је на мен ски. Упла ћи ван је на по себ не ра чу не и 
мо гао се ко ри сти ти ис кљу чи во за ку по ви ну ак ци ја већ при ва ти-
зо ва них пред у зе ћа или за ин ве сти ра ње, пу тем по себ них ин ве сти-
ци о них др жав них фон до ва, ко ји су има ли овла шће ња да ку пу ју 
не про да те де ло ве пред у зе ћа у дру штве ној сво ји ни у име сво јих ин-
ве сти то ра. 

Ре зул та те при ме ње них мо де ла при ва ти за ци је у Сло ве ни ји је 
те шко ем пи риј ски оце ни ти по што је у прак си пре о вла дао ком про-
мис. Код пр вог мо де ла су се не га тив не по сле ди це из ра зи ле у ви ду 
кон цен тра ци је бо гат ства а у слу ча ју дру гог мо де ла тј. ме на џер ског 
от ку па, уко ли ко је от куп био фи нан си ран кре ди ти ма, по сто ја ла је 
прак са от пла ћи ва ња од стра не пред у зе ћа.15) Уз све те шко ће Сло-
ве ни ја је за вр ши ла свој про цес  при ва ти за ци је, пре тва ра ња  дру-
штве не у при ват ну сво ји ну и успе шно ис пу ни ла све зах те ве за пад-
не тр жи шне еко но ми је те по ста ла чла ни ца Европ ске  уни је 2004. 
го ди не.

4.2.Хрватска

Пр ва фа за при ва ти за ци је у Хр ват ској от по че ла је до но ше-
њем За ко на о пре тва ра њу дру штве них пред у зе ћа ко јим су сва до та-
да шња дру штве на пред у зе ћа мо ра ла по ста ти ак ци о нар ска дру штва. 
Сам про цес пре тва ра ња мо гао се оба вља ти  про да јом це ло куп ног 

15) Мар ко Кр жан, «Ли бе ра ли зам и  пу те ви  тран зи ци је  у Сло ве ни ји», у збор ни ку Кроз 
тран зи ци ју, при ло зи те о ри ји при ва ти за ци је (при ре ди ли: Жељ ко По по вић, Зо ран Га јић), 
Ал тер на тив на кул тур на  ор га ни за ци ја, Но ви Сад, 2011, стр. 19.
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пред у зе ћа или ње го вог иде ал ног де ла, ула га њем ка пи та ла, пре тва-
ра њем  ула га ња и по тра жи ва ња у улог у пред у зе ћу, као и пре но сом 
свих об ра чун ских ак ци ја од но сно уде ла на Хр ват ски фонд за раз-
ви так и то без на кна де. 

У на ред ној фа зи об у хва ће на су сва  пред у зе ћа  ко ја ни су  до-
не ла од лу ку и спро ве ла по сту пак при ва ти за ци је, по ва же ћем За ко-
ну до 1992.го ди не. Та ква  пред у зе ћа ди рект но су пот па ла под над-
зор  Хр ват ског  фон да за  при ва ти за ци ју (2/3) и пен зиј ског фон да 
(1/3). Фон до ви су би ли за ду же ни за про цес при ва ти за ци је пре о ста-
лих пред у зе ћа и са ми би ра ли мо де ле ко ји ма ће их при ва ти зо ва ти. 
Пр вен ство јав на про да ја  ак ци ја на  За гре бач кој бер зи или ди рект на 
про да ја це лог или де ла пред у зе ћа. Но ви За кон о при ва ти за ци ји је 
до нет 1996. го ди не. Њи ме су пре о ста ла не при ва ти зо ва на пред у зе-
ћа до де ље на фон до ви ма, те је та ко из вр ше но по др жа вље ње имо-
ви не. По овом за ко ну фон до ви  су мо гли про да ва ти сво је ак ци је, 
уде ле, ства ри и пра ва јав ном про да јом или јав ним при ку пља њем 
по ну да. Сва сред ства при ку пље на про да јом ак ци ја упла ћи ва ла су 
се у бу џет Ре пу бли ке Хр ват ске. Ци ље ви при ва ти за ци је фор мал но 
су про гла ше ни, али су оста ли у сен ци до ми на нат них по ли тич ких 
ци ље ва.16) До не та је од лу ка о ма сов ној, ва у чер ској при ва ти за ци ји, 
ко ја се за сни ва ла на бес плат ној по де ли ак ци ја од ре ђе ним ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва (рат ни вој ни ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли ди 
ра та, прог на ни ци, из бе гли це, по врат ни ци и сл). Основ ни про бле ми 
на ста ли су у ква ли те ту пор фе ља ко ји се ну дио (не ли квид ност хар-
ти ја или еми те на та).  

Сле де ћа фа за при ва ти за ци је у Хр ват ској обе ле же на је до но-
ше њем За ко на о де ло кру гу ра да ми ни стар ства Ре пу бли ке Хр ват ске 
(1999.го ди не) по ко јем су по сло ви при ва ти за ци је, пре не ти на Ми-
ни стар ство при вре де. Па ке ти др жав ног вла сни штва до 25%  про-
да ва ли  су  се  пре ко  бер зе јав ном  по ну дом, а  пре о ста ли  део 
при пре ман је за фи нан сиј ску кон со ли да ци ју, од но сно на по кре та-
ње сте чај ног по ступ ка. По том је из ме ном За ко на о при ва ти за ци ји 
од 2000. го ди не, ма лим ак ци о на ри ма омо гу ћен от куп  не ис пла ће-
них а упи са них ак ци ја уз по пуст од 80% да кле укљу чен је и мо дел 
рад нич ког ак ци о нар ства. Вла да и ми ни стар ство фи нан си ја има ју 
пре суд ну уло гу у ве ли ким при ва ти за ци ја ма. Же ља за при во ђе њем 
про це са при ва ти за ци је кра ју и по че так ис тра ге и про це су и ра ње 
кри ми нал них при ва ти за ци ја, уро ди ле су пло дом и Хр ват ска је ста-
ла  пред  вра та  Европ ске  уни је и  за у зе ла  сво ју  члан ску сто ли цу 
у 2011. го ди ни.

16) Ми ро слав  Гре гу рек,  “Сту пањ и учин ци при ва ти за ци је у Хр ват ској“, Еко ном ски пре-
глед, Еко ном ски ин сти тут. За греб, 2001/ 1-2, стр. 161.
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4.3. Македонија

У Ма ке до ни ји пра ви за мах при ва ти за ци ја је до би ла 1993. го-
ди не, до но ше њем За ко на о пре тва ра њу пред у зе ћа са дру штве ном 
сво ји ном, чи ји је циљ био да се сва дру штве на пред у зе ћа пре тво ре 
у ком па ни је са пот пу но де фи ни са ним вла сни штвом.Глав не ка рак-
те ри сти ке пр ве фа зе при ва ти за ци је су би ле да је 30% дру штве ног 
ка пи та ла пред у зе ћа по ну ђе но за по сле ни ма под при ви ле го ва ним 
усло ви ма от ку па (не ка вр ста суп сти ту та за ва у че ре), 15% ка пи та ла 
је ауто мат ски тран сфе ри са но, без на кна де, др жав ном пен зиј ском 
фон ду, 55% рас по ло жи вог  ка пи та ла пред у зе ћа би ло је до ступ но за 
про да ју, кроз обич не ак ци је, под истим усло ви ма, за до ма ће и стра-
не ин ве сти то ре. За ко ном је утвр ђе на по себ на про це ду ра за по пуст 
при ли ком про да је за по сле ни ма. По ред на ве де них, у Ма ке до ни ји су 
још ко ри шће ни и сле де ћи мо де ли:

1. При ва ти за ци ја про да јом за по сле ни ма  при че му су за-
по сле ни мо гли да ку пе 51% пред у зе ћа и да га  от пла ћу ју  
у 5 на ред них го ди на;  

  2.Про да ја де ла или це лог пред у зе ћа пу тем аук ци ја - 
пред у зе ћа сред ње ве ли чи не при ва ти зо ва на су јав ном 
про да јом де ла пред у зе ћа (пу тем аук ци ја) или про да јом 
пред у зе ћа у це ли ни  ко ју  је  ор га ни зо ва ла Аген ци ја за  
при ва ти за ци ју. 

3. При ва ти за ци ја ку по ви ном од стра не упра ве  спро во ди-
ла се ор га ни зо ва њем тен де ра од стра не Аген ци је, од но-
сно Ко ми си је фор ми ра не за ову вр сту про да је. По ну де су 
мо ра ле да са др же про грам за раз вој пред у зе ћа и кон тро-
лу над пред у зе ћем уз пла ћа ње са мо 20% це не а пре о ста-
лих 31% би се пла ћао у на ред них 5 го ди на, у  јед на ким 
ра та ма без ка ма те.;

4. Еми си ја ак ци ја за при ба вља ње до дат ног  ка пи та ла    
ни је мо гла би ти у ве ћој вред но сти од 30% укуп ног ка пи-
та ла  пред у зе ћа. Пре у зи ма ње еми си је ак ци ја вр ше но је  
пу тем јав не по ну де а од лу ку је до но си ла Аген ци ја.

 5. Кон вер то ва ње ду га у ак ци је  овај мо дел је од го ва рао по-
ве ри о ци ма ко ји су по сто је ће  ду го ве мо гли пре тво ри ти у 
ак ци је дру штва. 

Од 2000. го ди не, у Ма ке до ни ји при ме њи ван је и мо дел ди-
рект не про да је пред у зе ћа. Вла да је, као по др шку  овом мо де лу 
до не ла Ак ци о ни план  ре кон струк ци је пред у зе ћа ко ја су има ла 
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гу бит ке. Кра јем 2006. го ди не са још увек не пот пу ним про це сом 
при ва ти за ци је,  Ма ке до ни ја је до би ла  ста тус кан ди да та за  ула зак 
у ЕУ. 

4.4. Црна Гора

Пр о цес при ва ти за ци је у Цр ној Го ри је от по чео до но ше њем 
За ко на о дру штве ном ка пи та лу (1990) и За ко на о сво јин ској и упра-
вљач кој тран сфор ма ци ји (1992). Оба за кон ска тек ста за сту па ла су 
мо дел ин сај дер ске при ва ти за ци је, ко ја се у осно ви ба зи ра ла на 
про да ји ак ци ја пред у зе ћа за по сле ни ма под при ви ле го ва ним  усло-
ви ма. Ве о ма не по вољ ни усло ви, рат но окру же ње, хи пе рин фла ци-
ја и санк ци је, оне мо гу ћи ли су да се овим мо де лом при ва ти за ци је 
по стиг ну по треб ни ре зул та ти. У пе ри о ду од 1992. до 1999. го ди не, 
др жа ва је по ста ла нај ве ћи по је ди нач ни вла сник. По том су у тран-
сфор ма ци ју при вре де укљу че ни: Фонд за ра вој, Фонд за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси га ра ње, За вод за за по шља ва ње. При ва ти за ци ја 
ма лих и сред њих пред у зе ћа вр ше на је кроз аук ци ју, са мо гућ но-
шћу од ло же ног пла ћа ња, про да јом кон трол ног па ке та ак ци ја. Дру-
га фа за при ва ти за ци је је от по че ла 1999. го ди не до но ше њем За ко на 
о при ва ти за ци ји и но вог вла ди ног про гра ма при ва ти за ци је. Овим 
за ко ном усво је ни су но ви мо де ли при ва ти за ци је: 1.ма сов на ва у-
чер ска при ва ти за ци ја, 2. про да ја стра те шким ин ве сти то ри ма пу-
тем тен де ра, 3. про да ја свим за ин те ре со ва ним ин ве сти то ри ма пу-
тем јав них аук ци ја или пре ко тр жи шта ка пи та ла. По ред на ве де них 
мо де ла по сто ја ли су и до пун ски мо де ли као што  је  ку по ви на за  
ста ру де ви зну  штед њу и  сл.

Мо дел  ма сов не ва у чер ске при ва ти за ци је пред ви ђао је да сви 
пу но лет ни гра ђа ни Цр не Го ре до би ју по 5000 по е на бес плат но. 
Ва у че ри су се из да ва ли на осно ву про це ње не вред но сти имо ви не 
дру штве них пред у зе ћа, ко ја је у том тре нут ку би ла  не ре ал но ви-
со ка.17) Ма сов на ва у чер ска при ва ти за ци ја про из ве ла је не за ин те-
ре со ва ност но вих вла сни ка за по сло ва ње пред у зе ћа, не мо гућ ност 
до ка пи та ли за ци је, не мо гућ ност ус по ста вља ња кон трол ног  па ке та 
ак ци ја. Упр кос то ме, овај мо дел до при нео је раз во ју тр жи шта ка пи-
та ла и на стан ку при ва ти за ци о них фон до ва.18) По сле фа зе ма сов не 
ва у че ри за ци је пре шло се на дру ги мо дел при ва ти за ци је - про да ју 

17) Ве се лин Ву ко тић При ва ти за ци ја и раз вој тр жи шта као дио еко ном ских ре фор ми у Цр
ној Го ри, Еко ном ски фа кул тет у Под го ри ци, Ин сти тут за стра те шке сту ди је и прог но зе, 
Под го ри ца, 2000, стр. 11.

18) Ни ко ла Фа брис и Ма ја Јан дрић, “Цр но гор ски мо дел тран зи ци је : еx пост анализa“ у 
збор ни ку Кон тра вер зе еко ном ског раз во ја у тран зи ци ји, (при ре ди ли: Бо жи дар Це ро-
вић, Ми ли ца Ува лић)На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2011, стр. 114.
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кроз ме ђу на род ни тен дер. Пра ви ла су на ла га ла да не ма ди рект не 
по год бе и ди рект ног кон так та из ме ђу про дав ца и куп ца.

Про да ја пу тем аук ци ја и тр жи шта ка пи та ла ко ри шће на је као 
мо дел  при ва ти за ци је у  фа зи од 2000. до 2010. год, углав ном за 
ма ла и сред ња пред у зе ћа. Овај об лик при ва ти за ци је од ви јао се ре-
ла тив но бр зо и успе шно без ве ћих  про пу ста и од сту па ња од про-
пи са них пра ви ла. У при лог овој тврд њи иде и оце на EBRD за на ве-
де ни мо дел при ва ти за ци је, ко ји је оце њен оце ном 4 (EBRD 2010).

4.5. Босна и Херцеговина

Бо сна и Хер це го ви на је спе ци фич на, по себ но због ње ног на-
стан ка као не за ви сне др жа ве, на осно ву Ge ne ral fra me work Agre-
e ment for Pe a ce, 1995. го ди не. (Деј тон ски ми ров ни спо ра зум). 
По сле ди це ње не по себ но сти ни су се са мо огле да ле у ве ли ком еко-
ном ском  на за до ва њу  не го и у не до вољ ној по ли тич кој во љи за про-
ме не.

4.5.1.Федерација Босна и Херцеговина (ФБиХ).

Основ ни за кон за по сту пак при ва ти за ци је у ФБиХ је За кон 
о при ва ти за ци ји под у зе ћа.Због по тре бе при ла го ђа ва ња ре ал ним 
окол но сти ма, овај за кон ме њан је и до пу ња ван де сет пу та. Про цес 
при ва ти за ци је у ФБиХ се од ви јао кроз не ко ли ко фа за.

Пр ва фа за ма сов не при ва ти за ци је окон ча на је 2002. го ди не 
ку по ви ном ак ци ја пу тем јав не по ну де у два та ла са. Ти ме је оства-
рен ма со ван тран сфер вла сни штва на гра ђа не и ин ве сти ци о не фон-
до ве.

Дру га фа за при ва ти за ци је од но си ла се на про да ју др жав ног 
ка пи та ла и до ка пи та ли за ци ју пред у зе ћа. Пред мет ове при ва ти-
за ци је би ла су ма ла, сред ња и ве ли ка пред у зе ћа а у ње ном спро-
во ђе њу су по себ но на гла ше ни про бле ми при ва ти за ци је ве ли ких 
пред у зе ћа, за ко ја, осим стра них, ни је би ло ни аде кват них до ма ћих 
стра те шких ин ве сти то ра. 

Тре ћа фа за при ва ти за ци је тре ба ла је да озна чи по че так пре-
тва ра ња  др жав не  имо ви не у обла сти елек тро е нер ге ти ке, те ле ко-
му ни ка ци ја, во да, при род ног га са, ко му нал не при вре де. Ме ђу тим, 
у овој фа зи ре зул та ти су ве о ма сла би. У прет ход ном пе ри о ду на 
осно ву до не тих за ко на из вр ше на је при ва ти за ци ја око 40% др жав-
ног ка пи та ла у ФБиХ. За ову ре пу бли ку у це ли ни мо же се ре ћи да 
има мул ти пли ко ва ни  за кон ски, ре гу ла тор ни и ин сти ту ци о нал ни 
оквир,као и вер ти кал ну и хо ри зон тал ну (не) хар мо ни за ци ју БиХ, 
ФБиХ, РС, Брч ко Ди стрикт. 
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4.5.2. Република Српска

У Ре пу бли ци Срп ској при ва ти за ци ја се од ви ја ла успо ре но, 
кроз не ко ли ко фа за.У пр вој, рат ној фа зи од 1991-1995. го ди не, при-
ва ти за ци је уства ри и ни је би ло. До не та је Де кле ра ци ја о при ва-
ти за ци ји ко ја је да ла за кон ски основ за по др жа вље ње це ло куп не 
при вре де. Дру га фа за мо гла је да от поч не тек по окон ча њу су ко ба, 
1995. го ди не и до но ше њем но вог За ко на о при ва ти за ци ји пред у-
зе ћа. Овим за ко ном уста но вљен је мо дел ва у чер ске при ва ти за ци-
је и пре но са др жав не имо ви не, из ра же не у ак ци ја ма, на  др жав не 
(па ра др жав не) фон до ве. У тре ћој фа зи на ста је за о крет и Вла да у 
са рад њи са ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма уве ла но ви кон цепт уз 
при зна ва ње до стиг ну тог сте пе на при ва ти за ци је по За ко ни ма бив-
ше СФРЈ. Но ви За кон о при ва ти за ци ји (1998) прет по ста вио је 
убр за но спро во ђе ње укуп не ре фор ме и ства ра ње це ло ви тог ин-
сти ту ци о нал ног ам би јен та ко ји ће обез бе ди ти спро во ђе ње при ва-
ти за ци је. Ме ђу тим, цео по сту пак при ва ти за ци је је би ро кра ти зо ван 
јер су кључ ну уло гу има ли Вла да и Ди рек ци ја за при ва ти за ци ју. 
Ак циј ски фонд чи ји је осни вач Ре пу бли ка Срп ска, др жао је ак ци је 
и уде ле пред у зе ћа, ба на ка и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва ко је са да чи-
не др жав ни ка пи тал у Ре пу бли ци Срп ској.

Не спрем ност ФБиХ у 2011. го ди ни за ста тус кан ди да та, по 
оце ни Европ ске Ко ми си је, од раз је  не по ста ја ња ин сти ту ци ја ко је 
би спро во ди ле  или  кон тро ли са ле  раз вој зе мље, па та ко не чу ди 
што се и про цес при ва ти за ци је у овој зе мљи мо же оце ни ти као не-
за до во ља ва ју ћи.

4.6. Србија

За кон о пре тва ра њу дру штве не сво ји не (1991) у дру ге об ли ке 
сво ји не, омо гу ће на је ин сај дер са ка при ва ти за ци ја са 20% ка пи та ла 
на ме ње ног рад ни ци ма за ку по ви ну  ак ци ја. Не ре ал ност про це не 
ка пи та ла ко ји се при ва ти зо вао и низ дру гих про пу ста, до ве ли су 
до из ме на и до пу на на ве де ног За ко на (1994) и по ја ча не кон трол-
не  функ ци је  Аген ци је за про це ну ка пи та ла. По сле ди ца ове ин-
тер вен ци је би ла је дра стич но сма ње ње при ва ти зо ва ног ка пи та ла, 
са оства ре них 43,14% сма њен на 27,49%,као и пот пу ни гу би так 
по ве ре ња у ин сти ту ци је али и у на ме ре Вла де да  оста не  на  тран-
зи ци о ном  пу ту.

На ред на фа за при ва ти за ци је у Ср би ји озна че на је до но ше-
њем  но вог За ко на  о сво јин ској тран сфор ма ци ји (1997) ко јим се 
фор ми рао Ак циј ски фонд Ре пу бли ке Ср би је. За кон се ба зи рао на 
рад нич ком ак ци о нар ству и по де ли ак ци ја по осно ву ми ну лог ра-



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 201-222.

214

да (400 ДМ за го ди ну рад ног ста жа). По сле ди це овог мо де ла при-
ва ти за ци је би ле су ве ли ки број ак ци о на ра без фи нан сиј ске сна ге 
ко ји су сво је  ак ци је  про да ва ли „тај ку ни ма“.Из о ста нак озбиљ не 
кон тро ле др жа ве у овом про це су до вео је до ко руп ци је. За ко ном о 
при ва ти за ци ји др жав не и дру штве не сво ји не (2001) основ ни мо дел 
при ва ти за ци је по ста ла је про да ја пред у зе ћа, пу тем аук ци ја и тен-
де ра као и по моћ ни мо де ли тран сфе ра дру штве ног ка пи та ла у при-
ват ни, пу тем ре кон струк ци је пред у зе ћа и ди стри бу ци је бес плат
них ак ци ја рад ни ци ма а код јав них пред у зе ћа при сут на је оба ве зна 
ди стри бу ци ја и ка гра ђа ни ма. Кон тро ла над про да јом пред у зе ћа 
пу тем аук ци је по ве ре на је Ко ми си ји за аук ци је ко ју је фор ми ра ла 
Аген ци ја за при ва ти за ци ју. При ва ти за ци ја ви ше ни је би ла до бро-
вољ на, већ је су бјект у од лу ци би ла др жа ва. Но ви за кон је про да ју 
пу тем аук ци је пред ви део за ма ла и сред ња пред у зе ћа, док је ве ли ка 
пред у зе ћа ре зер ви сан тен дер. Но вац оства рен на аук ци ји упла ћи-
ван је бу џе ту Ср би је. Са мо 30% (у од но су на ра ни јих 60% ) ка пи-
та ла ди стри бу и ра но је у об ли ку  бес плат них ак ци ја за по сле ни ма 
и ра ни је за по сле ни ма док аут сај де ри ни су има ли пра во на упис.
Зна ча јан део при хо да оста вер ног од ра ни јих и те ку ћих при ва ти за-
ци ја по тро шен је на по кри ва ње бу џет ског де фи ци та ко ји је тре бао 
да обез бе ди уну тра шњи со ци јал ни мир.19) На пу шта ње мо де ла бр зе 
при ва ти за ци је ко јом се обе ћа вао опо ра вак, зна чи ло је до зво лу за 
ула зак по ли ти ке у овој про цес, а са мим тим уочен је ве ли ки сте пен 
ко руп ци је и не тран спа рент но сти. Та ко се да нас  Ср би ја на шла у 
по зи ци ји још не за вр ше ног про це са при ва ти за ци је са те шким  бре-
ме ном  про шло сти.

5. РЕЗУЛТАТИ ТРАНЗНИЦИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЕX-YU ПРОСТОРА 20 ГОДИНА ПОСЛЕ

У  Ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, да нас не за ви сним др жа ва ма 
по чет ни усло ви тра зни ци је по еко ном ским по ка за те љи ма ни су би-
ли јед на ки (ви ди ви ше та бе лу 1).Упр кос  еко ном ским раз ли ка ма 
по сто ја ла је за јед ни ка нит. Она се огле да ла у по сто ја њу дру штве не 
сво ји не и рад нич ког са мо у пра вља ња, те је дин стве ног прав ног си-
сте ма. Иако јед на ки у на ве де ној за јед нич кој тач ци, ре зул та ти по сле 
20 го ди на тран зи ци је, а на ро чи то при ва ти за ци је, су пот пу но нео-
че ки ва ни. Сем Сло ве ни је и Хр ват ске, оста ле др жа ве, бив ше ре пу-
бли ке СФРЈ има ју ре зул та те ис под оче ки ва них, ка ко са еко ном ског 
та ко и са аспек та укуп не раз ви је но сти дру штва. У по ре ђе њу са 

19)  Go vern ment of The Re pu blic of Ser bia, 2003, str. 34.
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тран зи ци о ним ре зул та ти ма по стиг ну тим у зе мља ма Ис точ не Евро-
пе, ко је су има ле знат но ло ши је  по чет не по зи ци је (ка ко еко ном-
ске та ко и дру штве не), ре зул та ти у по је ди ним ре пу бли ка ма  бив ше  
СФРЈ су не за до во ља ва ју ћи.

За ана ли зу до стиг ну тих ре зул та та, узе ће мо БДП, као уни вер-
зал ну и син те тич ку ме ру еко ном ског раз во ја.

Графикон 2. Бру то до ма ћи про из вод (GDP) по гла ви ста нов ни ка  
у ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ у пе ри о ду од 1990-2009 из ра жен  

у аме рич ким  до ла ри ма
 

Из вор Свет ска  бан ка
Три на ест го ди на на кон сти ца ња не за ви сно сти од Ју го сла ви-

је,Сло ве ни ја се при дру жи ла Европ ској уни ји, а 2007 је ушла у зо ну 
евра, чи ме је по ста ла пр ва тран зи циј ска зе мља ко ја је ис пу ни ла 
усло ве за ула зак у овај  „есклу зив ни клуб“.Пре ма по да ци ма, Сло-
ве ни ја  је у 2010 го ди ни има ла  не што ви ше од 24.000 УСД по гла ви 
ста нов ни ка у по ре ђе њу са 1990 кад је оства ри ла ма ње од 10.000 
УСД по гла ви ста нов ни ка.На су прот то ме, Бо сна  и Хер це го ви не је 
оства ри ла  у 2010 са мо ¼, а Ма ке до ни ја 1/3 БДП  ко ји је оства рен 
у Сло ве ни ји.У Ср би ји је  ре зул тат  за 2010 око 5.200 УСД БДП по 
гла ви ста нов ни ка. Раз ли ке у  ју го сло вен ком про сто ру су се све ви-
ше раз ви ја ле, с на прет ком у тран зи ци ји, на ро чи то по сле 2001 го ди-
не, ка да су Сло ве ни ја и Хр ват ска зна чај но ин те зи ви ра ле раз вој.У 
Хр ват ској је у пе ри о ду од 1990 до 2009, оства рен че тво ро стру ки 
по раст БДП-а по гла ви ста нов ни ка а у Ср би ји све га 40% у истом  
пе ри о ду.20) 

20) Ми ро сла ва Фи пи по вић,  “Yugo slav Spa ce:Twenty Years of Tran si tion“ in Con tem po ary Is
su es in the In te gra tion of pro ces ses of We stern Bal kans in  the Euro pean Union, Con fe ren ce 
Proc ce ding, Љу бља на,  Сло ве ни ја, 2011, стр. 195-210.
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Но ви је те о ри је, ста вља ју на гла сак на аде ква тан ин сти ту ци-
о нал ни раз вој и уло гу др жа ве у тран зи ци о ним дру штви ма ра ди 
ства ра ња ши рег дру штве ног до бра.„ Ефи ка сни тр жи шни си сте ми 
зах те ва ју: функ ци о ни са ње прав ног си сте ма ко ји мо же да за шти ти 
из вр ше ње уго вор них оба ве за, ре гу ла тор ни оквир ко ји мо же да се 
но си са спољ ним  ути ца ји ма и пру жи за шти ту пра ва сво ји не и омо-
гу ћи функ ци о ни са ње пра ви ла кон ку рен ци је“.21) 

6. СЛАБОСТИ И НЕУЈЕДНАЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ –УЗРОЦИ И МОГУЋА РЕШЕЊА

Као што смо при ка за ли ана ли зом, у свих шест бив ших ре пу-
бли ка, прав ни оквир и мо де ли при ва ти за ци је би ли су слич ни а до-
би је ни ре зул та ти на кон два де сет го ди на су не у јед на че ни. Не ке од 
зе ма ља су по ста ле чла ни це Европ ске уни је док се дру ге убра ја ју у 
нај си ро ма шни је у Евро пи. Пи та ње је ко ји су раз ло зи ова ко не у јед-
на че них ре зул та та.

По ред већ по зна тих, рат них ра за ра ња, санк ци ја, еко ном ског 
сла бље ња, по на шем ми шље њу до при нос не у спе ху по је ди них при-
ва ти за ци ја да ле су зло у по тре бе спе ци фич но сти дру штве не сво ји
не, сла бе ин сти ту ци је и ко руп ци ја.

  Дру штве на сво ји на у се би је са др жа ва ла са мо пра во рас-
по ла га ња о ко јем се од лу чи ва ло по осно ву пра ва ра да (рад нич ко 
са мо у пра вља ње) а од лу ка се до но си ла, де ле ги ра њем овог пра ва на 
ор га не упра вља ња.Пра во од лу чи ва ња, од но сно рас по ла га ња дру-
штве ном сво ји ном ко је је из ве де но из рад нич ког са мо у пра вља ња, 
фак тич ки, при па да ло је упра вљач кој функ ци ји, од но сно ди рек то ру. 
Упра вљач ка функ ци ја сти ца ла се по пра ви лу при пад но шћу пар тиј-
ској струк ту ри. По ста вља ње на по ло жај ди рек то ра за ви си ло је од 
пар тиј ске од лу ке, од но сно од пар тиј ске по доб но сти по је дин ца, да 
слу жи пар ти ји, оба вља ју ћи функ ци ју ди рек то ра.Ако се вра ти мо на  
по че так, за да те струк ту ре  уну тар бив ше  СФРЈ, дру штве на  сво-
ји на  и рад нич ко са мо у пра вља ње, упр кос  до брим по чет ним усло-
ви ма (де цен тра ли за ци ја при од лу чи ва њу, ра но за по че те ре фор ме) 
у од но су  на  дру ге зе мље у тран зи ци ји (Ис точ не Евро пе), за да ле 
су  низ  те шко ћа  и  оте жа ле про цес при ва ти за ци је.Под ве ли ким 
ути ца јем на сле ђа рад нич ког са мо у пра вља ња и дру штве не сво ји не, 
но во и за бра не по ли тич ке струк ту ре у свим  бив шим ре пу бли ка ма, 

21) Timothy Besley,  Mathias Dewatripont, Sergei Guriev “Transition and transition impact“, u 
Report for the EBRD’s Office of the Chief Economist, European Bank for Reconstruction and 
Development, London, 2010, стр. 8.



Соња М. Бунчић Двадесет година процеса приватизације ...

217

на сто ја ле су да и по ред на ста лих про ме на за др же ста ре обра сце 
упра вља ња и та ко вр ше при ти сак на из бор мо де ла при ва ти за ци-
је.Као по сле ди ца на сле ђе ног на чи на од лу чи ва ња, за ко но дав ци 
(иза бра не ве ћин ске пар ти је) су при из бо ру мо де ла при ва ти за ци-
је,уме сто да од го во ре те жњи за бр жим пре ва зи ла же њем ја за из ме-
ђу  ста рог и но вог си сте ма, при бе га ва ли одр жа ва њу ве за са ста рим 
си сте мом.22)Та ко смо у  при ка зу прав ног окви ра за про цес при ва-
ти за ци је уочи ли да се уме сто мо де ла при ва ти за ци је пу тем про да-
је дру штве ног пред у зе ћа,че шће опре де љи ва ло за мо дел рад нич ког  
или  ме на џер ског от ку па. По сле ди це то га су да су да на шње струк-
ту ре упра вља ња и кон тро ле при ва ти за ци је пре те жно у ру ка ма „ 
ин сај де ра“, ко ји су по ли тич ким  струк ту ра ма по мог ну ти, сте кли 
при ват но вла сни штво.Они због то га не ма ју ин те ре са да кон тро лу 
над пред у зе ћем по де ле са но вим „спољ ним“ (стра ним) ин ве сти то-
ри ма.23) По сред но, мо же мо да за кљу чи мо да је дру штве на сво ји на 
од но сно др жав на сво ји на у свим бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ, у ве-
ћој или  ма њој ме ри по при ми ла обе леж ја пар тиј ске сво ји не, а то 
пред ста вља вид ње не зло у по тре бе.24)

Сла бе ин сти ту ци је су та ко ђе је дан од раз ло га не до вољ них 
ре зул та та  при ва ти за ци је. Под пој мом ин сти ту ци је под ра зу ме ва мо 
пра ви ла дру штва, фор мал на  и  не фор мал на, ко ја од ре ђу ју  ме ђу-
соб не од но се ме ђу љу ди ма.25) При то ме под не фор мал ним ин сти ту-
ци ја ма у те о ри ји се под ра зу ме ва ју до го вор, етич ка пра ви ла, оби ча-
ји, док се под фор мал ним ин сти ту ци ја ма сма тра ју ор га ни за ци о не 
је ди ни це, про це ду ре и ре гу ла тор ни оквир.26) Јед но став ни је ре че-
но, из вр ше ње  пра ви ла по зи тив ног пра ва је ор га ни зо ва но пу тем 
фор мал них ин сти ту ци ја, пре ко др жа ве. Ин сти ту ци о нал ни оквир 
је пре ма то ме, ве о ма ва жан за ефи ка сност еко но ми је, а по себ но 
при спро во ђе њу све о бу хват них дру штве них про ме на, јер тре ба 
да обез бе ди из вр ше ње до не тих пра ви ла. У бив шим ре пу бли ка ма 
СФРЈ, фор ми ра ње но вог  прав ног  по рет ка обо је но је из град њом 
слич них ин сти ту ци ја (не где су то би ле аген ци је,  не где фон до ви 

22) Ди ја на Ву ко ма но вић,“Кон цеп ти при ва ти за ци је у про гра ми ма по ли тич ких  стра на ка  у 
пр вој  де це ни ји тран зи ци је у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка  ми сао,  Ин сти тут за  по ли тич-
ке  сту ди је,  Бе о град 3/2009, стр. 184.

23) Си ни ша Kушић, „Ин сти ту ци о нал ни и ево лу циј ски аспек ти при ва ти за ци је у сред њој и 
ис точ ној Евро пи“, Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут,  За греб, 2007/58 (1-2), стр. 
101.

24) Пе чуј лић, Та бо ро ши, оп. цит, стр. 100

25) D.C.North, „In sti tu ti ons, In sti tu ti o nal Chan ge and Eco no mic per for man ce“, Cam brid ge, Uni-
ver sity Press,  2003, стр. 87.

26) Је ле на Бу дак, Ма ри ја на Сум пор, “Но ва ин сти ту ци о нал на еко но ми ка и ин сти ту ци о нал на 
кон вер ген ци ја“, Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут За греб, 2008/ 3-4, стр. 170.
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или ми ни стар ства за при ва ти за ци ју). Ин сти ту ци је, као део др жав-
них ор га на но во на ста лих др жа ва за јед но са спо рим осло ба ђа њем 
од не фор мал них ин сти ту ци ја со ци ја ли зма (етич ка пра ви ла, оби ча-
ји) ни су по зи тив но ути ца ле на про цес  при ва ти за ци је.Раз ло зи то-
ме су у по чет ку би ли не до во љан за кон ски оквир а ка сни је сла бо-
сти  у  спро во ђе њу за ко на. Др жав не ин сти ту ци је, иако за ду же не за 
спро во ђе ње и кон тро лу при ва ти за ци је ни су ус пе ле да тај про цес 
учи не ефи ка сним и тран спа рент ним.27) Кључ ни про блем у њи хо-
вом функ ци о ни са њу би ла је чи ње ни ца да су кон тро ли са не од пар-
ти ја у пар тиј ској др жа ви, те ни су  пред у зи ма ле ни шта  у ве зи  са 
на ста лим мо де лом „си ве-не ле га ле“ при ва ти за ци је. Сло ве ни ја и 
Хр ват ска су ипак ус пе ле да се су о че са по сле ди ца ма ове ше ме и 
поч ну ин сти ту ци о нал но да де лу ју (у Хр ват ској слу чај Hypo Al pe-
Adria-bank, Под рав ке и слич но). Спро во ђе ње „си вог–не ле гал ног“ 
мо де ла при ва ти за ци је, ко ји је постојаo уз ле гал ну при ва ти за ци ју, 
по го до ва ло је раз во ју ко руп ци је, као још јед ног раз ло га не у спе ха 
тран зи ци о них про це са. На еле мен тра ном ни воу ко руп ци ју мо же мо 
де фи ни са ти као пред у зи ма ње не до пу ште них об ли ка ути ца ја у вр-
ше њу др жав них, јав них, при вред них и дру гих ду жно сти и по сло ва 
ра ди  оства ри ва ња ма те ри јал них по год но сти или ко ри сти. Да кле, 
у по ступ ку  при ва ти за ци је, ко ри шће ни  су  нај чешшће по ли тич ки 
ути ца ји ра ди сти ца ња вла сни штва над дру штве ном  сво ји ном. У 
при лог овој те зи го во ри и ис тра жи ва ње ин дек са ко руп ци је ре фе-
рент ног Тransparency  In ter na ti o nal Cen ter.У пе ри о ду од 2008. до 
2010. све др жа ве бив ше СФРЈ, сем Сло ве ни је, има ле су ин декс из-
ме ђу 4 и 3, што по ка зу је ви сок сте пен ко руп ми ра но сти у тим дру-
штви ма. При то ме тре ба  на по ме ну ти  да зе мље  у  ко ји ма  је  индеx 
10, од но сно нај ви ши, има ју  нај ма њи сте пен ко руп ци је. 

Табела 1. Индекс корупције у земљама Западног Балкана у 
периоду 2008-2010. године

Земља 2008. 2009. 2010.
Хрватска 4,4 4,1 4,1
Македонија 3,6 3,8 4,1
Црна Гора 3,4 3,9 3,7
Србија 3,4 3,5 3,5
БиХ 3,2 3,0 3,2

Извор: Transparency International

27) Ми ша Сто ја ди но вић, „Иза зо ви по ли тич ких си сте ма  на  Бал ка ну“, Срп ска по ли тич ка  
ми сао, Ин сти тут  за  по ли тич ке  сту ди је, Бе о град, 2/2010, стр. 98.
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Свет ски еко ном ски фо рум (World Eco no mic Fo rum) је ран ги-
рао сте пен ко руп ци је као је дан од фак то ра ко ји ути чу на да љи еко-
ном ски раз вој. Из вр ше на је ана ли за сте пе на ко руп ци је у др жа ва ма 
ју го сло вен ског про сто ра. За кљу че но је, да је за Ср би ју ко руп ци ја 
би тан, огра ни ча ва ју ћи  фак тор за раз вој  би зни са. У Хр ват ској, Ма-
ке до ни ји, Бо сни и Хер це го ви ни ко руп ци ја је на че твр том а у Цр ној 
Го ри на пе том ме сту ли сте огра ни ча ва ју ћих фак то ра да љег тр жи-
шног раз во ја.

* 
*    *

Не пот пу на тран зи ци ја има ла је за по сле ди цу дру штве ну 
кри зу, ко ја је по ја ча ва ла еко ном ску, та ко да су јед на дру гу пер ма-
нент но по спе ши ва ле.28) У свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ и да нас, 
у ма њем или ве ћем оби му по сто ји кри за вред но сног си сте ма, кри-
за мо ра ла, кри за по ве ре ња, кри за прав ног си сте ма, кри за  де мо кра-
ти је.

Је ди ни мо гу ћи пут ре ша ва ња тре нут ног ста ња, на овим про-
сто ри ма, је у ја ча њу еко ном ских и др жав них ин сти ту ци ја. За кљу-
чу је мо да је то мо гу ће са мо кроз це ло ку пан си стем де мо крат ског 
дру штва ко ји мо ра да оја ча и тек та да до не се и еко ном ски ре зул тат. 

У при лог овој те зи иду и ре зул та ти ко ји су до би је ни ис тра-
жи ва њем од  стра не  Еconomist In tel li gent ce Unit, ко ји je од не дав-
но по чео да оце њу је 165 др жа ва на  осно ву  до стиг ну тог сте пе на 
де мо кра ти је, пу тем сво је вр сног ин дек са, ко ји укљу чу је 60 ин ди-
ка то ра.Кла си фи ка ци ја зе ма ља од ви ја се кроз че ти ри ка те го ри је: 
зре ле де мо кра ти је, не са вр ше не де мо кра ти је, хи брид ни ре жи ми и 
ауто ри тар ни ре жи ми. По сма тра ње ин дек са де мо кра ти је по ка зу је 
нам ста ње ин сти ту ци ја у нај ши рем сми слу ре чи у по је ди нач ним 
зе мља ма. Ин дек си по ка зу ју ве ли ки рас ко рак из ме ђу Че шке, ко ја 
је  да нас  у гру пи зре лих де мо кра ти ја (Сло ве ни ја је  у 2010. из-
гу би ла овај ин декс и пo ре зул та ти ма  је  по сле Че шке, ве ро ват но 
услед из би ја ња гло бал не еко ном ске кри зе) и свих дру гих зе ма ља 
у тран зи ци ји.29) Зе мље бив шег ју го сло вен ског про сто ра углав ном  
су  сме ште не  у  ка те го ри ју “не са вр ше них де мо кра ти ја“ (Хр ват ска, 
Ср би ја, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја), док  Бо сна и Хер це го ви на  и на да-
ље  спа да у ка те го ри ју „хи брид ни ре жим“.

28) Мла ђен Ко ва че вић,“Ди мен зи је и узро ци не у спе шне тран зи ци је За пад ног Бал ка на“ у 
збор ни ку Кон тра вер зе еко ном ског раз во ја у тран зи ци ји, (при ре ди ли: Бо жи дар Це ро-
вић, Ми ли ца Ува лић) На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2011, стр. 45. 

29) Ми ли ца Ува лић „За што За пад ни Бал кан ка сни за Цен трал ном Евро пом?“ у збор ни ку 
Кон тра вер зе еко ном ског раз во ја у тран зи ци ји, На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је и 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2011, стр. 22.
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По сред но, до ла зи мо до за кључ ка да са мо уре ђе но дру штво са 
из гра ђе ним  еко ном ским и др жав ним ин сти ту ци ја ма мо же оства-
ри ти еко ном ски про спе ри тет. Све док дру штва у  овим зе мља ма 
озбиљ но не  при сту пе  оства ри ва њу про гра ма  за  ја ча ње основ них 
функ ци ја еко ном ских и др жав них ин сти ту ци ја, ре зул та ти еко ном-
ских  ре фор ми оста ће са мо пар ци јал ни а не  све о бу хват ни. Ја ча њем 
ин сти ту ци ја, ове зе мље тре ба да на пре ду ју из не са вр ше не ка зре-
лој де мо кра ти ји.  

Sonja M. Buncic

TWENTY YEARS OF PRIVATIZATION 
PROCESS IN FORMER YUGOSLAV 

COUNTRIES: MODELS AND RESULTS

Summary
Тransition is a comprehensive social reform. Key of  its suc-

cess lies in efficient privatization.  Former Yugoslav republics, began 
the process of privatization from equal positions, 20 years ago, but 
the attained results are uneven. Some of the countries became mem-
bers of European Union,while others are considered to be  the poor-
est countries in Europe. The goal of this paper is to present the ap-
plied models of privatization and connect them with achieved results. 
The misuse of social ownership specifics, week public institutions and 
corruption,according to the author,are the cause of poor privatization’s 
results. Threw strengthening of economic and public institutions, these 
countries should develop their democratic systems from imperfect to 
mature, in order to achieve comprehensive transition results.
Key words: transition, model of privatization, ownership transformation, in-

stitutions. 
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Resume 

Uncompleted transition had for its consequence a social crises 
which intensified economic crisis, so they had permanently enhanced 
each other. In all the republics of former Yugoslavia, even today exists 
more or less crisis of value systems, moral crisis, a crisis of confidence, 
the crisis of the legal system, the crisis of democracy.

The only way to deal with current state of affairs is strengthening 
of economic and state institutions. We can conclude that this is possible 
only only trough strengthening whole system of democratic society 
which can then bring economic result.  

In favor of this tesis go results obtained by the Еconomist Intel-
ligentce Unit, which has recently begun to evaluate 165 countries based 
on the achieved level of democracy, through a kind of index, which 
includes 60 indicators. Classification of countries takes place in four 
categories: mature democracies, flawed democracies, hybrid regimes 
and authoritarian regimes. Observation of democracy index shows the 
state of institutions in the broadest sense of the word in the individual 
countries. Indices show a large gap between the Czech Republic, which 
is now in a group of mature democracies (Slovenia in 2010. lost its 
index and the according to the results is after the Czech Republic, prob-
ably due to the outbreak of the global economic crisis) and all other 
countries in transition. Former Yugoslav republics are mainly located 
in the category of “imperfect democracy” (Croatia, Serbia, Montene-
gro, Macedonia), while Bosnia and Herzegovina still belongs to the 
category of “hybrid regime”. 

Indirectly, we conclude that only the ordered society with a de-
veloped economic and state institutions can achieve economic prosper-
ity. As long as societies in those countries do not start to exercise pro-
gram of strengthening the core functions of government and economic 
institutions, the results of economic reforms will remain only partial 
and not comprehensive. By strengthening of institutions these countries 
would progress from the imperfect democracy towards the mature one. 

* Овај рад је примљен 20. марта 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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