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ство про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

АлександарНоваковић*

„НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ“ И ТРАН ЗИ ЦИ ЈА 
- кри тич ки осврт на те зу о „нео ли бе рал-

ном“ ка рак те ру срп ске тран зи ци је**

Са же так

У овом ра ду пре и спи ту је се за сно ва ност те зе гру-
пе ауто ра о нео ли бе рал ном ка рак те ру срп ске тран зи ци је, 
по мо ћу ана ли зе ко ја се од ви ја на два ни воа: ни воу иде о ло-
шке ори јен та ци је ре фор ма то ра, и ни воу оства ре них и ем-
пи риј ски про вер љи вих „нео ли бе рал них“ ме ра. У слу ча ју пр-
вог, до ку мен ту је се из о ста нак про грам ског нео ли бе ра ли зма 
по ли тич ких ак те ра за ду же них за ре фор му зе мље од 2000. 
го ди не. У слу ча ју дру гог, ана ли зом им пле мен та ци је че ти ри 
кључ на па ра ме тра нео ли бе рал не стра те ги је у то ку тран-
зи ци је (ре дук ци ја со ци јал не др жа ве, де мон та жа гло ма зне 
ад ми ни стра ци је, по вла че ње др жа ве из еко но ми је уз де ре гу-
ла ци ју тр жи шта и бр зог и оро че ног про це са при ва ти за ци је) 
по ка зу је се да ова те за не ма ем пи риј ску пот кре пље ност. На 
осно ву ових раз ло га из во ди се за кљу чак да се ова те за мо ра 
од ба ци ти.  
Кључ не ре чи: нео ли бе ра ли зам, тран зи ци ја, ин сти ту ци о нал-

ни ка па ци те ти, еко ном ске сло бо де, ре фор ме
Упо ри шну тач ку до ми нант ног прав ца кри ти ке до са-

да шњег то ка тран зи ци је пред ста вља те за по ко јој се у Ср-
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би ји на кон пе то ок то бар ских про ме на спро во де ре фор ме по 
„нео ли бе рал ном“ мо де лу (Го лу бо вић 2004; Га ври ло вић, Јо-
ва но вић 2011; Смиљ ко вић 2011; Ко ва че вић 2012). По тој те зи, 
ви дљи ве иде о ло шке раз ли ке и ме ђу соб но су прот ста вља ју ће 
по ли ти ке вла да ко је су сук це сив но вр ши ле власт од 2001. до 
да нас, при кри ва ју јед но њи хо во ду бин ско сла га ње – прин-
ци пи јел но опре де ље ње за им пле мен та ци ју „нео ли бе рал не 
аген де“.1 На осно ву ове кри ти ке сле ди да се по сто је ће раз ли-
ке у иза бра ним стра те ги ја ма и прак тич ним по ли ти ка ма при-
пи су ју би ло аутен тич ној при вр же но сти ге не рал ној стра те ги-
ји јед них, би ло не вољ ном ис пу ња ва њу екс тер но на мет ну тих 
нео ли бе рал них ме ра дру гих вла да.2 С дру ге стра не, пре ли-
ми нар на ана ли за пла ни ра них ме ра и оства ре них ре зул та та 
вла да у спро во ђе њу „нео ли бе рал них“ ре фор ми на го ве шта ва 
дру га чи ју оце ну укуп ног ка рак те ра два на е сто го ди шње тран-
зи ци је у Ср би ји. На и ме, уоча ва се зна чај на дис кре пан ца из-
ме ђу ци ље ва ко је кри ти ка ре форм ских про це са при пи су је 
ре форм ским вла да ма и оства ре них ре зул та та ових вла да по 
пи та њу тих ци ље ва. Дру гим ре чи ма, ана ли за два на е сто го ди-
шњег тран зи ци о ног би лан са упу ћу је на за кљу чак да се те за 
по ко јој су „нео ли бе рал но“ усме ре не ре форм ске вла де спро-
во ди ле „нео ли бе рал ну“ ре форм ску по ли ти ку не мо же ем пи-
риј ски пот кре пи ти. За да так овог ра да је сте да се пре и спи та 
по ла зна осно ва ове кри ти ке (те за о „нео ли бе ал ном“ ка рак-
те ру срп ске тран зи ци је) и то на осно ву не ко ли ко ба зич них 
па ра ме та ра  под ло жних ем пи риј ској ева лу а ци ји, и да се ујед-
но по ну ди ва ља на ка рак те ри за ци ја тран зи ци о них кре та ња у 
Ср би ји. 

1 У сво јој кри ти ци прав ца пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је не ки ауто ри 
иду то ли ко да ле ко да овај про цес на зи ва ју „тран зи ци о ном нео ли бе рал ном ти-
ра ни јом“ (Ву јо вић, Ма цу ра, Гве ро 2011).

2 Та ко, на при мер, пр ва тран зи ци о на вла да (не ра чу на ју ћи пре ла зну „тро ми ни-
стар ску“ ад ми ни стра ци ју) Зо ра на Ђин ђи ћа (2001-2003) мо гла би се свр ста ти 
у пр ву ка те го ри ју, као и ње на јед но го ди шња на след ни ца на че лу са пре ми-
је ром Зо ра ном Жив ко ви ћем (2003-2004). Вла да Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-
2007) пред ста вља ла би ег зем пла ран при мер дру гог ти па вла де ко ја од ре ђе не 
ре форм ске ме ре спро во ди „не вољ но“ и у сми слу „из ну ђе них“ по те за (али их 
ипак спро во ди), док би дру га, ре кон стру и са на вла да Во ји сла ва Ко шту ни це 
(2007-2008), као и ње на на след ни ца на че лу са пре ми је ром Мир ком Цвет ко-
ви ћем (2008-2012) мо гле би ти свр ста не у сред њу ка те го ри ју, из ме ђу пр ве и 
дру ге.
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Пре не го што се упу сти мо у да ље раз ма тра ње ове про-
бле ма ти ке ва ља ло би оправ да ти упо тре бу тер ми на „нео ли бе-
ра ли зам“ у овом ра ду (или ко ва ни це „нео ли бе рал не ре фор-
ме“), тим пре што је рас про стра ње но ко ри шће ње овог пој ма 
че сто не до вољ но пре ци зно, ма гло ви то и чак по гре шно (Га-
нев 2005). На дру гом ме сту по ка за но је за што овај по јам, као 
и ње му од го ва ра ју ћа ге не рал на те о ри ја не по се ду је ква ли-
тет јед не до бро за сно ва не на уч не те о ри је и ва ља ног екс пла-
на тор ног мо де ла (Но ва ко вић 2012; Ga nev 2005). Ов де ће мо 
ипак, оста ви ти по стра ни ту ди мен зи ју раз ма тра ња про бле-
ма ти ке зна че ња пој ма „нео ли бе ра ли зам“ и про ви зор но при-
хва ти ти ле ги тим ност ње го ве упо тре бе у оном сми слу у ко ме 
то при хва та ју и за ступ ни ци те зе о нео ли бе рал ном ка рак те ру 
ре фор ми. Да кле, циљ је да се са ма кри ти ка те о ри је нео ли бе-
ра ли зма ана ли зи ра по ла зе ћи од њој под ра зу ме ва ног са др жа-
ја ре чи „нео ли бе ра ли зам“. 

По схва та њу кри ти ча ра ре фор ми ко је се опи су ју као 
„нео ли бе рал не“ сâм по јам нео ли бе ра ли зма тре ба да озна чи 
идеј ну ори јен та ци ју, по ли тич ки по крет и исто риј ске про це се 
ко ји за циљ има ју ин ста ли ра ње „тр жи шне до ми на ци је“ или 
„тр жи шног фун да мен та ли зма“ (Jo si fi dis, Lo šonc, Su pić 2010, 
102) у окви ру са вре ме ног све та. У сег мен ту тран зи ци је пост-
со ци ја ли стич ких зе ма ља од ред ни ца „нео ли бе рал не ре фор-
ме“ има још спе ци фич ни је зна че ње ко је се од но си на убр за ни 
пре ла зак са со ци ја ли стич ког на ка пи та ли стич ки еко ном ски 
мо дел и по ли тич ку де мо кра ти ју. Под ра зу ме ва се да се тај 
пре ла зак од ви ја ме то дом „шок те ра пи је“ а па ра диг ма ти чан 
при мер пред ста вља ју ре фор ме у Ру си ји и Пољ ској с по чет ка 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Та кве ре фор ме под ра зу-
ме ва ју оства ри ва ње сле де ћих па ра ме та ра: 1) уки да ње ин сти-
ту ци ја со ци јал не др жа ве (др жа ва бла го ста ња), 2) сма њи ва ње 
оп се га др жа ве у свим ње ним сег мен ти ма, 3) по вла че ње др-
жа ве из еко но ми је и де ре гу ла ци ју тр жи шта и, 4) ужур ба ну 
при ва ти за ци ју свих др жав них и јав них пред у зе ћа. Им пле-
мен та ци ја ових ме ра, по схва та њу по ме ну тих ауто ра, до во ди 
до ства ра ња со ци јал них не јед на ко сти и тен зи ја, си ро ма штва 
и под ри ва ња дру штве не ко хе зи је и со ли дар но сти. 

Ова ко фор му ли са на кри ти ка дру штве них ре фор ми у 
Ср би ји мо ра да по ну ди два об ја шње ња. Она тре ба да по ка же 
да су за ступ ни ци ре фор ми за и ста усво ји ли, ба рем де кла ра-
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тив но, нео ли бе рал ну аген ду, и дру го, она би мо ра ла да еви-
ден ти ра при ме ну нео ли бе рал них ме ра у окви ру на ве де них 
па ра ме та ра (тач ке 1-4). Сва ка ко, пр ви зах тев је од ма ње ва-
жно сти с об зи ром на то да не ка вла да мо же усво ји ти од ре ђе-
ну ре форм ску стра те ги ју а у прак си спро во ди ти не ку са свим 
дру га чи ју. Ипак, овај зах тев ре ле ван тан је у дру гом слу ча ју 
ка да се ем пи рич ки де тек ту је по кла па ње од ре ђе не стра те ги је 
са оства ре ним ме ра ма. Та ко ђе, чак и у слу ча ју не по кла па ња 
ва жно је еви ден ти ра ти иде о ло шку и про грам ску ори јен та ци-
ју глав них по ли тич ких ак те ра (вла де, по ли тич ких стра на ка, 
ути цај них гру па и по је ди на ца) јер се ти ме ства ра ју прет по-
став ке за ва ља но раз у ме ва ње по ли тич ких про це са у јед ном 
дру штву. Дру га вр ста об ја шње ња је од кључ не ва жно сти с 
об зи ром на основ ну те зу кри ти ча ра нео ли бе а рал них ре фор-
ми. За пра во она пред ста вља не ку вр сту лак мус па пи ра за ва-
ља ност ове те зе. Ако се по ка же да су у прак си за и ста спро-
во ђе не ре фор ме овог ти па он да се и по твр ђу је осно ва ност 
са ме те зе. При том, кри те ри јум успе шно сти/не у спе шно сти 
ре фор ми ни је од пре суд не ва жно сти за по твр ду/од ба ци ва ње 
ове те зе. Оно што је ва жно је сте по тен ци јал но еви ден ти ра ње 
оби ма при ме не кон крет них (нео ли бе рал них) ме ра, а не то да 
ли су те ме ре про из во ди ле по вољ не или не по вољ не ре зул та те 
(нпр. си ро ма штво, глад и бес па ри цу). Уко ли ко се ем пи риј ско 
при су ство тих ме ра не мо же де тек то ва ти он да те за не ма ем-
пи риј ску пот кре пље ност и мо ра се од ба ци ти. У сва ком слу-
ча ју, та ква раз ма тра ња од ко ри сти су не са мо за при хва та ње 
или од ба ци ва ње јед не од ре ђе не хи по те зе већ и за раз у ме ва-
ње ка рак те ра тран зи циј ских про це са. 

Ре форм ске кон цеп ци је тран зи ци о них вла да

Уко ли ко се ана ли зи ра ју по ли тич ки про фи ли вла да ју-
ћих стра на ка и ре форм ске аген де вр ши ла ца вла сти на кон де-
мо крат ских про ме на ви де ће се да се да те за о  нео ли бе рал ном 
иде о ло шком про фи лу пост пе то ок то бар ске по ли тич ке ели те 
не по чи ва на чвр стим осно ва ма. Још је у екс по зеу пр вог де-
мо крат ског пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа на зна че но да је Ср би-
ји као узор по треб на не ка вр ста New Deal-а (Ђин ђић 2001), 
да кле, мо де ла у ко ме др жа ва не пред ста вља са мо па сив ног 
по сма тра ча и кон тро ло ра уна пред до го во ре них пра ви ла игре 
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(нео ли бе рал ни мо дел) већ ак тив ног уче сни ка у еко ном ском 
жи во ту јед не зе мље. Ра то ви ма и санк ци ја ма раз ру ше ну еко-
но ми ју тре ба ло је из гра ди ти ак тив ним де ло ва њем др жа ве у 
ви ду „по кре та ња про из вод ње“, „ожи вља ва ња при вре де“ и 
„из град ње ин фра струк ту ре“, а не на на чин ка ко је то у раз ру-
ше ној За пад ној Не мач кој чи ни ла про тр жи шно ори јен ти са на 
вла да Кон ра да Аде на у е ра и њен ми ни стар фи нан си ја Лу двиг 
Ер хард (Re ic hel 2002), или у по сле рат ној Ита ли ји вла да Лу и-
ђи ја Еина у диа.3 Но ве ре форм ске вла де ни су усво ји ле ни не ки 
мо дел по узо ру на ре фор ме у ис точ ној Евро пи (на при мер, 
нео ли бе рал ни пољ ски или естон ски при мер), већ су се опре-
де ли ле за не ку вр сту  сред њег пу та ко ји под ра зу ме ва по се бан 
ре форм ски па кет са ста вљен од раз ли чи тих ме ра ко је су им-
пле мен ти ра не у пот пу но раз ли чи тим ре форм ским мо де ли ма 
ис точ но е вроп ских зе ма ља. 

С дру ге стра не, ре форм ски ка па ци тет пр ве де мо крат-
ске вла де, у че му је сле де и по то ње, био   је си лом при ли ка 
ис цр пљи ван на не у спе шно ре ша ва ње на сле ђе них по ли тич-
ких про бле ма из прет ход не де це ни је. Пи та ња по пут ко сов-
ског про бле ма, кри ми нал ног на сле ђе Ми ло ше ви ће вог до ба, 
од но са са парт не ром у фе де ра ци ји као и про блем (не)са рад ње 
са Ха шким три бу на лом пред ста вља ли су не у рал гич не тач ке 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке ко је су у зна чај ној ме ри оне-
мо гу ћа ва ле да се вла да у пу ном ка па ци те ту по све ти еко ном-
ским про бле ми ма. Та ко ђе, бор ба за по ли тич ку пре власт у си-
сте му пост пе то ок то бар ског дво вла шћа у стар ту је за це мен-
ти ра ла би ло ка кве струк ту рал не ре фор ме (Но ва ко вић 2011). 
То је већ на са мом по чет ку тран зи ци је зна чи ло бло ки ра ње 
ре форм ске тра јек то ри је исто вре ме но омо гу ћа ва ју ћи кон со-
ли да ци ју сна га an cien régi me-а.

Да кле, ка да се у ис тра жи ва њу ана ли зи ра ју смер ни це 
ре форм ских по ли ти ка мо ра ју се има ти у ви ду и раз ли чи ти 
со ци јал ни, по ли тич ки и еко ном ски кон тек сти спро во ђе ња 
ре форм ских ме ра. Ис тра жи ва ње ове про бле ма ти ке мо ра да 
од го во ри и на пи та ње по ли тич ке ле ги тим но сти и ин сти ту-

3 Се на тор Пје ро Ба се ти (Pi er ro Bas se ti) опи сао је основ ни ре форм ски став по-
сле рат не ита ли јан ске вла де: „Од мах смо схва ти ли да ми не мо же мо да во ди мо 
ита ли јан ско дру штво. Дру штво је би ло ја че од по ли ти ке, чак па мет ни је. Ни-
шта не ра ди ти би ло је мно го бо љи из бор од мно гих вла ди них ме ра“ (Pal mer 
2012).
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ци о нал них ка па ци те та по ли тич ких ак те ра ко ји на се бе пре у-
зи ма ју те рет спро во ђе ња струк ту рал них ре фор ми. Та ко ђе, то 
ис тра жи ва ње мо ра ло би да узме у об зир про грам ска на че ла 
глав них по ли тич ких ак те ра, њи хо ву иде о ло шку ори јен та-
ци ју и сте пен при вр же но сти вред но сти ма ко ји сто је у те ме-
љу пре фе ри ра не иде о ло ги је. Та ко, на при мер, Де мо крат ска 
стран ка, као глав ни по кре тач де мо крат ских про ме на на кон 
2000. пред ста вља стран ку со ци јал де мо крат ске ори јен та ци-
је, а ње на гле ди шта о со ци јал ној сфе ри и за шти ти угро же-
них сло је ва ста нов ни штва де ле и све оста ле пар ла мен тар не 
стран ке де сни це.4 Ка да се на чел но ана ли зи ра про грам ско 
про фи ли са ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји до ла зи се до за-
кључ ка да не по сто ји су штин ска раз ли ка из ме ђу стра на ка ле-
ви це и стра на ка де сни це у њи хо вим схва та њи ма уло ге др жа-
ве у еко но ми ји као и о оп се гу, зна ча ју и мо де лу со ци јал не др-
жа ве. Оно што ге не ри ше раз ли ке, су ко бе и по де ле у окви ру 
по ли тич ке сфе ре је сте пре све га стра те шко по зи ци о ни ра ње у 
од но су на не ка ак ту ел на пи та ња (основ на спољ но по ли тич ка 
ори јен та ци ја зе мље, од нос пре ма на сле ђу по ли ти ке Сло бо да-
на Ми ло ше ви ћа, став пре ма на ци о на ли зму и иде ји гра ђан-
ске др жа ве), а не пот пу но раз ли чи та схва та ња еко но ми је или 
уло ге др жа ве у еко но ми ји. 

У еко ном ској сфе ри, све зна чај не по ли тич ке фор ма-
ци је за ла жу се за не ку фор му др жав ног ин тер вен ци о ни зма, 
про тек ци о ни зма и ре гу ла ци је еко ном ских то ко ва. Др жа ви се 
при пи су је оба ве за да шти ти до ма ћу про из вод њу и да „пот по-
ма же из воз“. Сма тра се да је уво зно ори јен ти са на по ли ти ка 
по гре шна, и да пред ста вља про из вод сти хиј ских ре фор ми, 
не тран сфор ми са них при вред них ка па ци те та и ути ца ја моћ-
них еко ном ских и по ли тич ких ак те ра ко ји ма та ква по ли ти ка 
од го ва ра. Уоч љи ви дис ба ланс из ме ђу уво за и из во за а у ко-

4 Упо ре ди ти про гра ме Де мо крат ске стран ке (http://www.ds.org.rs/do ku men ti/ds-
pro gram.pdf)  и Де мо крат ске стран ке Ср би је (http://dss.rs/so ci jal na-po li ti ka/). И 
је дан и дру ги про грам ових по ли тич ких ри ва ла по чи ва на при хва та њу иде је 
„со ци јал не прав де“ и ак тив не уло ге др жа ве у пре ра спо де ли дру штве ног бо гат-
ства (ДСС: „На ша со ци јал на по ли ти ка за сни ва се на уве ре њу да пре о бра жај 
дру штва и уоб ли ча ва ње де мо крат ског по рет ка мо ра ју по чи ва ти на на че ли ма 
со ци јал не прав де“ (http://dss.rs/so ci jal na-po li ti ka/); ДС: „Де мо крат ска стран ка 
свој трај ни за да так ви ди у ус по ста вља њу ин сти ту ци ја ко је ће обез бе ди ти пра-
вед ну рас по де лу у на шем дру штву“, (http://www.ds.org.rs/do ku men ti/ds-pro-
gram.pdf).
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рист уво за, ту ма чи се као основ ни по ка за тељ сла бе раз ви-
је но сти до ма ће при вре де, ње не не кон ку рент но сти у од но су 
на ре ги о нал но и ши ре окру же ње, и по гре шно по ста вље не 
еко ном ске по ли ти ке ко ја гу ши и уни шта ва до ма ћу про из-
вод њу. Вла да оп шти кон сен зус у окви ру чи та ве по ли тич ке 
ели те (по зи ци о не и опо зи ци о не) да се др жа ва мо ра окре ну-
ти „из во зној стра те ги ји“, да она мо ра пот по мо ћи раз вој до-
ма ће из во зно ори јен ти са не при вре де, али да пре то га, мо ра 
уве сти не ку фор му за шти те за до ма ће при вред не ак те ре и 
про из во де, ка ко их не би угу ши ла „не ло јал на“ ино стра на 
кон ку рен ци ја. Исто вре ме но, ак тив но по ма га ње у „ожи вља-
ва њу“ не ка да шњих при вред них маг на та сма тра се глав ним 
ета ло ном тран зи ци о не му дро сти ко ја из гле да ја ко при ја гла-
сач ком те лу уро ње ном у но стал гич на се ћа ња на ју го сло вен-
ско „злат но до ба“. У том сми слу се и при мер сло ве нач ке гра-
ду а ли стич ке ре фор ме про мо ви ше као нај по де сни ји мо дел и 
за Ср би ју, јер је Сло ве ни ји – по овом схва та њу – ус пе ло да 
очу ва „на пред не“ ком по нен те ју го сло вен ског со ци ја ли зма и 
у но вом, европ ском ин сти ту ци о нал ном ам би јен ту.5 Та ко ђе, 
сло ве нач ка по ли ти ка „на ци о нал них шам пи о на“ (ре ви та ли-
зо ва них со ци ја ли стич ких при вред них маг на та) до жи вља ва 
се као истин ски пут за еко ном ски про цват чи та вог дру штва. 
На ро чи то у сег мен ту по љо при вред не по ли ти ке вла да не у-
пит но схва та ње – пот кре пље но слич ном уста ље ном прак сом 
у окви ру ЕУ – о ак тив ној суб вен ци о ни стич кој по ли ти ци као 
око сни ци здра вог и на пред ног агра ра. За и ста, у том по гле ду 
ни јед на по ли тич ка стран ка ни је оти шла да ље од стра те ги је 

5 Та квом ми шље њу су прот ста вље на је сле де ћа оце на успе шно сти сло ве нач ке 
тран зи ци је: „Ако упо ре ди мо Сло ве ни ју са оста ли ма др жа ва ма, ко је су по че ле 
да ре фор ми шу еко но ми ју и ин сти ту ци је у исто вре ме, мит о успе шној Сло ве-
ни ји не ма ви ше ни ка квих ре ал них те ме ља. Да је Сло ве ни ја не при пре мље на 
за бр жи раст и при ла го ђа ва ње по слов ним ци клу си ма по ка зу ју и ка та стро фал-
ни ре зул та ти еко но ми је те др жа ве у са да шњој при вред ној еко ном ској кри зи. 
Сма ње ње БДП-а у по след њом квар та лу у про се ку је би ло два пу та ве ће не го у 
оста лим др жа ва ма еуро под руч ја; уз то, кон трак ци ја сло ве нач ког БДП је ско ро 
нај ве ћа у це ло куп ној ЕУ. Све то је „по сле ди ца“ чу ве не сло ве нач ке еко ном ске 
по ли ти ке гра ду а ли зма или спо ре тран сфор ма ци је, по ли ти ке фа во ри зи ра ња 
на ци о нал них шам пи о на (пред у зе ћа, ко ја мо ра ју да оста ну под др жав ном кон-
тро лом и вла сни штвом, јер пред ста вља ју нај зна чај ни ји еле мент сло ве нач ке 
еко но ми је) и изо ла ци о ни зма (за тва ра ње тр жи шта за стра не ин ве сти то ре)“ (Pe-
zdir 2009).
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ко ја тре ба са мо да по бољ ша, али не и да из ко ре на про ме ни 
на сле ђе ни (из до ба со ци ја ли зма) од нос др жа ве пре ма агра ру. 

Ова кви ста во ви о еко но ми ји и уло зи др жа ве у њој пред-
ста вља ју кон стан ту пар тиј ског и po licy ma kers раз ми шља ња 
о ре фор ма ма. Од по чет ка тран зи ци је де тек ту је се за ла га ње 
по ли тич ке ели те за ре а ли за ци ју гра ду а ли стич ких – „без бол-
них“ – ре фор ми ко је тре ба да има ју слу ха за тран зи ци о не 
гу бит ни ке, а не за оства ри ва ње им пе ра ти ва Ва шинг тон ског 
кон сен зу са (при ва ти за ци ја, ста би ли за ци ја и де ре гу ла ци ја). У 
свим пред из бор ним кам па ња ма, од 23. де цем бра 2000. па до 
мај ских из бо ра из 2012. го ди не, ак це нат се ста вља на со ци јал-
ну ди мен зи ју тран зи ци је и пи та ње ка ко из вр ши ти што без-
бол ни је ре фор ме. Пи та ње ко јим се по ли тич ки ак те ри ни су 
за о ку пља ли је сте ди ле ма да ли уоп ште мо гу по сто ја ти без-
бол не ре фор ме. Крат ко трај на фа за ужур ба не при ва ти за ци је 
ко ја се спро во ди ла то ком вла да ви не пр ве де мо крат ске вла де 
пред ста вља мо жда је ди ну ме ру (уз, евен ту ал но, за кон о ра ду 
из 2001. го ди не) за ко ју би се мо гло ре ћи да пред ста вља ис пу-
ња ва ње нео ли бе рал ног обра сца ре фор ми, али из гле да да ту 
ме ру ни су пра ти ле и оста ле нео ли бе рал не ме ре. 

По све ће ност пост пе то ок то бар ске по ли тич ке ели те иде-
а ли ма со ци јал не прав де, иде а лу дру штве не со ли дар но сти и 
со ци јал ној др жа ви, чи ње ни ца је ко ја се те шко мо же оспо ри ти 
из угла те зе о нео ли бе рал ном ка рак те ру срп ске тран зи ци је. 
Ту нај пре ни је реч са мо о сим бо лич кој по све ће но сти, ни ти о 
пу ком по пу ли стич ком зах те ву, већ о ба зич ном схва та њу од-
но са др жа ве пре ма дру штву, ко ји је нај зад за до био и сво је 
за кон ско уте ме ље ње у ви ду нај ви шег др жав ног ак та – уста ва 
из 2006. го ди не (Устав РС, члан 1.). У том сег мен ту се но ви 
устав на до ве зу је на „со ци ја ли стич ки“ устав из 1991. го ди не. 
Али, у мно го дру гих сег ме на та устав из 2006. го ди не на ди ла-
зи и „уна пре ђу је“ ста ри устав ста вља ју ћи ак це нат на груп на 
(ма њин ска) пра ва и су спен ду ју ћи на тај на чин гра ђан ски ка-
рак тер и ори јен та ци ју прет ход ног уста ва (по себ но 75. члан). 
Пре о вла ђу ју ће обе леж је но вог уста ва РС је сте ње го ва мул ти-
кул ту ра ли стич ка ори јен та ци ја. Та ко ђе, ја сно се уоча ва вел-
фе ри стич ки тон но вог уста ва, на ро чи то у сми слу на сто ја ња 
да се кроз не ке од ред бе ко је се ти чу еко ном ског уре ђе ња ис-
так не ком по нен та за шти те рад нич ких пра ва пре све га пре ко 
ин сти ту ци је со ци јал ног парт нер ства син ди ка та и по сло да ва-
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ца (члан 82.). До ду ше, но ви устав (по пут ста рог) јем чи сло-
бод но пред у зет ни штво али у истом ста ву (реч је о 83. чла-
ну) где се ис ти че оба ве за тог јем ства, ка же се да се сло бод но 
пред у зет ни штво мо же огра ни че но услед не ких екс тер них 
раз ло га ко ји ма уста во пи сац при да је су пер ма ци ју у од но су на 
ин сти ту ци ју сло бод ног тр жи шта (еко ло ги ја, здра вље по пу-
ла ци је, при род на бо гат ства и без бед ност).6 Устав је до нет под 
па тро на том кон зер ва тив не пар ти је ДСС (уз по др шку та да 
глав не опо зи ци о не стран ке ДС) чи ме се по твр ђу је вред но сна 
при вр же ност иде а лу со ци јал не прав де под јед на ко ле ви це и 
де сни це.

У при лог кон ста та ци ји да вел фе ри стич ку др жа ву ни-
је де мон ти ра ла нео ли бе рал на тран зи ци ја (ка ко сто ји у те зи 
кри ти ча ра нео ли бе рал них ре фор ми) го во ри и по да так да у 
сег мен ту здрав стве ног, обра зов ног и пен зи о ног си сте ма не 
са мо да још увек ни је до шло до ко ре ни тих ре фор ми, већ оне 
прак тич но ни су ни пла ни ра не. Би ло би за оче ки ва ти – сле де-
ћи те зу о нео ли бе рал ном ка рак те ру срп ских ре фор ми, да се 
бар не ка од тран зи ци о них вла да од 2001. го ди не упу сти ла у 
те мељ но ре фор ми са ње ових сек то ра по не ком уна пред пред-
ви ђе ном пла ну или по угле ду на успе шни је нео ли бе рал не 
при ме ре ре фор ми у тран зи ци о ним зе мља ма. Кон ку рен ци ја у 
здрав стве ним, обра зов ним и оси гу ра ва ју ћим услу га ма прак-
тич но не по сто ји, ни ти су ин сти ту ци о на ли зо ва не мо гућ но-
сти да се она раз ви је. При ват ном сек то ру ни је омо гу ће но да 
се укљу чи у ове дру штве не сег мен те. Шта ви ше, ре гу ла ти-
ва у овим обла сти ма је то ли ко ком пли ко ва на и зах тев на да 
се прак тич но ис кљу чу је сва ка мо гућ ност сна жни јег раз во ја 
при ват не ал тер на ти ве др жав ним услу га ма овог ти па. Не са-
мо да су тран зи ци о не вла де успо ре но спро во ди ле стра те шке 
ре фор ме у овим обла сти ма, већ су оне, за пра во, у пот пу но сти 

6 До ду ше, но ви устав уки нуо је ин сти ту ци ју дру штве не сво ји не пре во де ћи је у 
при ват ну (Члан 86.) али то је јед на ком по нен та у ко јој но ви устав уна пре ђу је 
ста ри (а и ту је, за пра во, реч са мо о кон ста то ва њу фак тич ког ста ња). На чел-
но гле да но, у но вом уста ву при су тан је су коб раз ли чи тих прин ци па и то на 
ви ше рав ни, од то га да се исто вре ме но по тен ци ра ју ме ђу соб но ис кљу чу ју ће 
кон цеп ци је пра ва (ин ди ви ду ал на – гра ђан ска и ко лек тив на – груп на пра ва), 
до то га да се ис ти че за ла га ње за сло бод но пред у зет ни штво али под усло ви ма 
„со ци јал не прав де“ – што пред ста вља сво је вр сни con tra dic tio in adjec to. Уз све 
ма не ко је по сто је у уста ву из 1990. го ди не, те шко је опо врг ну ти те зу да је тај 
устав у прав ном сми слу, као и у по гле ду вред но сног скло па на ко ме је из гра-
ђен, кон зи стент ни ји од сво га на след ни ка, и то у зна чај ној ме ри.
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из о ста ле. „Ре форм ске“ по ли ти ке ис цр пљи ва ле су се у по ку-
ша ју да „уна пре де“ и „по пра ве“ по сто је ћи си стем, а не да га 
у пот пу но сти из ме не. У при лог то ме го во ри чи ње ни ца да, 
на при мер, ни јед на вла да ни је из не ла бар на чел ни план ре-
фор ме пен зи о ног pay-as-you-go си сте ма ко ји у то ли кој ме ри 
оп те ре ћу је др жав ни бу џет да др жа ва мо ра да се за ду жу је у 
ино стран ству ра ди фи нан си ра ња пен зи ја и пла та.7 За вла да-
ју ће кре а то ре по ли ти ке (нео ли бе рал не) ре фор ма пен зи о ног 
си сте ма ко ја пред ви ђа уво ђе ње ви ше „сту бо ва“ (multy pil lar 
system) на лик оној у Ма ђар ској, Сло вач кој (Melicherčík, Un-
gvarský 2009) или Есто ни ји (Rah nel, Ra he, Ro o sa 2011), још 
увек ни је при о ри тет, док о ам би ци о зни јим ре ше њи ма на лик 
чи ле ан ском (Piñera 1995) не ма ни на зна ка. То је са мо је дан, 
од мно гих ин ди ка то ра ко ји нам мо же по мо ћи у утвр ђи ва њу 
осно ва но сти те зе о нео ли бе рал ном ка рак те ру срп ске тран зи-
ци је у овом слу ча ју из угла пред ло же них ме ра, по ли тич ких 
про гра ма и иде о ло шких ори јен та ци ја кре а то ра по ли ти ке. 

(Не)им пле мен ти ра ни нео ли бе ра ли зам

Дру ги, мо жда пре суд ни ин ди ка тор оце не ва ља но сти 
гор ње те зе, ти че се еви ден ти ра ња оства ре них нео ли бе рал-
них ме ра у про це су тран зи ци је. У овом слу ча ју, чи ни се да 
се код за ступ ни ка те зе о нео ли бе рал ним ре фор ма ма ја вља 
јед на вр ста „ско ка у за кљу чи ва њу“ ко јим се по ра жа ва ју ћи 
тран зи ци о ни би ланс до во ди у ди рект ну ве зу са им пле мен та-
ци јом нео ли бе рал них ме ра без да је прет ход но не дво сми сле-
но утвр ђен нео ли бе рал ни ка рак тер тих ме ра. Та ко се узро ци 
све оп ште дру штве не кри зе (ни зак жи вот ни стан дард, фи нан-
сиј ска и мо не тар на не ста бил ност, ви сок обим си ро ма штва 
и кри за ле ги ти ми те та по ли тич ке де мо кра ти је), про на ла зе 
у опре де ље њу пост ми ло шев ћев ских вла сти за при хва та ње 
нео ли бе рал не ре форм ске аген де на по чет ку тран зи ци је, на-
ро чи то стра те ги је бр зе и све о бу хват не при ва ти за ци је (Дра-
шко вић 2011). 

По ста вља се пи та ње за што ти исти узро ци – под усло-
вом да је за и ста реч о исто вет ним узро ци ма – ни су про из ве ли 
исто вет не ре зул та те и у успе шним тран зи ци о ним зе мља ма? 

7 О по тре би ре фор ме пен зи о ног си сте ма као и о ста њу у по сто је ћем си сте му 
пен зи о ног оси гу ра ња ви де ти ви ше у Ри ста но вић, Вој те шки-Кље нак (2011), 
Грк (2011) и Сто јил ко вић, Де ве џић (2010).
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За што је пољ ска, че шка или естон ска тран зи ци ја би ла успе-
шна (што се по твр ди ло чак и у усло ви ма свет ске кри зе, на-
ро чи то у слу ча ју Пољ ске) а ру мун ска, бу гар ска или срп ска 
ни је? Ако је при ме њи ван исти „нео ли бе рал ни“ мо дел, ка ко 
то да не ма истих по вољ них ре зул та та? Ком па ра тив на ана ли-
за пост со ци ја ли стич ких тран зи ци ја ну ди од го вор на ово пи-
та ње: из о ста нак и бло ки ра ње струк ту рал них ре фор ми – што 
за јед но до во ди до ста ња ко је се опи су је као фа за „тран зи ци-
о ног екви ли бри ју ма“8 – пред ста вља не ку вр сту тран зи то ло-
шког мар ке ра по мо ћу ко га мо же мо да об ја сни мо успе шност 
или не у спе шност не ке тран зи ци о не по ли ти ке. Та мо где су се 
ре фор ме спро во ди ле у кра ћем вре мен ском пе ри о ду (од не ко-
ли ко до нај ви ше 5-6 го ди на) и кон зи стент но, та мо су учин ци 
по пра ви лу по вољ ни ји у од но су на зе мље у ко ји ма је тран-
зи ци ја ви ше пу та пре ки да на па на ста вља на, и где, да кле, не 
по сто ји кон ти ну и тет у ре фор ма ма ни ти по све ће ност ви ше 
кон зе ку тив них вла да да их спро во де. При ме ри пр ве гру пе су 
сва ка ко Пољ ска, Че шка, Есто ни ја и у пе ри о ду на кон 2000. 
Сло вач ка, а дру ге Ал ба ни ја, Ру му ни ја и Бу гар ска у ко ји ма су 
се уме сто успе шних ре фор ми од и гра ва ли ве ли ки дру штве ни 
по тре си и еко ном ске кри зе.9 

Да кле, узро ке не у спе шно сти тран зи ци је не ког дру штва 
не тре ба тра жи ти је ди но у ти пу ре форм ских ме ра и из бо ру 
ге не рал ног мо де ла по ко ме се вр ше ре фор ме, већ и у по све-
ће но сти по ли тич ких ак те ра да се те ме ре при ме не и им пле-
мен ти ра ју. Сто га је од су штин ске ва жно сти за про ве ру те зе 
о нео ли бе рал ном ка рак те ру срп ске тран зи ци је еви ден ти ра ти 
обим им пле мен та ци је нео ли бе рал них ме ра. Упра во из ло же-
ни ком па ра тив ни ар гу мент на го ве шта ва ју да се при су ство 

8 У ли те ра ту ри о тран зи ци ји че сто се по ми ње фе но мен „зам ке екви ли бри ју ма“ 
или „екви ли бри јум пар ци јал них ре фор ми“ (World Bank 2002). Реч је рав но те-
жи ко ја се ус по ста вља на кон пр во бит них тран зи ци о них ме ра ко ју одр жа ва ју 
до бит ни ци из пр ве фа зе тран сфор ма ци је, за јед но са вла да ју ћим по ли тич ким 
еста бли шмен том. Њи хо вом ин те ре су од го во ра бло ки ра ње и про лон ги ра ње ре-
фор ми, на ро чи то оних ко ји се ти чу уну тра шње и спо ља шње ли бе ра ли за ци је и 
из град ње ин сти ту ци ја вла да ви не пра ва. Мре жа по ве за но сти po li ti cal fri endly 
при вред ни ка (тај ку на), ко рум пи ра них по ли ти ча ра, по ли тич ког по пу ли зма, де-
ма го ги је и от по ра ста нов ни штва (пре све га оног ње го вог де ла за по сле ног у 
др жав ном сек то ру), бло ки ра да ље ре фор ме и одр жа ва по губ но ста ње екви ли-
бри ју ма за ле ђе них ре фор ми (Но ва ко вић, Пе шић 2010).

9 Ру му ни ја је 1996. до жи ве ла рас пад фи нан сиј ског си сте ма, Бу гар ска хи пе рин-
фла ци ју 1997, док је Ал ба ни ју то ком 1997. за де сио рас пад др жа ве и крат ко-
трај ни гра ђан ски рат (Но ва ко вић 2012, 36).
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та квих ме ра, у слу ча ју Ср би је, не мо же по твр ди ти. Ме ђу тим, 
да би се кон клу зив но од го во ри ло на ово пи та ње нео п ход но 
би би ло да се овој на чел ној кон ста та ци ји да кон крет на пот-
кре пље ност. Нај бо љи на чин за та кво не што је сте да се ис пи-
та у ко јој ме ри је тран зи ци о на по ли ти ка спро во ђе на од 2001. 
им пле мен ти ра ла је згро „нео ли бе рал них“ ре фор ми у ви ду 
осло ба ђа ња тр жи шта, де ре гу ла ци је и уки да ња про тек ци о ни-
зма. 

Ме ре ње сте пе на еко ном ских сло бо да у јед ном дру-
штву пред ста вља нај по у зда ни ји мар кер нео ли брал но сти, с 
об зи ром да сло бод но тр жи ште из гра ђе но на при ват ним вла-
снич ким пра ви ма пред ста вља срж нео ли бе рал не иде о ло ги-
је. Ар гу мент ко ји ће се ов де из ло жи ти је сте сле де ћи: што је 
тр жи ште у не кој зе мљи сло бод ни је то је ка рак тер еко но ми је 
те зе мље нео ли бе рал ни ји. Реч је о не кој вр сти „кру ци јал ног 
те ста“ за нео ли бе рал ност ко ји нам по у зда но мо же по мо ћи у 
утвр ђи ва њу ка рак те ра ре фор ми кроз ко је је не ка зе мља про-
шла, или још увек про ла зи. У пи та њу је тест ко ји по чи ва на 
објек тив ним па ра ме три ма, да кле на еко ном ским па ра ме три-
ма ко ји се мо гу еви ден ти ра ти и из ме ри ти. Та ко ђе, то је иде о-
ло шки не у тра лан тест јер не раз ма тра на ме ре или за цр та не 
про гра ме и стра те ги је ре фор ми ста већ са мо сте пен тр жи шне 
сло бо де у не кој зе мљи.

На осно ву нај но ви јег ис тра жи ва ња He ri ta ge фон да ци је 
Ср би ја се, по еко ном ским сло бо да ма, на ла зи на не за вид ном 
98. ме сту (од 179. ран ги ра них зе ма ља), из ме ђу Шри Лан ке 
и Бра зи ла.10 Њен укуп ни скор од 58.0 бо до ва свр ста ва је по 
кри те ри ју ми ма ове ис тра жи вач ке ку ће у еко ном ски „углав-
ном не сло бод не“ (mostly un free) зе мље, што пред ста вља 
прет по след њу ка те го ри ју у ран ги ра њу (по след ња ка те го ри-
ја је ка те го ри ја еко ном ски „ре пре сив них“ зе ма ља). Ка да се 
по ре де зе мље Евро пе, Ср би ја се на ла зи на још не за вид ни јој 

10 Ме ре ње еко ном ских сло бо да вр ши се на осно ву че ти ри ка те го ри је: вла да ви не 
пра ва, ве ли чи не др жа ве, ре гу ла тор не ефи ка сно сти и отво ре но сти тр жи шта. 
Сва ка ка те го ри ја са сто ји се од ви ше став ки ко је су под ло жне ем пи ри ји ском 
ме ре њу. Та ко се у окви ру ка те го ри је вла да ви не пра ва ме ре сте пе ни по што ва ња 
вла снич ких пра ва и сло бо де од ко руп ци је, у ка те го ри ји оби ма др жа ве ме ри се 
фи скал на сло бо да и вла ди на по тро шња; ка те го ри ја ре гу ла тор не ефи ка сно сти 
од но си се на три став ке, по слов ну, рад ну и мо не тар ну сло бо ду. И, на кра ју, 
у ка те го ри ји отво ре ног тр жи шта ме ри се сло бо да тр го ва ња, ин ве сти ци о на и 
фи нан сиј ска сло бо да. Да кле, на осно ву по сто ја ња/не по сто ја ња или, ни воа за-
сту пље но сти ових став ки, од ре ђу је се сте пен еко ном ских сло бо да при сут них 
у не кој зе мљи.
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по зи ци ји у од но су на свет ско ран ги ра ње. Ср би ја је по при-
су ству еко ном ских сло бо да на са мом за че љу Евро пе, на 37. 
ме сту од 43. европ ске зе мље. Ни у по гле ду ре ги о на Ср би ја 
не пред ста вља ни ка квог шам пи о на нео ли бе рал них ре фор-
ми. Све зе мље бив ше Ју го сла ви је, осим Бо сне и Хер це го ви не 
(104. по зи ци ја), бо ље се ко ти ра ју од Ср би је. Тра ди ци о нал но 
со ци ја ли стич ки усме ре на Сло ве ни ја на ла зи се на 69. ме сту 
(29 ме ста ни же на ле стви ци) као еко ном ски „уме ре но сло-
бод на“ зе мља („mo desty free“). Цр на Го ра на 72. а Хр ват ска 
на 83, док нај бо љу по зи ци ју има Ма ке до ни ја ко ја се на ла зи 
на 43. ме сту. 

Узрок по ра зног еко ном ског ста ња по пи та њу из град ње 
сло бод но-тр жи шне еко но ми је ауто ри ис тра жи ва ња на ла зе у 
то ме што се, по њи ма, „еко ном ска сло бо да и да ље огра ни ча-
ва услед не до стат ка по ли тич ке во ље да се пре ду зму пре ко 
по треб не, сме ле ре фор ме“ (He ri ta ge 2012, 365). А то је про из-
вод чи ње ни це да је „вла ди на по тро шња и да ље не е фи ка сна, 
ви со ка и ло ше усме ра ва на“, па се кон ста ту је да су „по треб не 
ду бље ин сти ту ци о нал не ре фор ме да би се сма њи ла би ро кра-
ти ја, из бо ри ло са ко руп ци јом и оја чао прав ни си стем ко ји је 
под ло жан по ли тич ком ути ца ју“ (Ibi dem, 365). Још пе си ми-
стич ни ју ана ли зу ста ња до ма ће еко но ми је до но си ис тра жи-
ва ње Свет ског еко ном ског фо ру ма у из ве шта ју о гло бал ној 
кон ку рент но сти за 2012-2013 (Schwab 2012). По том из ве шта-
ју се од 144 раз ма тра не еко но ми је по кон ку рент но сти срп-
ска на ла зи на 95. по зи ци ји. По себ но је ин те ре сант но да се по 
пи та њу сло бо де уну тра шњег тр жи шта, ње го ве отво ре но сти 
за кон ку рен ци ју и при сут но сти кон ку рен ци је, Ср би ја об ре ла 
на 137. по зи ци ји, што го во ри о про фи лу до ма ћег тр жи шта.11

Ка да се овим па ра ме три ма до да ју по да ци ве за ни за ве-
ли чи ну др жав не ад ми ни стра ци је и др жав не по тро шње (око 
45% од БДП),12 ви си ну јав ног ду га (55,4 % од БДП)13, бу џет-
ског де фи ци та (те ку ћи де фи цит је 7,1 по сто од БДП),14 не ре-

11 Слич не пе си ми стич не ана ли зе да ју и дру ги из ве шта ји, по пут из ве шта ја Свет-
ске бан ке (Do ing Bu si ness 2013) и ана ли зе Фреј зер ин сти ту та (Eco no mic Fre e-
dom of the World – 2012 An nual Re port).

12 Пре ма по да ци ма При вред не ко мо ре Ср би је (ПКС 2012, 9).
13 Пре ма по да ци ма Упра ве за јав ни дуг (http://mfp.gov.rs/pa ges/is sue.php?id=7139, 

да тум при сту па: 10.11.2012).
14 Пре ма по да ци ма ко је је из нео ми ни стар фи нан си ја и при вре де Ср би је Мла ђан 

Дин кић (http://www.bi zli fe.rs/ve sti/vest/48336/skup sti na-usvo ji la-re ba lans-ovo-
go di snjeg-bud ze ta.html, да тум при сту па: 7.11.2012)
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фор ми са них си сте ма со ци јал ног, пен зи о ног и здрав стве ног 
оси гу ра ња,15 ве ли ког бро ја не при ва ти зо ва них јав них пред у-
зе ћа,16као и оби ма у ко ме др жа ва кон тро ли ше це не (јед ног 
од глав них па ра ме тра за утвр ђи ва ње да ли је не ко тр жи ште 
сло бод но)17, он да се тек мо же из гра ди ти це ло ви та пред ста ва 
о ка рак те ру два на е сто го ди шње тран зи ци је. Тек та да се, да-
кле, мо же до не ти ко нач ни суд о то ме да ли је по сре ди нео-
ли бе рал на тран зи ци ја или, за пра во, њен из о ста нак, ко ји се у 
те зи ко ју ов де раз ма тра мо, што је па ра док сал но, из јед на ча ва 
упра во са при ме ном нео ли бе рал не ре форм ске аген де. 

За ства ра ње уте ме ље не пред ста ве о ка рак те ру тран зи-
ци је у Ср би ји ве о ма ва жна мо же би ти и ана ли за јед ног сег-
мен та ре фор ми за ко ји се сма тра да пред ста вља не по бит ни 
до каз им пле мен та ци је нео ли бе рал не аген де. Цен трал ну тач-
ку кри ти ке нео ли бе рал не тран зи ци је пред ста вља про цес при-
ва ти за ци је. Тај про цес, иако за по чет то ком пр ве тран зи ци о не 
вла де, још увек ни је за вр шен.18 При ва ти за ци ја је за по чи ња ла, 
па за у ста вље на,19 па по но во на ста вља на са не из ве сним ис хо-

15 „Ни во со ци јал них да ва ња (по сма тран као % БДП) је у од но су на Ср би ју ви ши 
са мо у Аустри ји, Грч кој и Пор ту га ли ји, док је уче шће на кна да за за по сле не 
у јав ном сек то ру у БДП Ср би је на ни воу уче шћа ових на кна да у Хр ват ској и 
Пољ ској, али из над ни воа уче шћа у Бу гар ској, Ру му ни ји, Аустри ји или Че-
шкој“ (ПКС 2012, 10).

16 „Про це њу је се да тре нут но по слу је око 1.300 пред у зе ћа ко ја су под др жав ном 
кон тро лом, би ло по осно ву ве ћин ског др жав ног вла сни штва или по осно ву 
ефек тив не упра вљач ке кон тро ле (пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу), са око 280 
хи ља да за по сле них, тј. пре ко 15% од укуп ног бро ја фор мал но за по сле них у 
Ср би ји“ (Ар сић 2011, 1).

17 „Ли бе ра ли за ци ја це на је за у ста вље на и тај про цес де ли мич но иде у обрат ном 
сме ру. Кон тро ли ше се не ких 22% це на про из во да и услу га по ин дек су по-
тро шач ке кор пе и, за не ка до бра, др же се це не ко је су ис под ни воа тро шко ва 
и одр жи во сти. Др жа ва је уве ла ин ди рект ну кон тро лу це на  за из ве сне гру пе 
до ба ра (углав ном пре храм бе не про из во де). Др жав ним де кре том ко ји ће би ти 
на сна зи до кра ја 2012, одр жа ва ју се ма ло про дај не мар же на 10% за ове про из-
во де. Вла да на ста вља са ди рект ном кон тро лом це на јав них услу га, али и ин-
ди рект но та ко што је по ста ви ла гра ни цу по ве ћа ња це на ко му нал них и услу га 
јав ног град ског пре во за ко је су под кон тро лом ло кал них вла сти. Све у куп но¸ 
др жав на кон тро ла це на при сут на је у зна чај ној ме ри и ли бе ра ли за ци ја це на је 
за у ста вље на“ (Euro pean Com mis sion 2012).

18 Ра ди по ре ђе ња тре ба ре ћи да је, на при мер Есто ни ја, за са мо не ко ли ко го ди на 
прак тич но окон ча ла чи тав про цес.

19 Вла да Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-2007), за пра во ма њин ска вла да ко ја је 
обез бе ди ла по др шку та да још увек не ре фор ми са не Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је, по ку ша ла је да се об ра чу на са крх ким на сле ђем за по че тих ре фор ми у 
Ср би ји. То је нај пре учи ње но за вре ме ман да та ми ни стра Дра га на Мар ши ћа-
ни на ка да је про цес при ва ти за ци је не са мо за у ста вљен (ни јед но је ди но пред-
у зе ће ни је про да то за го ди ну да на), већ и на чел но до ве ден у пи та ње, под из го-
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дом.20 Пре о вла ђу ју ћа пер цеп ци ја о при ва ти за ци ји  је сте да је 
у пи та њу вр ло не тран спа рен тан, ко руп ци о на шки и ге не рал-
но гле да но, не у спе шан про цес. За ступ ни ци те зе о нео ли бе-
рал ној тран зи ци ји сма тра ју да та кву при ва ти за ци ју (ме шо ви-
ти – тен дер ски и аук циј ски мо дел) ни је тре ба ло спро во ди ти, 
већ је тре ба ло или усво ји ти не ки дру ги мо дел (ва у чер ски тип, 
на при мер), или ве ћи део при вре де оста ви ти у др жав ном вла-
сни штву. Упр кос вла да ју ћој пред ста ви о не у спе шној при ва-
ти за ци ји не дав на ана ли за овог про це са да је дру га чи ју сли ку 
ње го вих пер фор ман си. Пре ма ана ли зи Аген ци је за при ва ти-
за ци ју (АЗП) ко ја је ис тра жи ва ла учин ке про це са при ва ти за-
ци је, при ме ћу је се зна чај на раз ли ка у оства ре ним при хо ди ма 
и вред но сти имо ви не при ва ти зо ва них, не при ва ти зо ва них и 
пред у зе ћа у ко ји ма је при ва ти за ци ја рас ки ну та. Гра фи кон 1. 
ана ли зи ра кре та ње при хо да у ове три ка те го ри је пред у зе ћа 
у вре мен ском раз ма ку од 2002-2010, и по ре ди ста ње из 2002. 
го ди не са ста њем из 2010:

                      

 

Из вор: АЗП 2012.

во ром да је нео п ход но „пре и спи та ти“ сву до та да шњу прак су при ва ти за ци је.
20 По на ла зи ма Европ ске ко ми си је, про цес при ва ти за ци је је по нов но за у ста-

вљен: „За у ста вље на је при ва ти за ци ја ком па ни ја у дру штве ном вла сни штву. У 
2011. го ди ни про да та су са мо два пред у зе ћа на јав ном тен де ру... и два пред-
у зе ћа аук циј ском про да јом. Као ре зул тат од ла га не при ва ти за ци је, рас ки да ња 
уго во ра и по нов не на ци о на ли за ци је, др жа ва још увек има кон тро лу над од ре-
ђе ним бро јем ве ли ких ком па ни ја у про из вод ном сек то ру“ (Euro pean Com mis-
sion 2012).
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На осно ву ових по да та ка про из ла зи да су при хо ди код 
при ва ти зо ва них пред у зе ћа по ве ћа ни за 69%, да су не при ва-
ти зо ва на пред у зе ћа оста ла на истом ни воу, а да су пред у зе ћа 
код ко јих је до шло до рас ки да уго во ра о при ва ти за ци ји ума-
њи ла при хо де за 55% (АЗП 2012).  Сле де ћи гра фи кон по ка зу је 
по слов ни ре зул тат оства рен код при ва ти зо ва них, не при ва ти-
зо ва них и пред у зе ћи ма у ко ји ма је рас ки нут уго вор о при-
ва ти за ци ји у вре мен ском раз ма ку од 2002-2010 и по ре ђе њем 
ста ња из 2002. са ста њем у 2010:

             

       

Из вор: АЗП 2012.

Као и у прет ход ном слу ча ју, по да ци го во ре да су при-
ва ти зо ва на пред у зе ћа по сло ва ла успе шни је и то у зна чај ни јој 
ме ри у од но су на не при ва ти зо ва на пред у зе ћа. По овој ана ли-
зи ис па да да су: 

„2002. го ди не сва пред у зе ћа пра ви ла гу би так, док 2010. 
го ди не је ди но при ва ти зо ва на пра ве до би так. При ва ти зо ва на 
пред у зе ћа су у 2002. пра ви ла гу би так од 102. ми ли јар ди евра, 
док су 2010. го ди ну за вр ши ла са 200 ми ли јар ди евра до бит-
ка. Не при ва ти зо ва на пред у зе ћа кон стант но пра ве гу би так.“ 
(АЗП 2012). 

Сли чан од нос бе ле жи се и ка да је у пи та њу про дук тив-
ност ко ја је код при ва ти зо ва них пред у зе ћа уве ћа на у овом 
вре мен ском пе ри о ду за 4,3 пу та, што пред ста вља  „зна чај-
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но“ уве ћа ње про дук тив но сти (АПЗ 2012). Ме ђу тим, мо жда 
су, упра во због те зе о не га тив ном ути ца ју при ва ти за ци о ног 
про це са на за по сле ност, нај ин те ре сант ни ји по да ци ко ји се 
од но се на утвр ђи ва ње учин ка при ва ти за ци је на раст не за по-
сле но сти (Ста јић 2009). На и ме, уоби ча је на је те за да је при-
ва ти за ци ја од го вор на за ве ли ку не за по сле ност и от пу шта ња 
рад ни ка. За кљу чак овог ис тра жи ва ња је сте да се та ко ре ла-
ци ја не мо же ус по ста ви ти јер се по ка зу је да су сва пред у зе ћа 
(при ва ти зо ва на, не при ва ти зо ва на, и она са рас ки ну тим ку-
по про дај ним уго во ром) то ком про те кле де це ни је сма њи ва ла 
број за по сле них. Сто га се кон ста ту је да је „пад бро ја за по-
сле них очи гле дан по ка за тељ да су сва дру штве на пред у зе ћа 
у Ср би ји за по шља ва ла пре ве ли ки број рад ни ка“ (АЗП 2012), 
те да про цес при ва ти за ци је не мо же, сам по се би, би ти од го-
во ран за от пу шта ње рад ни ка и не за по сле ност. 

Су де ћи по из не се ним по да ци ма мо же се кон ста то ва ти 
из о ста нак струк ту рал них  (нео ли бе рал них) ре фор ми – ко-
је, пре све га, зна че ра ди кал но и зна чај но сма ње ње др жав не 
ад ми ни стра ци је, до вр ша ва ње при ва ти за ци је (на ро чи то ве-
ли ких др жав них фир ми), еко ном ске ли бе ра ли за ци је и чи та-
вог спек тра ре форм ских ме ра кроз ко је су про ла зи ле зе мље 
у тран зи ци ји.  Тај из о ста нак на док на ђи ван је до дат ним ја ча-
њем по ли тич ке и ин сти ту ци о нал не кон тро ле над при вре дом. 
Да нас је др жа ва Ср би ја глав ни по сло да вац, глав ни зај мо да-
вац, глав ни га рант по сло ва ња, што је обр ну то сра змер но нео-
ли бе рал ном кон цеп ту уло ге др жа ве у еко но ми ји. Уме сто да 
је до шло до зна чај ног сма ње ња ад ми ни стра ци је (што ну жно 
сле ди из те зе о до ми на ци ји нео ли бе рал ног тран зи ци о ног мо-
де ла), сва ка но ва вла да је ек по нен ци јал но ра сла. Шта ви ше, 
раст др жа ве се огле да и у по ве ћа њу бро ја ње них ор га на, но-
вим функ ци ја ма у окви ру по сто је ћих ре со ра и на ро чи то ра-
пид ним умно жа ва њем бро ја др жав них аген ци ја.21

21 У Ср би ји има ви ше од 100 аген ци ја, ре гу ла тор них те ла и дру гих вр ста вла ди-
них ор га на: „У Ср би ји по сто ји 46 аген ци ја, ко ми си ја, фон до ва и дру гих ре гу-
ла тор них те ла вла де, пре ма спи ску ко ји је на свом сај ту об ја вио вла дин Са вет 
за све о бу хват ну ре фор му про пи са, од но сно је ди ни ца за спро во ђе ње ре фор ме 
... У тој гру пи, ме ђу тим, ни је об у хва ћен спи сак ре пу блич ких ор га на, ор га ни-
за ци ја, слу жби ко је ни су ка те го ри зо ва не као ре гу ла тор на те ла а на ла зе се на 
ре пу блич ком бу џе ту, ко јих, пре ма еви ден ци ји овог вла ди ног те ла има укуп но 
54.“, Тан југ, 29. сеп тем бар 2009.
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*

На осно ву оства ре них ре зул та та тран зи ци је ко ји су у 
овом ра ду са гле да ва ни кроз че ти ри нео ли бе рал на па ра ме тра 
(ре дук ци ја со ци јал не др жа ве, де мон та жа гло ма зне др жа ве, 
по вла че ње др жа ве из еко но ми је уз де ре гу ла ци ју тр жи шта, и 
бр зог и оро че ног про це са при ва ти за ци је) мо же се кон ста то-
ва ти да ни по јед ном од ових па ра ме та ра ни је оства рен ре зул-
тат ко јим би се исто ри јат ре форм ских по ли ти ка ока рак те ри-
сао као „нео ли бе ра лан“. Шта ви ше, по ка за но је да ни на ме ре, 
пла но ви и пред ло же не ре форм ске кон цеп ци је кре а то ра по ли-
ти ке у про те клих два на ест го ди на ни су би ле кон ци пи ра не на 
нео ли бе рал ној иде о ло шкој ма три ци. Да ље, кру ци јал ни тест 
за при су ство нео ли бе ра ли зма ко ји је спро ве ден у овом ра ду, 
кон клу зив но по би ја те зу ко ја у пост пе то ок то бар ским тран-
сфор ма циј ским про це си ма ви ди им пле мен ти ра ње нео ли бе-
рал не аген де. Уко ли ко су се спро во ди ле нео ли бе рал не ме ре 
то би се мо ра ло од ра зи ти на сте пен раз ви је но сти еко ном ских 
сло бо да у дру штву. Ме ђу тим, ви ше ре но ми ра них ис тра жи-
вач ких аген ци ја у сво јим ана ли за ма по ка зу је да је Ср би ја 
прак тич но еко ном ски не сло бод на зе мља. Од но сно, по раз ви-
је но сти еко ном ских сло бо да Ср би ја се свр ста ва у еко ном ски 
„углав ном не сло бод не“ зе мље. По сле дич но, ја сно је да не мо-
же би ти ре чи о нео ли бе рал ној тран зи ци ји, јер не ма нео ли бе-
ра ли зма без еко ном ских сло бо да и сло бод ног тр жи шта. 

У слу ча ју Ср би је је то по себ но уоч љи во, јер ни јед на 
ре форм ска вла да ни је усво ји ла нео ли бе ар лну аген ду ни ти 
је спро во ди ла нео ли бе рал ни план (без об зи ра на то да ли је 
усво ји ла ово пр во). Дру га је ствар уко ли ко се сва ка вр ста пос-
сто ци ја ли стич ких ре фор ми и нео п ход ност при ва ти за ци о ног 
про це са раз у ме као „пут у нео ли бе ра ли зам“. У том слу ча ју 
ја сно је да је реч о тран зи циј ски „ре ак ци о нар ној“ кри ти ци 
ко ја нео п ход ност дру штве них ре фор ми не са гле да ва из угла 
про бле ма ко је сва ка план ска при вре да за сно ва на на не га ци ји 
при ват них вла снич ких пра ва про из во ди – и фак тич ког на-
сле ђа та кве по ли ти ке, већ из иде о ло шког угла марк си зма. 
Но, у овом ра ду иде о ло шка ра ван овог про бле ма ни је би ла 
при мар на, већ де тек ци ја им пле мен ти ра них ме ра ко јом се a 
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po ste ri o ri мо же од го во ри ти и о иде о ло шкој ори јен та ци ји кре-
а то ра по ли ти ке. 

По себ но је про бле ма тич на кон ста та ци ја ко ја не по сто ја-
ње би ло ка квог ре форм ског пла на иден ти фи ку је са нео ли бе-
рал ним пла ном. Та ко и до ла зи до по ме ну тог ар гу мен та тив-
ног ско ка ко јим се фак тич ких не у спех тран зи ци је (бло ки ра-
на тран зи ци ја са по ра зним еко ном ским ре зул та ти ма) и њен 
из о ста нак, иден ти фи ку је са при ме ном нео ли бе ра ли зма. Но, 
као што је ре че но, иде о ло шка план раз ма тра ња у овом рад ну 
ни је био при ма ран, и ов де се при сту пи ло ана ли зи оправ да-
но сти јед не те зе не са мо ра ди ње са ме, већ ра ди од го во ра на 
пи та ње о ка рак те ру тран зи ци је у Ср би ји. Та ква раз ма тра ња 
мо гу би ти од ко ри сти у сми слу раз ве ја ва ња кон фу зи је ко ја 
пред ста вља про из вод по гре шног ло ци ра ња узро ка јед не не у-
спе шне тран зи ци је. 

Aleksandar Novakovic

“NEO LI BE RA LISM” AND TRAN SI TION:
- Cri ti cal Re vi ew of the The sis of the “Neo li be ral” Cha rac ter 

of Tran si tion in Ser bia

Sum mary

This pa per exa mi nes the me rits of the the sis, sup por ted by 
se ve ral aut hors, of the neo li be ral cha rac ter of Ser bian tran si tion 
thro ugh the analysis that is been car ried out on two le vels: the le-
vel of the ide o lo gi cal ori en ta tion of the re for mers, and the le vel of 
ac tual and em pi ri cally ve ri fi a ble neo li be ral me a su res. In the first 
ca se, the lack of ide o lo gi cal or pro gram ma tic neo li be ra lism of 
po li ti cal ac tors in vol ved in the re forms sin ce 2000, is been do cu-
men ted. In the se cond ca se, the analysis of the im ple men ta tion of 
fo ur key pa ra me ters of “neo li be ral” stra tegy du ring the pe riod of 
the tran si tion (re duc tion of the wel fa re sta te, di sman tling cum ber-
so me ad mi ni stra tion, wit hdra wal of the sta te from the eco nomy 
ac com pa nied with mar ket de re gu la tion, and the pro cess of ra pid 
pri va ti za tion) shows that this hypot he sis can not be em pi ri cally 
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sup por ted. Ba sed on the se fin dings, it can be con clu ded that this 
ar gu ment must be re jec ted.
Keywords: neo li be ra lism, tran si tion, in sti tu ti o nal ca pa city, eco-

no mic fre e dom, re forms 
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Re su me

This pa per cri ti cally exa mi nes the the sis of the neo li be ral 
cha rac ter of the tran si tion in Ser bia. It is shown that this the sis 
can not be cor ro bo ra ted both on the le vel of ide o lo gi cal ori en ta-
tion of po licy ma kers, and on the le vel of the im ple men ted po li ci-
es („im ple men ted neo li be ra lism”).  The re fo re, the pa per analyzes 
pro gram com mit ments of the main po li ti cal ac tors and shows that 
they stand at the op po si te po le from what can be con si de red as a 
“neo li be ral” ide o lo gi cal ori en ta tion. It is shown that the po licy-
ma kers in vol ved in Ser bian tran si tion from 2000 to the pre sent, 
we re gu i ded pri ma rily by so cial de moc ra tic po li ti cal pa ra digm 
and re spect for the exi sting in sti tu ti ons of the wel fa re sta te.  This 
exam ple is par ti cu larly stri king in terms of left and right con sen-
sus which has fo und its em bo di ment in the new Con sti tu tion of the 
Re pu blic of Ser bia. Al so, ab sen ce of any “neo li be ral” stra tegy 
of po li ti cal ac tors (the tran si ti o nal go vern ments, po licy ma kers 
and ma jor po li ti cal par ti es) is be ing do cu men ted. The con clu sion 
is that the re exists a ge ne ral con sen sus among the po li ti cal eli te 
(both wit hin go vern ment and the op po si tion) re gar ding the ac-
cep tan ce of the so cial ro le of the sta te.  The exi sting dif fe ren ces in 
the po li ti cal li fe of Ser bia are to be ex pla i ned pri ma rily thro ugh 
the po si ti o ning of po li ti cal par ti es to ward so me po li ti cal is su es 
(e.g. the Ko so vo is sue, the co o pe ra tion with the Ha gue Tri bu nal, 
the pro blem of na ti o na lism) and not to ward dif fe rent un der stan-
ding of eco no mics and the ro le of the sta te in the re di stri bu tion 
of we alth. On the ot her hand, at the le vel of „im ple men ted neo-
li be ra lism “, the the sis of the „neo li be ral“ cha rac ter of Ser bian 
tran si tion can not be cor ro bo ra ted. Thro ugh the analysis ba sed 
on the de tec tion of ac hi e ved „neo li be ral“ me a su res on fo ur key 
seg ment of what is of ten per ce i ved as a cor ner sto ne of „neo li be-
ral“ po li ti cal and eco no mic agen da, and with the sup port of  a 
kind of a „cru cial ar gu ment”, it is shown that this the sis falls. By 
analyzing the si ze of go vern ment, the de gree of mar ket re gu la-
tion, sta te pro tec ti o nism and pro cess of pri va ti za tion du ring the 
pe riod of 12 years of Ser bian tran si tion, it is as ser ted that in no ne 
of  the se sphe res the im ple men ta tion of so  cal led “neo li be ral” 
me a su res is been evi dent. On the con trary, the analysis finds a 
strong com mit ment of po li ti cal eli te to a pre ser va tion of so cial 
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and eco no mic sta tus quo, lack of re forms and po li ti cal will to im-
ple ment re forms. Fi nally, stra tegy of me a sur ment of the eco no mic 
fre e doms in tran si ti o nal Ser bia sho uld re pre sent a „cru cial test“ 
of the the sis. Ba sed on the test fin dings it is shown that Ser bian 
eco nomy is to be cha rac te ri zed as „mostly un free“. Con se qu ently, 
the exa mi ned the sis is to be con clu si vely re jec ted. The ca u ses of 
the pro ble ma ti cal cha rac ter of the the sis, in ad di tion ide o lo gi cal 
com mit ments of its aut hors, can be fo und in the inap pro pri a te 
and ba si cally wrong equ a li za ti on of un suc cessful tran si tion and 
the lack of re forms with the „neo li be ral” re forms.
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