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Kао стра те шки циљ Ср би ја је од ре ди ла (или се бар та ко чи ни) 
при кљу чи ва ње Европ ској Уни ји. Пр ви ко рак на том пу ту тре-

ба ло би да бу де тран зи ци ја, од но сно тран сфор ма ци ја, ко ја пред ста-
вља ком плек сни и ни ма ло лак про цес пре ла ска из со ци ја ли стич ког 
у ка пи та ли стич ки си стем. Сход но то ме,  глав ни про кла мо ва ни циљ 
Ср би је (као дру штва у тран зи ци ји) у про це су ме ђу на род них ин-
те гра ци ја пред ста вља ус по ста вља ње де мо кра ти је и тр жи шне при-
вре де. Ово под ра зу ме ва са о бра жа ва ње ин сти ту ци ја по ли тич ког и 
еко ном ског си сте ма на ше зе мље ин сти ту ци ја ма раз ви је них де мо-
крат ских др жа ва.

По ред ин сти ту ци о нал ног ни воа ова ква тран сфор ма ци ја под-
ра зу ме ва и усва ја ње ли бе рал но-де мо крат ског си сте ма вред но сти, 
ко ји пред ста вља сво је вр сни оквир ори јен та ци је, као и не го ва ње 
од ре ђе не по ли тич ке кул ту ре. Сход но то ме, од кључ не је ва жно сти 
од ре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та и де фи ци та по ли тич ких ин-
сти ту ци ја Ср би је, а за тим и ука зи ва ње на њи хов да љи про цес раз-
во ја. 

ТРАНЗИЦИЈАУСРБИЈИ

Чи ни се да је ис прав но ре ћи да у овом тре нут ку по ли тич ке 
ин сти ту ци је Ср би је не за до во ља ва ју ни во раз во ја кон со ли до ва них 
де мо кра ти ја, као и да ни су из вр ше не по треб не еко ном ске ре фор ме. 
Сто га је ну жно ука за ти на то ко ји су да љи прав ци раз во ја, од но сно 
ко је су то прет по став ке ли бе рал но-де мо крат ског дру штве но-по ли-
тич ког уре ђе ња.

Ис так ну ти со ци о лог Зо ран Ви до је вић ова ко ка рак те ри ше ста-
ње у Ср би ји:  ,,Ре жим ко ји је на стао на кон ок то бра 2000. го ди не, 
у су шти ни је вла да ви на ви ше пар тиј ске оли гар хи је, по ме ша не са 
не ста бил ном про це ду рал ном де мо кра ти јом, рас про стра ње ном ко-
руп ци јом и рас по де лом вла сти, при ва ти зо ва не уну тар по ли тич ко-
еко ном ске ели те, на не ко ли ко цен та ра. Ску па с при ва ти за ци јом у 
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ко рист но мен кла тур не бур жо а зи је и на зат ком ве ћи не обла сти дру-
штве ног жи во та, тај ре жим је у осно ви си сте ма при ми тив ног ка пи-
та ли зма, ко ји ни је у ста њу да зе мљу из ву че из све ду бље, све о бу-
хват не кри зе.”1)

За и ста, мно ги ауто ри се сла жу у по гле ду не га тив не оце не про-
це са тран зи ци је од пе то ок то бар ских про ме на 2000. го ди не до да-
нас, ука зу ју ћи на ста ње успо ре них, од но сно не до вр ше них ре фор-
ми. На кон по чет них успе шних ко ра ка, за у ста вље на је да ља тран-
сфор ма ци ја зе мље, а та кво ста ње да нас нај ви ше од го ва ра по чет ним 
тран зи ци о ним до бит ни ци ма, од ре ђе ним гру па ма, као и по је дин ци-
ма на вла сти. Ова кво по ра зно ста ње је, да кле, омо гу ће но по сто ја-
њем спре ге из ме ђу по ли тич ке и еко ном ске ели те. Ја сно је да је за 
би ло ка кав да љи на ста вак ре фор ми нај пре нео п ход но рас ки ну ти 
ову сим би о зу из ме ђу по ли ти ке и еко но ми је.2) Да би се овај про блем 
ре шио од кључ не ва жно сти је из град ња ста бил них де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, од но сно ус по ста вља ње вла да ви не пра ва. Је ди но на 
тај на чин спре чио би се по губ ни ути цај еко но ми је на по ли ти ку.

Мно ги ауто ри се сла жу око ефе ка та тран зи ци је у Ср би ји, ка-
рак те ри шу ћи је као ре тро град ну, од но сно као ону ко ја ни је до при-
не ла на прет ку  зе мље. При ва ти за ци ја, од но сно ње на по чет на фа за, 
из вр ше на је на су прот ин те ре си ма и во љи ве ли ке ве ћи не ста нов-
ни штва, про из вев ши та ко огром ну не за по сле ност, си ро ма штво и 
со ци јал ну бе ду. На во ди мо за кљу чак  ис так ну те аутор ке Ду брав ке 
Ста јић у ко ме она ко мен та ри ше  про цес тран зи ци је у на шој зе мљи: 
,,Про цес при ва ти за ци је у Ср би ји, ње гов ток и по сле ди це у пе ри о ду 
2002-2008. го ди не мо же се оце ни ти као кон тро вер зан, про тив ре-
чан, у мно го че му спо ран... Ток при ва ти за ци је, но вац ко јим рас-
по ла же Аген ци ја за при ва ти за ци ју и стра те шке од лу ке  оста ју у 
за тво ре ним кру го ви ма кроз спре гу круп ног ка пи та ла и по ли тич ког 
еста бли шмен та.”3)

1) Зо ран Ви до је вић, Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2010, стр. 186.

2) Ви ди: Алек сан дар Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, ,,Ср би ја у тран зи ци о ном екви ли бри ју-
му”, Политичкаревија, бр. 02/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 
235.

3) Ду брав ка Ста јић, Заблудеосоцијалнојдржави, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2010.
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ЕКОНОМСКЕРЕФОРМЕ
УТРАНЗИЦИОНИМПРИВРЕДАМА

За спро во ђе ње еко ном ских ре фор ми као део тран зи ци о ног 
про це са пре суд на је по ли тич ка во ља вла да ју ће гар ни ту ре. Из угла 
во ђе ња це ло куп не еко ном ске по ли ти ке вр ло бит но је обез бе ди ти 
да се ре фор ме спро во де у ам би јен ту ма кро е ко ном ске ста бил но сти 
што је ди но мо же да до ве де до ду го роч но одр жи вог при вред ног 
ра ста. Ве ро ват но нај бит ни ји за да так је ре ши ти струк тур не не ус-
кла ђе но сти у при вре ди ко је су на ста ле као по сле ди ца пре гло ма-
зног др жав ног сек то ра, пре ја ке уло ге др жа ве у ре гу ла ци ји (ефе-
кат ста кле ног зво на на ко ји су на вик ну ти еко ном ски су бјек ти) и 
као по сле ди цу то га сла бо деј ство тр жи шних сиг на ла у при вре ди. 
Ду го го ди шњи си стем кон тро ле це на, де ви зна и спољ но тр го вин ска 
огра ни че ња, сла бо функ ци о ни са ње тр жи шта ра да, не по сто ја ње 
фи нан сиј ског тр жи шта су учи ни ли сво је и у ве ли кој ме ри осла би-
ли ефе кат тр жи шног при ла го ђа ва ња. Струк тур не ре фор ме су ши-
рок по јам ко ји у се би укљу чу је све по ли ти ке ко је има ју за циљ 
уна пре ђе ње тр жи шног функ ци о ни са ња. Мо же се сло бод но ре ћи 
да кључ за ма кро е ко ном ску ста бил ност и одр жив при вред ни раст 
пред ста вља фи скал но при ла го ђа ва ње. При то ме, ви дљи во је да да-
ља одр жи вост фи скал ног при ла го ђа ва ња у нај ве ћој ме ри за ви си од 
на став ка про це са струк тур них ре фор ми. По ка за ло се да ста би ли за-
ци о на по ли ти ка не ће би ти ефек тив на и/или ефи ка сна (це на ње ног 
спро во ђе ња ће би ти ви со ка – у ви ду из гу бље ног ра ста и по ве ћа ња 
не за по сле но сти) у зе мља ма у ко ји ма су струк тур не не ус кла ђе но-
сти основ за ве ли ке ри гид но сти на тр жи шту ра да, а ту су ти пи-
чан при мер тран зи ци о не зе мље. Ар гу мен ти су вр ло ра зло жни: без 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти, тр жи шни сиг на ли ни су ви ше та ко 
ја сни и ре струк ту ри ра ње је оте жа но због не из ве сно сти; исто та ко, 
не до ста так струк тур них ре фор ми под ри ва те ме ље ста би ли за ци о не 
по ли ти ке. 

Оно што је сва ка ко бол на тач ка у спро во ђе њу ре фор ми у тран-
зи ци о ним при вре да ма је про блем на ла же ња на чи на да су ком пен-
зу ју гу бит ни ци у тран ци о ном про це су, што се сво ди на ак тив ну 
со ци јал ну по ли ти ку у ви ду пре ра спо де ле на ци о нал ног до хот ка.  
»У де мо крат ском дру штву, ре фор ме зах те ва ју про цес пра вље ња 
кон сен зу са – то зах те ва при хва та ње чи ње ни це да про ме не ства ра ју 
до бит ни ке и гу бит ни ке и, са мим тим, по ја ча ва ју под сти ца је за ино-
ва ци јом и ефи ка сно шћу. У де мо крат ским по ли тич ким си сте ми ма, 
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по сто ји та ко ђе по тре ба да се од го во ри на бри гу за јед на ко шћу пу-
тем раз вој них ме ха ни за ма ка ко би се ком пен зо ва ли гу бит ни ци и 
про на шли на чи ни да им се ди стри бу и ра ју ко ри сти од про ме на. Ови 
про бле ми се та ко ђе по ја вљу ју у ме ђу на род ном кон тек сту, где је 
нео п ход на ко ор ди на ци ја ка ко би се до шло до спо ра зу ма ко ји олак-
ша ва ју ин те гра ци ју при вре да ко је се убр за но раз ви ја ју у гло бал но 
тр жи ште на кон ку рен тан и обо стра но ко ри стан на чин«4).

Од ли чан при мер за успе хе у струк тур ним ре фор ма ма су пру-
жи ле зе мље Ла тин ске Аме ри ке и Ази је ко је су спро ве ле ста би ли за-
ци ју и про гра ме струк тур ног при ла го ђа ва ња. Кључ ових успе шних 
ре фор ми су би ли сна жни на по ри да се пре се че фи скал ни де фи цит 
и кон тро ли ше ин фла ци ја. Пу тем сма њи ва ња не ста бил но сти и не-
из ве сно сти, као и це нов ном ли бе ра ли за ци јом, ове зе мље не са мо 
да су охра бри ле ин ве сти ци је, ино ва ци је и при ме ну мо дер них тех-
но ло ги ја, већ су омо гу ћи ле да при ват ни сек тор тач но од го ва ра на 
тр жи шне сиг на ле. Мно ге од зе ма ља у раз во ју су спро ве ле сма ње ње 
суб вен ци ја и при ва ти зо ва ле др жав на пред у зе ћа, што све иде у ко-
рист фи скал ној кон со ли да ци ји. 

Порескареформаидржавнибуџет

Нај ди рект ни је оруж је над ко јим вла да има кон тро лу је бу џет, 
па су са мим тим бу џет ске и по ре ске ре фор ме нај ва жни ја област 
струк тур них ре фор ми. Са дру ге стра не, упра во је по ли ти ка др жав-
ног бу џе та пр ви и основ ни тест за сва ку вла ду и њен оп ста нак на 
по ли тич кој сце ни. Основ не бу џет ске ре фор ме на по тро шној стра ни 
укљу чу ју: сма ње ње суб вен ци ја, кре та ње ка кре и ра њу це нов ног си-
сте ма ко ји тре ба да про мо ви ше ефи ка сност, ком пен за ци је за не за-
по сле не, пен зи о не ше ме, ре ви та ли за ци ју др жав не ад ми ни стра ци је 
(ко ја че сто па ти од ви шка за по сле них, при че му јој не до ста ју љу ди 
об у че ни да обез бе де вр сту услу ге ко ју јав ност тра жи и оче ку је). 

У при вре да ма у тран зи ци ји др жав на пред у зе ћа има ју мно ге 
од го вор но сти ко је ина че при па да ју вла да ма у дру гим еко но ми ја ма. 
На при мер, др жав не фир ме не са мо да за по шља ва ју рад ни ке, већ 
су »пре за по сле не« за др жа ва ју ћи љу де ко ји би при ма ли ко ри сти за 
не за по сле не од јав ног сек то ра. Мно ге ана ли зе су на гла си ле по тре-
бу чвр сте и исто вре ме но ак тив не фи скал не по ли ти ке ка ко би се 
по др жа ла ста би ли за ци ја и ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа. При то ме 

4) Or tiz, G. “La tin Ame ri ca and the Was hing ton Con sen sus – Over co ming Re form Fa ti gue”, 
Finance&Development. IMF, Vol. 40, No 3, 2003, str. 16.
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је по себ но под ву че на ва жност бр зог ре фор ми са ња по ре ског си сте-
ма5). У исто вре ме се, оче ки ва но, фи скал ни де фи цит по ве ћао. Тран-
зи ци о на ре це си ја и вре мен ска ка шње ња ко ја пра те раз вој но вог по-
ре ског си сте ма се оче ки ва ло да ће до ве сти до крат ко роч ног па да у 
по ре ским при хо ди ма. Као до да так то ме, со ци јал ни тро шко ви су се 
оче ки ва но по ве ћа ли јер су тран сфе ри са ни са пред у зе ћа ка бу џе ту. 
Не ки по сма тра чи су чак твр ди ли да по сто ји »фи скал но огра ни че-
ње« ко је је смет ња бр зи ни ре форм ског про це са. То се за сни ва ло на 
ста но ви шту да се фи скал ни тро шко ви, ко ји су по сле ди ца за тва ра-
ња или ре струк ту ри ра ња др жав них пред у зе ћа, мо ра ју на док на ди ти 
при хо ди ма ко ји би се ге не ри са ли од стра не но вог при ват ног би зни-
са. При то ме би по ре ске сто пе на при ват ни сек тор мо ра ле да бу ду 
ни ске ка ко се не би обес хра брио раст. Не ки за кључ ци су чак ишли 
до тле да су су ге ри са ли да ци ља ни бу џет ски де фи цит зах те ва ме ре 
ко је би одр жа ле др жав на пред у зе ћа у жи во ту, као тра ди ци о нал ну 
по ре ску осно ви цу.

Јавноиприватновласништво

Иза др жав ног бу џе та на зи ре се јав ни сек тор уоп ште и, по себ-
но, јав на пред у зе ћа. То је у про це су струк тур них ре фор ми мо жда 
област у ко јој нај ви ше до ла зи до из ра жа ја до след ност у спро во ђе-
њу ре фор ми. Ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра ко је у осно ви под ра-
зу ме ва сма ње ње др жав не ад ми ни стра ци је и за по сле них у јав ним 
пред у зе ћи ма пред ста вља вр ло не по пу ла ран по тез из по ли тич ког 
угла. То је упра во раз лог за што ве ћи на вла да у тран зи ци о ним при-
вре да ма то ста вља као је дан од при о ри те та на по чет ку ман да та, а 
тај про блем упор но оп ста је и те шко се ре ша ва. На том по љу се за то 
че сто и огле да сна га по ли тич ких ин сти ту ци ја.

Тренд је да се по но во раз мо три обим јав них пред у зе ћа. Ако 
се и оста ве по стра ни при вре де у тран зи ци ји, где су се спро во ди-
ле ма сив не при ва ти за ци је, раз ви је не тр жи шне при вре де су сма њи-
ле ве ли чи ну јав ног сек то ра. Пред у зе ћа ко ја су се јед ном сма тра ла 
кан ди да ти ма за јав ни сек тор се у ве ли кој ме ри при ва ти зу ју, укљу-
чу ју ћи те ле ко му ни ка ци о ни си стем, же ле зни це и, чак, по штан ске 
услу ге. »Ве ћи на зе ма ља је до шла до за кључ ка да се при род ним мо-
но по ли ма (као што су во да, гас и ди стри бу ци ја и елек трич не енер-

5) Vi še o to me vi di kod Tan zi, V. “The Bud get De fi cit in Tran si tion: A Ca u ti o nary No te”, IMF
StaffPapers,.Vol. 40, No. 3, 1993
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ги је) бо ље упра вља и да они ефи ка сни је функ ци о ни шу у при ват ној 
сво ји ни са од го ва ра ју ћом ре гу ла тор ном мре жом«6). 

Про блем упра вља ња јав ним пред у зе ћи ма ни је екс клу зи ван за 
при вре де у тран зи ци ји. Мно ге зе мље су се су о чи ле са те шко ћа ма 
да за др же ме на џе ре јав них пред у зе ћа мо ти ви са ним за на чин ко ри-
шће ња сред ста ва ко ја су им по ве ре на. Про блем упра вља ња јав ним 
пред у зе ћи ма се мо же до дат но по гор ша ти ка да вла да по ку ша ва да 
ко ри сти пред у зе ћа да оства ри дру ге по ли тич ке ци ље ве, као што су 
обез бе ђе ње јеф ти не ро бе и услу га. Ис ку ство је по ка за ло да ова кав 
на чин по сти за ња со ци јал них ци ље ва не са мо да ни је ефи ка сан, већ 
мо же да про у зро ку је пра вље ње ве ли ког де фи ци та од стра не јав них 
пред у зе ћа ко је мо же би ти из у зет но ску по ка ко за бу џет, та ко и за 
ма кро е ко ном ску рав но те жу.

ЕКОНОМСКАЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
ИПОЛИТИЧКЕСЛОБОДЕ

Ка мен те ме љац сва ке ре фор ме пред ста вља еко ном ска ли бе ра-
ли за ци ја и раз вој по ли тич ких сло бо да, што је ме ђу соб но по ве за-
но. При то ме је вр ло би тан и њи хов ути цај на основ не по ка за те ље 
успе шно сти сва ке еко ном ске по ли ти ке: ин фла ци ју, не за по сле ност 
и при вред ни раст. У зе мља ма у тран зи ци ји су утвр ђе на два па ра-
док са:

1) По ку ша ји да се очу ва за по сле ност и про из вод ња пу тем фи-
скал них и ква зи фи скал них тран сфе ра ка пред у зе ћи ма (тзв. 
по ли ти ка ме ког бу џет ског огра ни че ња) ре зул ти ра у ве ћем 
па ду про из вод ње не го у слу ча ју во ђе ња по ли ти ке чвр стог 
бу џет ског огра ни че ња ко је би се уве ло уз еко ном ску ли бе-
ра ли за ци ју.

2) Ли бе ра ли за ци ја це на ре зул ти ра са ни жом ин фла ци јом не го 
што би био слу чај са про ду же њем це нов них кон тро ла.

На осно ву ку му ла тив ног ин дек са ли бе ра ли за ци је (ЦЛИ7)) зе-
мље у тран зи ци ји мо же мо по де ли ти у че ти ри гру пе: 

6) Allen, M. »The Link Between Structural Reform and Stabilization Policies: An Overview«, 
CoordinatingStabilizationandStructuralReform, Proceedings of the seminar (june 17-26), 
IMF Institute, Washington, D.C, 1993, str, 14.

7) CLI – cu mu la ti ve li be ra li za tion in dex (De Mel lo, M., De ni zer, C., Gelb, A. 1997). De fi ni san 
je da pred sta vlja tra ja nje, kao i in ten zi tet, re for mi, od nji ho vog po čet ka. In deks li be ra li za ci-
je (LI) se ra ču na za sva ku ze mlju za jed nu go di nu kao pon de ri sa ni pro sek (pon de ri su 0.3, 
0.3 i 0.4) u ra spo nu od 0 do 1 u li be ra li za ci ji u tri obla sti: I - in ter na tr ži šta (li be ra li za ci ja 
do ma ćih ce na i ukla nja nje dr žav nih mo no po la), E - eks ter na tr ži šta (kon ver ti bil nost va lu te i 
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1) на пред не ре форм ске при вре де (ЦЛИ>3); 
2)  (ви со ке) сред ње ре форм ске при вре де (2<ЦЛИ<3); 
3)  (ни ске) сред ње ре форм ске при вре де (1.3<ЦЛИ<2); 
4) спо ре ре форм ске при вре де (ЦЛИ<1.3).
Спро ве де но ис тра жи ва ње8) је по ка за ло не ко ли ко ин те ре сант-

них ре зул та та. Нај пре је утвр ђе но да је пре ко по ла ва ри ја ци ја ре-
ал ног ра ста по ве за но са еко ном ском ли бе ра ли за ци јом, при че му се 
раст пре о кре нуо у по зи тив не ци фре тек ка да је ЦЛИ до сти гао 3 и 
ве ћи из нос. По ка за ло се да ку му ла тив на ли бе ра ли за ци ја има по зи-
тив ну ко ре ла ци ју са про ме на ма у про из вод њи, у окви ру кон тек ста 
»тран зи ци о не ре це си је«. 

Ре зул та ти су по ка за ли да су на пред не ре форм ске при вре де би-
ле ре ла тив но успе шни је у кон тро ли са њу ин фла ци је ко ја је усле-
ди ла на кон це нов не ли бе ра ли за ци је, док су се сред ње ре форм ске 
при вре де су о чи ле са оштрим ин фла ци о ним при ти сци ма. Про ду жа-
ва ње ви со ког ни воа ин фла ци је уну тар гру пе спо рих ре форм ских 
при вре да упу ћу је на за кљу чак да су оне ви ше ка сни ле, не го што су 
из бе га ва ле при ла го ђа ва ње.  

Вре мен ски пут спро во ђе ња струк тур них ре фор ми је по ка зао 
да су на пред не ре форм ске зе мље ис ку си ле оштар пад при вред не 
ак тив но сти у пр вој го ди ни спро во ђе ња ре фор ми, али су по че ле да 
се опо ра вља ју че ти ри го ди не по сле. На су прот то ме, зе мље ко је су 
спо ри је спро во ди ле струк тур не ре фор ме су се су о чи ле са че тво ро-
го ди шњим трен дом па да у сто па ма ра ста. 

По сто је не ко ли ко об ја шње ња због че га је до шло до ра ста по-
сле пе ри о да ли бе ра ли за ци је и ста би ли за ци је:

1) По ве ћан при лив у екс тер ним фи нан си ја ма – иако по сто је 
ми шље ња да пре ве ли ка фи нан сиј ска по моћ мо же да осла би 
при ти сак за ре фор ма ма, са дру ге стра не, екс тер не фи нан си-
је мо гу охра бри ти при ла го ђа ва ње обез бе ђе њем ин ве сти ци-

li be ra li za ci ja spolj no tr go vin skog re ži ma, uklju ču ju ći eli mi na ci ju iz vo znih kon tro la i po re za, 
kao i sub sti tu ci ju uvo znih ca ri na) i P - ula zak pri vat nog sek to ra (pri va ti za ci ju ma lih i ve li kih 
pred u ze ća i ban kar sku re for mu).

8) Pre ma De Mel lo, M., De ni zer, C., Gelb, A. “From Plan to Mar ket: Pat terns of Tran si tion”, 
MacroeconomicStabilizationinTransitionEconomies, Cam brid ge Uni ver sity Press, Uni ted 
King dom, 1997.
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о них из во ра и не ин фла тор ним фи нан си ра њем при вре ме ног 
бу џет ског де фи ци та9).

2) По ве ћа ње за по шља ва ња -  по зи тив на ве за из ме ђу ре ги стро-
ва не не за по сле но сти и ра ста чи ни ма ло ве ро ват ним да ве ли-
ко по ве ћа ње за по шља ва ња пред ста вља осно ву за опо ра вак 
про из вод ње. На и ме, по зна то је да је ви со ка не за по сле ност 
у тр жи шним еко но ми ја ма ти пич но пра ће на са ма њим уче-
шћем рад не сна ге због ефек та »обес хра бре них рад ни ка«.

3) Убр за ни про цес еко ном ског ре струк ту ри ра ња – дра ма тич не 
про ме не у сек тор ској струк ту ри БДП-а пред ста вља ју осно ву 
опо рав ка ре ал них сто па ра ста.

Ако се у ана ли зи ис пи та хи по те за по ве за но сти еко ном ске ли-
бе ра ли за ци је и по ли тич ких про ме на10) до ла зи се до за кључ ка да је 
еко ном ска ли бе ра ли за ци ја по ве за на са слич ним сте пе ном по ли тич-
ких про ме на. Јед но об ја шње ње за ова ко ви со ку ко ре ла ци ју из ме ђу 
по ли тич ких сло бо да и ли бе ра ли за ци је мо же би ти да су обе ва ри ја-
бле у ја кој ве зи са не и ден ти фи ко ва ном скри ве ном ва ри ја блом, као 
што је ни во раз во ја. Иако је при лич но ло ги чан ефе кат по ли тич ких 
сло бо да на еко ном ске ре фор ме, мо же се утвр ди ти и да је ова узроч-
ност дво смер на. Еко ном ска ли бе ра ли за ци ја има ја ке по ли тич ке 
им пли ка ци је, то је нео п хо дан ко рак у раз би ја њу мо ћи струк ту ра 
на вла сти. То се ис по ста ви ло да је исти на чак и кад ли бе ра ли за-
ци ја ни је во ди ла до за ме не по ли тич ке и ме на џер ске ели те. На и ме, 
са из у зет ком Ис точ не Не мач ке (где је спро ве ден тест ло јал но сти 
и ком пе тент но сти) и Че хо сло вач ке (где је при ме њен ме тод це ре-
мо ни јал ног чи шће ња), во де ћи ко му ни сти и ме на џе ри су углав ном 
би ли у мо гућ но сти да има ју ко ри сти од по ли тич ких ве за и тех нич-
ке екс пер ти зе ка ко би ре де фи ни са ли сво ју уло гу пре ма упра вља њу 
тр го ви ном и би зни сом. 

Два за кључ ка се мо гу из ву ћи. Пр во, бли ска ве за из ме ђу еко-
ном ске ли бе ра ли за ци је и по ли тич ких сло бо да упу ћу је на за кљу чак 
да мо же би ти не ре ал но оче ки ва ње да од ре ђе ни по ли тич ки ре жим 
има ши ро ку ле пе зу оп ци ја. Дру го, вре мен ски про фил ко ји је ана-
ли зи ран упу ћу је на за кљу чак да се, уко ли ко ре жим уоп ште има ове 

9) Sasch, J. Thye Woo, W. “Struc tu ral Fac tors in the Eco no mic Re forms of Chi na, Eastern Eru-
ro pe and the For mer So vi et Union”, EconomicPolicy, No. 18, 1994.

10) De Mel lo, M, De ni zer, C., Gelb, A., Te nev, S. “Ex pla i ning Tran si tion: The Ro le of Ini tial 
Con di ti ons in Re for ming So ci a list Co un tri es”. Po licy Re se arch De part ment. World Bank. 
Was hing ton, DC, 1995.
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оп ци је, бр зе ре фор ме из ра зи то пре фе ри ра ју у од но су на спо ри је 
ре фор ме. Гу би ци у ви ду ин фла ци је и про из вод ње у зе мља ма ко је 
су ус пе ле да од ло же при ла го ђа ва ње су да ле ко ве ћи не го у слу ча ју 
на пред них ре форм ских зе ма ља. 

У че ти ри ис точ но е вроп ске при вре де (Пољ ска, Ма ђар ска, Че-
шка и Сло вач ка)  про из вод ња је нај ма ње опа ла, јер су ту пред у сло-
ви за тран зи ци ју би ли нај на пред ни ји. Оне су се и по ка за ле пре ма 
ана ли зи као на пред не ре форм ске зе мље. У осно ви њи хо вог успе ха 
је бр за ре ак ци ја на стра ни по ну де као од го вор на при ме ну струк-
тур них ре фор ми. Ве ћи на по ме ну тих зе ма ља се у про це су при ва ти-
за ци је зна чај но осла ња ла на стра не ди рект не ин ве сти ци је. Ин те-
ре сан тан и вр ло по у чан је при мер Сло ве ни је ко ја се сва ка ко мо ра 
ока рак те ри са ти као на пред на ре форм ска при вре да ко ја се у знат но 
ма њој ме ри осла ња ла на при лив стра ног ка пи та ла, а при то ме је 
оства ри ла ду го роч но из ван ред не ре зул та те на по љу при вред ног 
ра ста.

Без об зи ра на кон трак ци ју еко ном ске ак тив но сти, не ће би ти у 
ин те ре су ни јед не зе мље да окре не смер ка заљ ке на са ту на о пач ке 
и по ни шти ин сти ту ци о нал ни про грес ко ји је већ по стиг нут. 

»Уко ли ко по ли тич ка ре ал ност омо гу ћи да се кон тро ли ше тај-
минг (тре ну так убр за не при ме не тран зи ци о ног про це са, прим. 
ауто ра), зе мље тре ба убр за но да се кре ћу ка ства ра њу пред у сло ва 
за енер ги чан од го вор на стра ни по ну де док за тва ра ју и/или при-
ва ти зу ју пред у зе ћа у др жав ној сво ји ни ко ја пра ве гу би так тем пом 
ко ји је кон зи стен тан са екс пан зи јом при ват ног сек то ра«11).

Из овог угла, мо же се оце ни ти да је Ср би ја у ве ли кој ме ри за-
ста ла у спро во ђе њу струк тур них ре фор ми и да се као по сле ди ца 
то га стал но су о ча ва са по ли ти ком »ста ни – кре ни«. Ср би ја је ли дер 
по уче шћу пла та ад ми ни стра тив ног осо бља у бру то до ма ћем про-
из во ду. Исто та ко, јав ни сек тор је још увек пре гло ма зан и на тај 
на чин гу ши кон ку рент ност при ват ног сек то ра. По себ на при ча је 
пи та ње кон ку рент но сти на шег из во зног сек то ра при че му би на-
ша стра те ги ја при вред ног раз во ја мо ра ла да се за сни ва на из во зно 
ори јен ти са ној при вре ди.

11) Mundell, R.A. “The Great Contractions in Transition Economies”, MacroeconomicStabili-
zationinTransitionEconomies, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997, str, 99.
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Улогаинституционалногокружењауспровођењуреформи

Ин сти ту ци о нал не ре фор ме ко је по ди жу ква ли тет упра вља-
ња су кри тич не у по сти за њу одр жи вог ра ста. Ис ку ство пр ве рун-
де ре форм ских зе ма ља је по мо гло да се ство ри рас ту ћи кон сен зус 
о по тре би ре де фи ни са ња при о ри те та у ре форм ском про це су. Док 
је ини ци јал ни на пор био ско ро екс клу зив но усме рен на сма ње ње 
др жав не уло ге и про ши ре ње уло ге тр жи шта, да нас је на гла сак на 
по зи тив ним аспек ти ма др жав не ин тер вен ци је – тј. ак ци ја ма ко је су 
од фун да мен тал не ва жно сти за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег функ ци-
о ни са ња тр жи шта. Ту се у пр вом ре ду ми сли на про цес из град ње 
ин сти ту ци ја. 

Би тан за кљу чак би мо гао би ти да су струк тур не ре фор ме нео-
п ход не у кре и ра њу усло ва ма кро е ко ном ске кон тро ле. Не ке ма кро-
е ко ном ске по ли ти ке не би би ле чак ни одр жи ве без струк тур них 
ре фор ми. Ре ци мо, чвр сту мо не тар ну по ли ти ку је не мо гу ће одр жа-
ти ако по сто ји ква зи-фи скал ни де фи цит ко ји пра ве пред у зе ћа ко ја 
има ју ме ко бу џет ско огра ни че ње. Ту је при мет на уло га ко ју има ју 
ја ке по ли тич ке ин сти ту ци је ко је су у ста њу да обез бе де не за ви-
сност ре гу ла тор ног те ла као што је цен трал на бан ка јед не зе мље 
у во ђе њу да нас то ли ко по пу лар не мо не тар не по ли ти ке ци ља не ин-
фла ци је. Сви на по ри цен трал не бан ке мо гу па сти у во ду уко ли-
ко вла да до зво ли по ли ти ку ме ког бу џет ског огра ни че ња кроз кон-
стант но суб вен ци о ни са ње гу би та ка у јав ном сек то ру. Дру га област 
где се по ка зу је ја чи на по ли тич ких ин сти ту ци ја и, са мим тим, кре-
ди би ли тет вла де, пред ста вља ре гу ла ци ја мо но по ла. У том сми слу, 
по треб но је обез бе ди ти не за ви сност ко ми си ји за за шти ту кон ку-
рент но сти да санк ци о ни ше сва ко мо но пол ско по на ша ње ко је као 
ре зул тат има по ве ћа ну сто пу ин фла ци је.    

На по слет ку, не мо гу се иг но ри са ти оне ре фор ме ко је су има ле 
не га тив не ефек те. Оне че сто от кри ва ју пу ко ти не у про це су пра-
вље ња при о ри те та по ли ти ка, али, из над све га, оне ука зу ју на не а-
де кват ност пред у зе тих на по ра да се оја ча ин сти ту ци о нал ни оквир 
ко ји тре ба да по др жи по ли ти ку ли бе ра ли за ци је. Де ба та о дру гој 
ге не ра ци ји ре форм ских зе ма ља је ста ви ла на гла сак на по тре бу по-
др шке ре фор ма ма са еле мен ти ма ко ји ни су прет ход но пре до че ни. 
Са да по сто је де таљ ни ја и спе ци фич ни ја зна ња о ин сти ту ци о нал-
ном окви ру и нео п ход ним пред у сло ви ма ка ко би се спре чи ле гру бе 
гре шке у при ва ти за ци ји и сма њио ри зик но вих кри за у кон тек сту 
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по ве ћа не ка пи тал не мо бил но сти и ли бе ра ли за ци је фи нан сиј ских 
тр жи шта. 

»За го вор ни ци дру ге ге не ра ци је ре фор ми ука зу ју на нео п ход-
ност из град ње ин сти ту ци ја ка ко би се про ду жи ле ко ри сти од ра ни-
је спро ве де них ре фор ми. На гла сак је ста вљен на про цес пра вље-
ња бу џе та пре не го на ис пу ње ње спе ци фич них тар ге та фи скал не 
рав но те же и на ја ча ње ауто ном них цен трал них ба на ка пре не го на 
убр за но сма њи ва ње ин фла ци је«12). На гла сак на из град њу ин сти ту-
ци ја пре не го на при ме ну »ис прав них« по ли ти ка ука зу је на спо соб-
ност да се узму у об зир ло кал ни усло ви у фор му ли са њу по ли ти ке 
као кључ за оства ре ње успе ха. У овом сми слу, мо же се ре ћи да се 
су шти на успе ха на ла зи у де та љи ма. Из тог угла, у кон тек сту свет-
ске еко ном ске кри зе, ви ди се да Ср би ја при лич но ка сни јер је тек 
не дав но осно ван фи скал ни са вет као те ло ко је тре ба да кон тро ли-
ше јав не рас хо де у кон тек сту упра вља ња јав ним ду гом зе мље.

Ме ђу на род не аген ци је и вла де се јед на ко су о ча ва ју са но вим 
иза зо ви ма у про гра му ра да ве за но за из град њу ин сти ту ци ја. Оно 
што је ука зао На им13) је да је дру га гру па ре фор ми ста ство ри ла 
иза зо ве ко ји су раз ли чи ти од пр ве ге не ра ци је ре фор ми ста. За и ста, 
при ме на нај ве ћег де ла пр ве ге не ра ци је ре фор ми је зах те ва ла са-
мо во љу вла сти, од лу ку до вољ ну да се раз мон ти ра ју ме ре де ви зне 
кон тро ле, ка ко би кон тро ла де фи ци та за ви си ла од ди сци пли не у 
јав ној по тро шњи. Шта ви ше, ве ћи на вла да се су о ча ва ла са по ли-
тич ким окру же њем ко је им је омо гу ћи ва ло да бр зо уве ду про ме не 
чи ји је удар на еко ном ски си стем био да ле ко се жан. Ме ре ко је су 
се зах те ва ле од дру ге ге не ра ци је ре фор ми ста су би ле мно го сло-
же ни је. Тре ба да про ђу го ди не да би се по ста вио на но ге си стем 
ефек тив не опре зне су пер ви зи је, при че му ја ча ње вла ди них аген-
ци ја зах те ва раз вој ка ри је ре за по сле них у гра ђан ским слу жба ма и 
мно штво дру гих ак ци ја. На ад ми ни стра тив ном ни воу, дру га ге не-
ра ци ја ре фор ми се по ка за ла мно го те жа за упра вља ње за то што 
зах те ва укљу чи ва ње број них су бје ка та, при че му сва ки од мно штва 
за да та ка има раз ли чи те зах те ве.

Као до да так то ме, по ли тич ко окру же ње је та кво да се вла де 
су о ча ва ју са мно го те шко ћа у уво ђе њу но вих ме ра, док ко ри шће-

12) Ortiz, G. “Latin America and the Washington Consensus – Overcoming Reform Fatigue”. 
Finance&Development. IMF. Vol. 40, No 3, 2003, str. 16.

13) Na im, M. “IMF: Fads and Fas hion in Eco no mic Re forms: Was hing ton Con sen sus or Was-
hing ton Con fu sion?”, text pre pa red for the IMF Con fe ren ce on Se cond Ge ne ra tion Re forms, 
Was hing ton, D.C., 1999.
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ње усло вља ва ња ка ко би се про ду жи ло са ре фор ма ма не пред ста-
вља ви ше оп ци ју. Из град ња ин сти ту ци ја, по де фи ни ци ји, до ла зи 
као ре зул тат на по ра са ме зе мље у тра же њу од го во ра за ре ше ња у 
прак си, та ко да се мо гу по сти ћи спо ра зу ми и спро ве сти утвр ђе на 
пра ви ла ка ко би се олак ша ла ин тер ак ци ја.

Раз вој ин сти ту ци ја ди зај ни ра них да се за до во ље по тре бе сва ке 
зе мље зах те ва знат не на по ре. Успех за ви си од ства ра ња ши ро ког 
кон сен зу са по пи та њу пу та ко јим тре ба ићи. 

Струк тур не ре фор ме мо гу по мо ћи да се кре и ра еко ном ски си-
стем са ма лим уче шћем ко руп ци је ко ја је зна чај на пре пре ка ка ко 
за до би ја ње по ли тич ке по др шке, та ко и за ефи ка сан раз вој тр жи-
шта. Оно што је од из у зет не ва жно сти је да раз у ме ва ње ве зе из-
ме ђу струк тур не ре фор ме и ма кро е ко ном ске ста би ли за ци је мо же 
спре чи ти по ли ти ку »ста ни-кре ни« у спро во ђе њу ре фор ми. Без тог 
раз у ме ва ња, струк тур не ре фор ме мо гу да се од ло же или чак пре-
о кре не њи хов пра вац у слу ча ју по ја вљи ва ња ма кро е ко ном ске не-
рав но те же. Ти пич ни при ме ри су по ја вљи ва ње ин фла ци је ко ја мо же 
на те ра ти вла сти да по но во уве де це нов не кон тро ле или по гор ша ње 
у плат ном би лан су ко је мо же про у зро ко ва ти да се вла да вра ти на 
по ли ти ку де ви зних и тр го вин ских кон тро ла.

МЕЂУСОБНАУСЛОВЉЕНОСТПОЛИТИЧКЕ
ИЕКОНОМСКЕТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Кључ но пи та ње ко је нај пре тре ба по ста ви ти гла си: ка кав је од-
нос из ме ђу де мо кра ти је и еко но ми је, од но сно из ме ђу по ли тич ког 
и еко ном ског си сте ма јед не зе мље? Да ли  по ли тич ке ре фор ме тре-
ба да пра те и од ре ђе не еко ном ске ре фор ме, и обр ну то? Од го вор је 
јед но зна чан: по ли тич ка и еко ном ска тран сфор ма ци ја су ме ђу соб но 
усло вље не.

Ско ро да ви ше не ма ди ле ме око то га да ли де мо кра ти ја оп ста је 
у си ро ма шним дру штви ма. Увре жен је став у те о ри ји де мо кра ти је 
да ус по ста вља ње и трај ност де мо кра ти је у ве ли кој ме ри за ви се од 
ни воа еко ном ског раз во ја. Пре ма од ре ђе ним ис тра жи ва њи ма , тек 
у зе мља ма са 6000 до ла ра, или ви ше, го ди шњег при хо да per ca pi ta, 
де мо кра ти ја ће ус пе ти да се одр жи.14) Да кле, да би си стем оп стао 
као де мо крат ски по тре бан је од ре ђе ни ни во еко ном ског раз во ја. 

14) Ви ди: Зо ран Ви до је вић, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 1997, стр. 205.
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Ме ђу тим, ни је увек ла ко по сти ћи да ова два про це са те ку па-
ра лел но. Про блем на ста је уко ли ко еко ном ски раст не пра ти де мо-
крат ски раз вој. У пост-ре ал-со ци ја ли стич ким дру штви ма, ко ја не-
ма ју де мо крат ску тра ди ци ју и ста бил не де мо крат ске ин сти ту ци је, 
ве ли ке со ци јал не не јед на ко сти не пред ста вља ју нај бо љу под ло гу 
за де мо кра ти ју. Ис так ну ти те о ре ти чар де мо кра ти је Ро берт Дал 
(Ro bert Dahl) је, ана ли зи ра ју ћи 13 де мо крат ских др жа ва ко је су се 
из ро ди ле у ауто кра ти је, по ка зао да су у свим тим зе мља ма вла да ле 
ве ли ке со ци јал не не јед на ко сти , и да су упра во оне пред ста вља ле 
је дан од бит них фак то ра пре ла ска у ауто ри тар ни по ре дак.15)

Да ра ди кал не еко ном ске не јед на ко сти оне мо гу ћа ва ју ефек-
тив но спро во ђе ње де мо кра ти је по твр ђу је и сле де ћи став: ,,Де мо-
кра ти ја не за ви си са мо од по сто ја ња по ли тич ке сло бо де не го и од 
не по сто ја ња огром них, ду бо ко не ху ма них и раз вој но-бло ки ра ју-
ћих не јед на ко сти у усло ви ма жи во та ме ђу љу ди ма. Са ме ве ли ке 
со ци јал не не јед на ко сти у ма те ри јал ном по ло жа ју љу ди не во де не-
по сред но не ком об ли ку по ли тич ке дик та ту ре. Али за то мо гу во ди-
ти бит ном огра ни че њу, чак и оне мо гу ћа ва њу ствар не де мо крат ске 
прак се.”16)

На осно ву прет ход но из не тих ста во ва по ка за но је да по сто-
ји ути цај ни воа  еко ном ског раз во ја на очу ва ње де мо крат ских ин-
сти ту ци ја. Са дру ге стра не, од ре ђе не еко ном ске ре фор ме зах те ва ју 
по сто ја ње из гра ђе них и ста бил них по ли тич ких ин сти ту ци ја. ,,Уво-
ђе ње ин сти ту ци ја сло бод ног тр жи шта не ти че се ис кљу чи во еко-
ном ске сфе ре жи во та, већ под ра зу ме ва чи тав низ си стем ских при-
ла го ђа ва ња, под јед на ко вред но сних и ин сти ту ци о нал них, ко је за 
по сле ди цу има ју ком плет ну дру штве ну тран сфор ма ци ју.”17) 

Ка да ука зу је мо на ве зу из ме ђу по ли тич ких сло бо да и еко ном-
ске ли бе ра ли за ци је, не сме мо смет ну ти с ума да сло бод но тр жи ште 
(од но сно од су ство ко манд не еко но ми је) пред ста вља је дан од ну-
жних усло ва за раз вој де мо кра ти је, али не и до во љан. Де мо кра ти ја 
не про из ла зи ди рект но из при ват не сво ји не и тр жи шта. Пот пу но 
не ре гу ли са но тр жи ште ства ра огром не со ци јал не не јед на ко сти, 
од но сно бит но раз ли чи те усло ве ег зи стен ци је, а то све пред ста вља 
пре пре ку раз во ју де мо кра ти је. 

15) Ви ди: Ро берт Дал, Увод у економску демократију, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1993, стр. 28-33.

16) Зо ран Ви до је вић, Транзиција,рестаурацијаинеототалитаризам, op. cit., стр. 210.
17) Ви ди: Алек сан дар Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, ,,Ср би ја у тран зи ци о ном екви ли бри ју-

му”, op. cit., стр. 245.
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Све ово ука зу је на то да је нео п ход но ре гу ли са ти тзв. тр жи шне 
им пер фект но сти, ка ко би се, из ме ђу оста лог, из бе гао мо но пол и 
на док на ди ли тран зи ци о ни гу би ци пу тем ме ха ни за ма ком пен за ци-
је. Опо ми њу ћа и про во ка тив на из ја ва  Шел до на Во ли на (Shel don 
Wo lin) упра во илу стру је ову на пе тост:

,,На по чет ку но вог ми ле ни ју ма, на и ла зи мо на вр ло јак кон-
траст из ме ђу по ли ти ке кор по ра тив не др жа ве и ци ље ва де мо крат-
ске по ли ти ке, а ипак из гле да да не по сто ји ра ши ре на свест о кри-
зи.”18) Си ту а ци ја је то ли ко алар мант на да ни је пре те ра но ре ћи да, 
у са да шњим усло ви ма, де мо кра ти ја мо же да оп ста не са мо уко ли ко 
слу жи ин те ре си ма ка пи та ла.

Пи та ње ко јем сва ка ко тре ба по све ти ти па жњу је сте: ка ко из-
вр ши ти тран зи ци ју, ко ји мо дел тран зи ци је иза бра ти? Ка да је 1989. 
сру шен Бер лин ски зид, а си стем ре ал со ци ја ли зма до жи вео свој 
сим бо лич ки крах, ис так ну ти иде о лог нео ли бе ра ли зма Мил тон 
Фрид ман (Mil ton Fri ed man) по ру чи вао је: ,,При ва ти зуј те, при ва ти-
зуј те, при ва ти зуј те!”. На кон не га тив них ис ку ста ва мно гих зе ма ља 
у ко ји ма еко ном ске ре фор ме ни су би ле пра ће не и од ре ђе ним по ли-
тич ким ре фор ма ма, Фрид ман је при знао да је по гре шио, из ја вив-
ши да је вла да ви на пра ва ве ро ват но ва жни ја од при ва ти за ци је.19) 

Све ово ука зу је на нео п ход ност из град ње ста бил них де мо крат-
ских ин сти ту ци ја, ка ко при ва ти за ци ја не би би ла из вр ше на та ко 
што би др жав ни мо но пол био за ме њен при ват ним мо но по лом, и 
ка ко би се по сти гао мо дел тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но-
шћу.20) По сто ја ње ста бил них по ли тич ких ин сти ту ци ја омо гу ћа-
ва да се из бег не при ва ти за ци ја ко ја би би ла дик ти ра на од стра не 
пред став ни ка круп ног ка пи та ла, ко ја би са мим тим би ла усме ре на 
у ци љу ис пу ње ња њи хо вих пар ти ку лар них ин те ре са.

Тач но је да су ,,по ли тич ки раз вој и еко ном ске ре фор ме  бли-
ско по ве за ни. По ли тич ки си сте ми под сти чу по ли ти ча ре да до но се 
од ре ђе не од лу ке еко ном ске по ли ти ке, док са дру ге стра не из бор 
ре фор ми об ли ку је кон фи гу ра ци ју дру штве них гру па и рас по де лу 
мо ћи, што  ути че на струк ту ру и функ ци о ни са ње по ли тич ког си-

18) Шел дон Во лин, Политикаивизија, Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 751.

19) Ви ди: Френ сис Фу ку ја ма,Грађењедржаве, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 30.
20) Ви де ти оп шир ни је о ово ме у: Љу би ша Ми тро вић, ,,Со ци јал де мо крат ска ал тер на ти ва 
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сте ма.”21) Али не сме се до зво ли ти да по ли ти ка бу де под ре ђе на еко-
но ми ји, пу тем ути ца ја по је ди на ца на кре а то ре еко ном ске по ли ти ке.

VisnjaStancic,ZoranGrubisic
RELATIONSHIPBETWEENPOLITICAL

ANDECONOMICREFORMS
INTRANSITIONALPROCESS

-EXPERIENCESOFTRANSITIONALECONOMIES
INCLUDINGTRANSITIONINSERBIA-

Summary
In thispaper theauthorsfirstlyanalyzed transitionphe-
nomenon,especiallyregardingSerbiantransitionprocess
afterpoliticalchangesinOctober2000,uptothepresent
days.Transition,asasumofprofoundsocio-politicalre-
forms, presents relevant notion in political theory and
practice.Duetoitsrelevance,itisthesubjectofthegreat
publicinterest,aswellasthetopicbeingdiscussedamong
experts.Therefore,itrousesmanydebates.Afterthis,on
thebasisoftheoreticalresearchandmanyeconomicindi-
cators,aswellasonthebasisoftransitionaleconomies`
experiences,thecourseanddynamicsoftransitioninSer-
biaisevaluatednegatively.Inthesecondpart,theauthors
dealwitheconomicreformsandexperiencesofdifferent
transitionaleconomies.Onthebasisofthetheoreticaland
empiricalinvestigation,itisconcludedthatpoliticaland
economictransformationaremutuallyconditioned.Met-
hods used in this paper are: analytical, epistemological
andcomparative,aswellassomeothermethodsusedin
economicsandsociology,whichenabledmultidisciplinary
approach.
Keywords: transition, rule of law, political institutions,
democracy,socialinequality,privatization,economiclibe-
ralization,structuralreforms,budgetdeficit.
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Resume
Inthispapertheauthorswantedtounderlinerelationship
between political and economic transformation. On the
basisoftheresearch,itisconcludedthatpoliticalreforms
influenceeconomicreforms,aswellaseconomicreforms
influencethepoliticalones.Stablepoliticalinstitutionsare
necessary as a prerequisite for the adequate realization
oftheeconomicreforms.Ontheotherhand,sustainable
longtermeconomicgrowthisoneofthemostimportant
factorsforthemaintainabilityofdemocracy.Concerning
transition process in Serbia there are several important
remarks:privatizationisnotcompletedyetandthereare
toomanyemployees inpublic sector.Also, it isofgreat
importancetoestablishtheinstitutionoftheruleoflaw.
ConsideringcaseinSerbia,itmaybeconcludedthatitis
neededtomakefurtherprogressintheimplementationof
structuralreformsandreductionofbudgetdeficitinorder
to achievemacroeconomic stabilization and sustainable
longtermgrowth.
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