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PREDGOVOR

Zakaj je potrebno desetletje po začetku tranzicije, ko najuspešnejše drža-
ve že vstopajo v Evropsko unijo, objaviti še eno knjigo o tranziciji? Ne gre
toliko za naravno človeško željo, da bi »potegnili črto« pod določeno zgo-
dovinsko obdobje in pod njegovo teoretično raziskovanje, ampak pred-
vsem za ambicijo, da bi ponudili drugačno, bolj celovito interpretacijo
tranzicije. Predvsem gre za širšo zgodovinsko pojasnitev dejavnikov, ki
so vplivali na raznolikost njenega poteka in ogromne razlike v njeni us-
pešnosti med posameznimi državami, ter za ugotavljanje, kaj so začetni
neuspehi pri spopadanju z izzivi tranzicije pomenili za preoblikovanje
same politično ekonomske teorije.

Motivacija za pričujoče delo je torej dvojna: metodološka (teoretska) in
vsebinska. Metodološka motivacija izhaja iz dilem in razvoja prevladujo-
če ekonomske teorije. Na najbolj splošni teoretski ravni me zanimajo
spremembe, ki jih je v glavnem toku ekonomske znanosti povzročila so-
dobna politična ekonomija (natančneje teorija javne izbire in nova inšti-
tucionalna ekonomija kot njeni ključni disciplini), še zlasti pa, kako
lahko ti disciplini izboljšata razumevanje notranje dinamike nekdanjih
socialističnih družb, razlogov njihovega neuspeha in poteka tranzicije.
Pri tem v skladu s pristopom sodobne politične ekonomije ne postavljam
normativnih vprašanj, kako naj bi tranzicija potekala na najboljši način
in ali bi pod določenimi predpostavkami socialistična družba lahko dol-
goročno preživela. Zanima me predvsem pozitivna analiza: kje so vzroki
značilne cikličnosti socialističnih družb in zakaj je bila z njihovim propa-
dom prekinjena; zakaj tranzicija poteka različno v različnih državah; od
česa je odvisna vsebina izbranih reform, njihova hitrost in uspešnost.

Osnovna vsebinska teza dela je, da sta način in dinamika tranzicije (to
je izbira med različnimi možnimi inštitucijami, hitrost sprememb, njiho-
va stabilnost itd.) v vsaki posamezni državi odvisna tudi od dogajanja v
njej v zadnjih letih pred zlomom socialistične ureditve. Pri tem je ključ-
no, ali je do konca socializma prišlo po večletnih notranjih reformah (en-
dogena tranzicija) ali pa je nastopil nepričakovano, kot posledica zuna-
njega pritiska (eksogena tranzicija). Ali je do tranzicije v posamezni
državi prišlo endogeno ali eksogeno, pa je odvisno od poteka njene no-
tranje dinamike v socialističnem obdobju. Zato je za razumevanje zgodo-
vinske pogojenosti tranzicije potrebno razviti tudi ustrezno analizo zna-
čilne politično ekonomske cikličnosti socialističnih družb. 
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Težišče dela je teoretska analiza. V prvem poglavju je predstavljen raz-
voj sodobne politične ekonomije, nato pa sta podrobneje primerjana
standardno in inštitucionalno pojmovanje tranzicije. V drugem poglavju,
ki je za delo ključno, razvijem lasten teoretski model. Najprej s pomočjo
nekaterih že obstoječih modelov teorije javne izbire oblikujem preprosto
razlago obnašanja diktatorja oziroma nedemokratične oblasti. Nato v
skladu s spoznanji inštitucionalne ekonomije analiziram ključne transak-
cijske stroške, ki so povezani z ekonomsko in politično strukturo socia-
lističnih družb ter omejujejo oblast pri doseganju njenih ciljev. Nato
pokažem, da je bila značilna cikličnost teh družb posledica naraščanja
takšnih transakcijskih stroškov ter kampanjskih poskusov njihovega
zmanjševanja, ter oblikujem hipoteze o poteku politično gospodarskih ci-
klov v socializmu. V naslednjem koraku oblikujem predpostavke, pod
kakšnimi pogoji se cikličnost lahko prekine in izteče v notranje spodbu-
jeno (endogeno) tranzicijo. Trditev, da je tako ciklično obnavljanje kot
nepovratno endogeno preoblikovanje socialističnih družb možno poja-
sniti v okviru istega splošnega modela, je ključni teoretski prispevek tega
dela. V nadaljevanju nato oblikujem hipoteze, kako bo tip tranzicije (en-
dogena ali eksogena) določal njen potek in dinamiko.

Tretje in četrto poglavje sta namenjena empiričnemu preverjanju obli-
kovanih hipotez. Tretje poglavje prikazuje dejanski potek politično gos-
podarskih ciklov v posameznih socialističnih državah in preverja njihovo
skladnost s tukaj oblikovanim modelom, četrto poglavje pa opisuje potek
tranzicije na ključnih področjih (privatizacija, gospodarska stabilizacija
in liberalizacija, dinamika rasti, politično ravnovesje). Opravljeno empi-
rično delo sicer ne zadošča za odločnejšo sodbo o utemeljenosti razvitega
modela, vsekakor pa kaže, da njegova razlagalna moč ni zanemarljiva.

Sklepi o skladnosti empiričnega gradiva s hipotezami so predstavljeni
na koncu ustreznih poglavij, prav tako je komentar o razmerju med
mojim in drugimi pristopi k razumevanju socializma in tranzicije dodan
na konec poglavja, kjer je model oblikovan. Sklep na koncu dela povze-
ma rezultate in skuša oceniti njihovo relevantnost s stališča širših teoret-
skih dilem ekonomske znanosti. Te dileme želim na kratko orisati v na-
daljevanju tega predgovora.1

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

1 Tukaj moj namen ni stroga teoretska argumentacija, ampak splošna predstavitev
mojega zaznavanja ključnih teoretskih vprašanj sodobne ekonomije. Tiste izmed za-
pisanih trditev, ki so ključne za tezo dela in njeno dokazovanje, bodo eksplicitneje
razvite kasneje, prav tako bo sproti navedena relevantna literatura. Zaenkrat so po-
trebne le tele opombe: razprava o »socialistični kalkulaciji« je povzeta po sekundar-
nih virih (Dallago in Mittone, 1996; Egidi, 1996); kritika modela splošnega ravnoves-
ja in ekonomike blaginje s stališča ekonomike informacij je sistematično predstav-
ljena v Stiglitz (1994), kjer so izpeljane tudi njene posledice za primerjalno oceno
učinkovitosti javne in zasebne lastnine oziroma nadzora; kritika neoklasičnega mo-
dela s stališča evolucijske ekonomije je razvita v Nelson in Winter (1982), njegova
nepripravnost za razumevanje problematike tranzicije pa je sistematično utemeljena
v Murrell (1991); Hayekova teorija decentraliziranega obvladovanja informacij in
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Dolgotrajna gospodarska kriza, ki je v osemdesetih letih zajela večino
socialističnih držav, še bolj pa zlom enostrankarskih političnih ureditev
ter odločitev za prehod v demokracijo in tržno gospodarstvo, ki sta ji sle-
dila, so bili vsaj za ekonomsko teorijo dobra novica. Dramatičnih dogod-
kov skoraj ni bilo mogoče razumeti drugače kot potrditev prevladujočega
prepričanja o teoretični in praktični superiornosti kapitalističnega siste-
ma, pa tudi o zaželenosti demokracije in njeni združljivosti z dolgoročno
gospodarsko uspešnostjo. Morda najbolj razvpit izraz navdušenja je bila
znamenita teza o koncu zgodovine, ki naj bi nastopil, ker je v boju dveh
konkurenčnih gospodarskih in političnih sistemov eden drugega ned-
voumno porazil in s tem dokazal svojo zgodovinsko premoč. Vzporedni
rezultat konca zgodovine naj bi bil tudi konec spopadanja velikih idej.
Neoklasična izvedba liberalne ekonomije, ki je že tako bila glavni tok
ekonomske znanosti, naj bi s tem postala sploh edina smiselna in z novi-
mi dejstvi skladna ekonomska doktrina.

Toda hkrati, ko je polom socialističnega projekta okrepil veljavo in
olajšal dokazovanje pravilnosti glavnega toka ekonomije nasproti že tako
obstranskim alternativnim šolam, je tudi izostril nasprotja znotraj njega
samega. Če se je do tedaj še lahko zdelo, da so nova področja – ekonomi-
ka informacij, teorija javne izbire, nova inštitucionalna ekonomija –, ki
so se razvila znotraj glavnega toka in postopno širila njegovo strugo,
zgolj nadgradnja, ki jo bo možno brez velikih pretresov vključiti v osred-
nji teoretski korpus, je prav spoprijem neoklasike s snovanjem in razu-
mevanjem tranzicije jasno razkril temeljne razlike med starim in novimi
pristopi.

Sprva sta navidezna samoumevnost in neposredna razložljivost do-
godkov oziroma razmer v nekdanjih socialističnih državah potrjevali pra-
vilnost preprostih vzorcev neoklasične teorije in široko odpirali vrata nje-
nim razlagalcem. Novi vzhodnoevropski politiki, ki jih je na oblast
poneslo navdušenje nad zlomom nepriljubljene in predvsem neučinkovi-
te socialistične ureditve, so hvaležno sprejeli priporočila, ki so obljubljala
hitro in sorazmerno enostavno tranzicijo iz starega v novi sistem. Večina
držav je na področju makroekonomske stabilizacije (znižanje inflacije,
zaustavitev padanja bruto domačega proizvoda) res sorazmerno kmalu
dosegla pričakovane rezultate. Vendar so zapletenejše reforme, vključno
s privatizacijo, ki so zahtevale tudi korenitejše spremembe inštitucional-
nega okvira, zaostajale za načrtovano dinamiko in predvsem zaradi poli-
tičnih kompromisov vse bolj odstopale od prvotno začrtane smeri. Stop-
nje gospodarske rasti so bile sicer primerjalno visoke, vendar praviloma
vse premajhne za željeno hitro dohitevanje razvitih vzornikov. Sčasoma
se je tudi pokazalo, da potrpljenje ljudi ni neomejeno in da liberalistične
vlade, dovzetne za neoklasične napotke, lahko hitro zapravijo njihovo

XPREDGOVORX

evolucije je povzeta po Hayek (1988) in Birner (1996); teorija tekmovanja in selekcije
inštitucij je razvita v Alchian (1950) in Demsetz (1967).
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naklonjenost. Postalo je očitno, da tranzicijske družbe ne bodo čez noč
enake zahodnoevropskim; še več, tudi načini preoblikovanja, ki so jih iz-
brale, se med seboj močno razlikujejo in niso enako uspešni. 

Nepripravljenost neoklasične teorije za ustrezen spoprijem z vsemi
vprašanji tranzicije je neposredna posledica njej lastnega načina uteme-
ljevanja učinkovitosti konkurenčnega tržnega sistema. Najelegantnejši
dokaz učinkovitosti trga naj bi bil prvi teorem ekonomike blaginje, doka-
zan s pomočjo modela splošnega ravnovesja, ki pravi, da je vsako konku-
renčno ravnovesje, ki se oblikuje ob običajnih predpostavkah (konvek-
snost preferenc in produkcijskih funkcij, maksimiranje koristnosti
oziroma dobičkov, zasebnost vseh dobrin, popolnost in zastonjskost skle-
panja ter uveljavljanja pogodb), optimalno v Paretovem smislu. Toda v
tridesetih letih je Barone s pomočjo enostavnejše (Walrasove) verzije mo-
dela dokazal, da je učinkovito ravnovesje možno tudi v socializmu,
Lange pa je v odgovoru na Misesovo kritiko pokazal, da lahko centralni
planski organ po posebni proceduri oblikuje cene, enake tistim, ki bi se
oblikovale na trgu. 

Najbolj utemeljene ugovore na dokazovanje možnosti socialističnega
planiranja s pomočjo modela splošnega ravnovesja so oblikovali ekono-
misti avstrijske šole. Hayek je trdil, da planski organ ne more dovolj hitro
zbrati in obdelati vseh potrebnih informacij, niti nima za to ustreznih
spodbud; vse pomembne informacije iz svojega okolja pa lahko zbere in
se nanje odzove vsak posamezni udeleženec trga, ki je k temu spodbujen
z željo po maksimiranju dobička oziroma potrošniškega zadovoljstva.
Nezmožnost načrtne koordinacije velikega števila ponudnikov in povpra-
ševalcev, sporočilna vrednost cen in drugih tržnih signalov, ki zgoščeno
posredujejo informacije o ravnanju drugih subjektov, ter pomanjkljivost
spodbud v birokratskih hierarhijah so postali običajne sestavine neokla-
sične utemeljitve učinkovitosti trga. Vendar pa so brez pozornosti osred-
nje ekonomske doktrine ostala druga pomembna opozorila tedanje teo-
retske razprave, ki ravno toliko kot o nemožnosti planiranja govorijo o
neustreznosti neoklasičnega modela splošnega ravnovesja. 

Eno izmed takšnih prezrtih opozoril je Hayekova razlaga, da indivi-
dualni akterji zmorejo obvladovati veliko množico informacij le s pomoč-
jo ustaljenih miselnih vzorcev (rutin), prav tako pa družbene rutine (tra-
dicija, norme, inštitucije) vzpostavljajo »razširjeni red« vnaprej sicer
nekoordiniranih interakcij velikega števila posameznikov. Prav tako kot
ni možno obvladovati množice informacij brez pomoči ustaljenih misel-
nih okvirov, tudi ni mogoče izpeljati vseh smiselnih tržnih transakcij
brez oblikovanja ustaljenih organizacij. Coase je prav tako že v tridesetih
letih opozoril, da bi bilo sprotno vzpostavljanje stikov z vedno novimi
neznanimi posamezniki zamudno in drago, in ker bi ti stroški preprečili
sicer koristne transakcije, je ekonomsko smotrno oblikovati organizacije,
ki omogočajo stalna, ponavljajoča se, predvidljiva in tudi hierarhično
urejena razmerja oziroma transakcije med posamezniki. V tem smislu je

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX
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Coasova teorija podjetja kot načina učinkovitega obvladovanja kopice
transakcij vzporedna Hayekovim preudarkom o miselnih in družbenih
rutinah kot načinu obvladovanja množice informacij. 

Coasove in Hayekove ideje o inštitucijah in ustaljenih postopkih kot
rešitvah za obvladovanje kompleksnega sveta, v katerem delujejo in želi-
jo uspeti ekonomski akterji, so čez približno pol stoletja postale eden od
teoretskih navdihov, če že ne neposrednih temeljev nove ekonomske teo-
rije inštitucij. Dotlej pa so se osrednji ekonomski doktrini opozorila o
omejenih sposobnostih človeškega uma in stroških sklepanja ter uveljav-
ljanja pogodb zdela manj pomembna od nekaterih drugih, bolj »stan-
dardnih« nevarnosti za neuspeh tržnega sistema: javnih dobrin, ekster-
nalij, prihrankov obsega. Neoklasiki so pokazali, da lahko pravilno
ukrepanje države reši te težave in omogoči vzpostavitev najboljšega mož-
nega približka konkurenčnega splošnega ravnovesja. Toda če je takšna
analiza morda lahko vodilo za gospodarsko politiko v stabilnih tržnih
gospodarstvih, pa ne daje skoraj nobenih napotkov za razmere, ko je trž-
ni sistem in njemu lastne inštitucije šele potrebno vzpostaviti. Prav siste-
matično zanemarjanje pomena inštitucionalnega okvira, znotraj katerega
samodejno ali s posredovanjem države poteka vzpostavljanje splošnega
ravnovesja, je zato eden temeljnih razlogov, da neoklasična ekonomika
ni posebej pripravna za razumevanje tranzicije kot sorazmerno hitrega
prehoda iz enega v drug inštitucionalni okvir.

Drugo dolgo zanemarjeno teoretsko opozorilo iz razprav o možnosti
socializma govori o neustreznosti neoklasičnega pojmovanja konkurence
in dinamike procesov gospodarskega razvoja. Poenostavljeno rečeno,
dinamika v neoklasičnih modelih pomeni približevanje ravnovesnemu
stanju in obstaja le zato, ker v trenutku opazovanja vse spremenljivke še
nimajo ravnovesnih vrednosti oziroma ker jih je neki zunanji šok od njih
odmaknil. Poti približevanja so sicer lahko različne, vendar je končno
ravnovesno stanje opredeljeno neodvisno od poti, po kateri ga doseže-
mo. Še celo v modelih gospodarske rasti kot dinamičnega procesa par ex-
cellence je končni rezultat neoklasične dinamike vzpostavitev stabilnega
stanja dolgoročno obstojne rasti (tako imenovani steady-state). 

Najbogatejšo alternativo takšnim pogledom je spet ponudila avstrijska
šola. Schumpeter je v središče postavil podjetnika kot človeka, ki ga nuja
tržnega preživetja sili v odkrivanje vedno novih priložnosti: novih proi-
zvodov, proizvodnih tehnologij, prodajnih poti in načinov organiziranja
dejavnosti. Podjetnikov odgovor na spremembe v okolju je vselej nova
»kombinacija« obstoječih sredstev in znanj, pogosto pa so najuspešnejši
tisti, ki na izzive odgovorijo z inovacijo, to je ustvarjanjem novih znanj in
sredstev. Toda inovacije, ki ustvarjajo nove proizvode, tehnologije ali na-
čine organiziranja (inštitucije), povratno spreminjajo okolje, iz katerega
je prvotno prišla spodbuda za njihov nastanek. Zavoljo tega je dinamika
v neoklasičnem smislu preprosto nemogoča: neravnovesje v ekonomskih
parametrih res oblikuje cenovne in drugačne signale, ki spodbudijo prila-
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gajanje, toda to prilagajanje vključuje aktivno spreminjanje okolja in ne
le lastne dejavnosti v njem. Prilaganje ustvarja nova znanja in sredstva,
zaradi česar se spreminjajo relativne cene in tehnološke funkcije, ki dolo-
čajo ravnovesje; čeprav so bile prvotna spodbuda za proces prilagajanja
informacije o neskladnosti dejanskih razmer z ravnovesnimi, pa je prila-
gajanje samo povzročilo spremembe, zaradi katerih stanje, ki bi bilo v
izhodiščnih razmerah ravnovesno, ne bi bilo več optimalno, tudi če bi ga
končno uspeli doseči. Ekonomska dinamika zato pomeni premikanje iz
enega v drugo neravnovesje oziroma približevanje vedno novim ravnove-
snim stanjem, ki pa se vselej izmaknejo oziroma na novo opredelijo, pre-
den so lahko dejansko uresničena.

Schumpetrove kritike neoklasika ni mogla sprejeti, saj bi s pritrditvijo
tezi o »izmuzljivosti« ravnovesja zavrgla osnovno konceptualno orodje
svoje analize. Poleg tega inovacijske dejavnosti podjetnikov ni mogoče
preprosto vključiti v model splošnega ravnovesja, saj so predpogoji za
nastanek inovacij v nasprotju z njegovimi predpostavkami. Motiv inova-
cij je pričakovani dobiček, toda v popolni konkurenci se dobički razprši-
jo in so v ravnovesju enaki nič. Raziskave in razvoj so velik fiksen stro-
šek, zaradi katerega produkcijska oziroma stroškovna funkcija postane
nekonveksna. Zaradi učenja z delom (learning by doing) stroški proizvod-
nje z obsegom neprestano padajo, kar lahko spodbudi nastanek narav-
nih monopolov. Rezultat inovacije mora biti sprememba proizvoda, zara-
di česar proizvodi niso homogeni. Trg za znanje oziroma informacije, ki
nastajajo z inovacijami, ne more obstajati: objavljena informacija je javna
dobrina, trg za neobjavljene pa je nepopoln zaradi neenake obveščenosti
akterjev, kajti če ne bi bil prodajalec informacij edini, ki jih pozna, ne bi
imel česa prodajati.

Nesposobnost, da bi v svoje modele na ustrezen način vključila vlogo
podjetnika in inovacij, je neoklasični doktrini onemogočila, da bi inštitu-
cije obravnavala drugače kot za posameznika dano omejitev okolja. Stan-
dardni neoklasični pristop zato ni mogel razviti teorije oblikovanja inšti-
tucij kot rezultata nepovezanih dejanj številnih posamičnih ekonomskih
akterjev niti ne razumeti zakonitosti njihovega evolutivnega razvoja. Ta
pomanjkljivost, ki je v vsakdanji analizi morda obrobnega pomena, po-
stane ključna, ko se mora ekonomska teorija spoprijeti z vprašanjem, na
kakšen način in kako hitro je možno v tranzicijskih družbah oblikovati
učinkovite nove inštitucije ter kakšne naj bi te pravzaprav bile. 

Razprave v tridesetih letih so torej opozorile na dve ključni pomanj-
kljivosti neoklasične teorije: zanemarjanje pomena miselnih in družbe-
nih rutin oziroma inštitucij ter preveč enostavno obravnavanje ekonom-
ske dinamike. Drugačno zavrnitev neoklasične metodologije pa je v
petdesetih letih utemeljil Arrow s teoremom nemožnosti. Dokazal je, da
tudi če poznamo vsa možna prihodnja stanja sveta in preference vseh po-
sameznikov glede njih, ne moremo oblikovati postopka (funkcije družbe-
ne blaginje), ki bi dani množici individualnih preferenc na demokratičen
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in hkrati logično konsistenten način priredil eno samo, družbeno opti-
malno končno stanje. S tem je postala nesmiselna predstava, da bi lahko
analitik, ki bi imel na voljo dovolj informacij, na objektiven način preso-
jal o relativni zaželenosti različnih družbenih stanj in oblikoval predloge
za politiko, ki bi vodila k njihovi uresničitvi. Tudi na to splošno kritiko se
glavni teoretski tok ni mogel odzvati drugače kot z zavrnitvijo oziroma
prezrtjem. Zato pa sta se, spodbujeni tudi z Arrowovimi zamislimi, zno-
traj same neoklasične doktrine postopno oblikovali dve smeri analize, ki
sta počasi širili meje neoklasične ekonomije. 

Ena od njiju paradoksalno izhaja iz prepričanja o moči standardne
ekonomije in ne iz dvomov o njeni šibkosti. Model obnašanja racionalne-
ga posameznika, ki je temelj vseh neoklasičnih modelov, bi zaradi njego-
ve velike uspešnosti lahko prenesli tudi na neekonomska področja življe-
nja. S prenosom na področje obnašanja posameznikov v politiki se je
tako razvila teorija javne izbire. Oblikovala je modele in ponudila empi-
rične dokaze, da ljudje, ki vodijo ključne politične ustanove, prav tako
kot vsi drugi akterji, zadovoljujejo predvsem lastni osebni interes (ali pa
so žrtve vplivnih interesnih skupin). Če sprejmemo to realistično razlago,
je nesmiselno pričakovati, da bo vlada na optimalen način popravljala
neuspehe trga. Nasprotno, pričakovati moramo, da bo neuspeh politike
pri popravljanju tržne alokacije virov celo pogostejši kot neuspeh trga.
Kot odgovor je neoklasika poiskala (teoretične) možnosti za popravljanje
tržnega neuspeha brez obsežnega neposrednega poseganja države. Zma-
goviti rezultat je bil sklep, znan kot Coasov teorem, da ob jasni razmejitvi
lastninskih pravic nad vsemi dobrinami in ob ničelnih transakcijskih
stroških trg sam reši probleme eksternalij in zastonjkarstva.

Druga smer razvoja je bila preučevanje vzpostavljanja tržnega ravno-
vesja ob nepopolni informiranosti akterjev. Ob nepopolnih informacijah,
ki so v resničnosti prej pravilo kot izjema, vsako ravnanje ekonomskih
subjektov spreminja položaj drugih, saj ga ti niso mogli vnaprej predvi-
deti in izračunati verjetnih posledic. Tako na primer naložbene odločitve
posameznikov vplivajo na verjetnostno porazdelitev donosov vseh osta-
lih naložb, čeprav ostali vlagatelji pri svojih odločitvah tega ne upošteva-
jo. Drug primer je moralno tveganje (moral hazard): če se posameznik za-
varuje pred določenim dogodkom, si bo nato manj zavzeto prizadeval, da
bi se mu izognil, zato se bodo povečali stroški odškodnin in z njimi zava-
rovalne premije za vse zavarovance. Zaradi takšnih eksternalijam podob-
nih učinkov tržna alokacija ne more biti učinkovita; ravnovesje na trgu je
lahko doseženo, tudi če povpraševanje in ponudba nista izenačena. Pri-
mer slednjega je racioniranje posojil: povpraševanje po posojilih je večje
od ponudbe, toda če bi posojilodajalci zvišali obrestne mere, bi prišlo do
spodletele izbire (adverse selection), ker bi se pri tako visoki obrestni meri
za najem posojila odločali le še pretirano k tveganju nagnjeni investitorji.
Tega problema seveda ne bi bilo, če bi imeli posojilodajalci popolne infor-
macije o prosilcih.

XPREDGOVORX
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Udeleženci menjave pogosto nimajo nepopolnih informacij le o okolju
ter ravnanju in lastnostih drugih, ampak tudi o samem predmetu menja-
ve. Negotovost, izvirajočo iz nepoznavanja ključnih določljivk menjave,
skušajo zmanjšati z iskanjem dodatnih informacij in s kar najbolj natanč-
nim sestavljanjem pogodb. Takšni postopki povečujejo stroške menjave
in spodbujajo oblikovanje zelo kompleksnih pogodb, hkrati pa navkljub
tem prizadevanjem udeleženci menjave še vedno lahko v določeni meri
odstopajo od dogovorjenega ravnanja, pogodbe pa niso popolnoma izter-
ljive. Ker ne moremo popolnoma izmeriti lastnosti predmeta menjave, se
uveljavljajo necenovni mehanizmi alokacije, kot denimo ugled prodajal-
ca, ki je pogosto odločilen za nakup. Toda če naj ugled prodajalca ustreza
dejanski kakovosti ponudbe, mu mora prinašati nagrado, zaradi katere
se mu splača s kakovostjo ponudbe skrbeti za neokrnjenost ugleda. Tak-
šna nagrada je renta – plačilo nad minimumom, ki bi zadoščal, da bi bil
prodajalec pripravljen na menjavo –, rente pa lahko obstajajo le v nepo-
polni konkurenci. Skratka, zaradi nepopolnih informacij je za menjavo
potrebno zaupanje, zaupanje pa ima ekonomsko in s tem informacijsko
vrednost le, če konkurenca ni popolna.

Razvoj neoklasike v zadnjih treh desetletjih je torej namesto »klasič-
nih« neuspehov trga, znanih zlasti iz ekonomike blaginje, v središče po-
stavil problem nepopolnosti in nesimetričnosti informacij ter iz njih izha-
jajoče tržne neuspehe: moralno tveganje, spodletela izbira, nepopolnost
nadzora in neoptimalnost menjave zaradi visokih transakcijskih stroš-
kov. Enega od izhodov iz zagate je ponudilo ponovno odkritje pomena
inštitucij. Te namreč olajšajo obvladovanje informacij, povečujejo zanes-
ljivost menjave, znižujejo transakcijske stroške, pa tudi omejujejo samo-
voljo vlade pri uravnavanju gospodarstva. Sprva se je zdelo, da bo možno
pomen inštitucij elegantno vključiti v standardni analitični okvir. Alc-
hian, Demsetz in Hayek so koncepte konkurenčnosti in selekcije po
učinkovitosti prenesli v analizo procesa oblikovanja inštitucij. Med raz-
ličnimi spontano ali s pomočjo države oblikovanimi inštitucijami se utr-
dijo in razširijo tiste, ki nudijo najustreznejši okvir oziroma oporo za
učinkovito reševanje ekonomskih izzivov, s katerimi se soočajo posamez-
ni akterji v svoji vsakodnevni dejavnosti. Tej enostavni sliki se je kasneje
zoperstavil North z opozorili, da evolucija ne poteka gladko in da je
vztrajnost neučinkovitih inštitucionalnih okvirov prej pravilo kot izjema.
S pomočjo spoznanj o nepopolni informiranosti in omejeni racionalnosti
akterjev ter o pomenu transakcijskih stroškov, na katere je opozorila tudi
že omenjena teoretska razprava v tridesetih letih, je oblikoval novo teori-
jo inštitucij in njihovega preoblikovanja.

Razlike med standardno neoklasiko in njenimi sodobnejšimi razli-
čicami – ekonomiko informacij, teorijo javne izbire, novo inštitucionalno
ekonomijo – so se izostrile ob razpravi, kako naj nekdanje socialistične
države izpeljejo tranzicijo v kapitalistični tržni sistem: ali naj se odločijo
za hkratne in hitre reforme na vseh področjih ali za zaporedne in 
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postopne ukrepe, ter kako naj pri tem zagotovijo nereverzibilnost re-
form. 

Standardna neoklasična teorija je bila s svojim nerazumevanjem eko-
nomske dinamike in evolucije inštitucij slabo pripravljena za analizo
tranzicije. Odraz zanemarjanja dinamike je, da sta v prevladujoči litera-
turi analizi tranzicije in stabilnega socialističnega sistema popolnoma
ločeni. Socialistični sistem se je praviloma obravnavalo kot alternativo
kapitalističnemu, pogosto kot njegovo zrcalno nasprotje. Osrednja po-
zornost je veljala njegovi presenetljivi dolgoročni obstojnosti in četudi so
številni raziskovalci opazili značilno ciklično dinamiko socialističnih
držav na različnih ravneh (nihanje gospodarske aktivnosti in naložb, iz-
menjavanje gospodarskih reform z njihovim opuščanjem in vračanjem
na stare rešitve, izmenjavanje obdobij ostre politične diktature z dopuš-
čanjem večje kritičnosti in odprte družbene razprave) ter zanjo ponudili
številne razlage, so se te slejkoprej iztekle v sklep, da trajne reforme, ki
bi socialistični sistem preoblikovale v učinkovito tržno gospodarstvo z
demokratično politično ureditvijo, zaradi interesov vladajoče politične
elite niso možne. 

Ker neoklasična teorija znotraj socialističnih družb ni odkrila sestavin
in dinamike, ki bi omogočila njihovo preoblikovanje v učinkovitejši tržni
sistem, je bil zlom socializma, ko je do njega prišlo, lahko dojet le kot ek-
sogeno spodbujen in nepričakovan dogodek, pa čeprav je bil vsaj delno
izzvan s protesti javnosti in je bil zaradi dolgoročne neučinkovitosti tudi
zgodovinsko nujen. To tudi pojasnjuje, zakaj prevladujoča teorija svoje
napotke za izpeljavo prehoda oblikuje tako, kot da je oblikovanje novih
inštitucij neodvisno od politično ekonomskih značilnosti predhodne ure-
ditve. Po njej do odločitve za oblikovanje demokratične tržne družbe
sploh ne bi moglo priti, če ne bi bile prej uničene ključne sestavine nek-
danje ureditve, ki so sicer že v kali zatrle vse podobne (čeprav bistveno
bolj skromne) poskuse. Logičen sklep takšne analize je, da mora tranzici-
ja potekati na čim več področjih hkrati in čim hitreje, saj se tako najbolje
izkoristi zgodovinsko priložnost, ki jo ponujata zlom nekdanje ureditve
ter pripravljenost ljudi na spremembe. Dlje kot se vlade obotavljajo s
spremembami, večji bodo stroški prehoda in nezadovoljstvo ljudi ter več-
ja bo nevarnost oblikovanja interesnih skupin, ki bi lahko zavrle nadalj-
nje reforme ali celo dosegle preobrat že izpeljanih.

Čeprav je bilo opisano razumevanje prevladujoče, pa ni bilo edino. Po-
samezni avtorji so dokazovali, da je v določenih pogojih postopno uvaja-
nje sprememb lahko politično sprejemljivejše kot hitro. Drugi so ugotav-
ljali, da so določene odločitve tranzicijskih vlad, zlasti izbira načina
privatizacije, odvisne tudi od tega, kolikšen politični vpliv so ohranili
nekdanji komunisti in kako močne so interesne skupine, ki so se obliko-
vale že v zadnjih letih socializma. Le nova inštitucionalna ekonomija pa
je kot oporo za razumevanje tranzicije lahko ponudila izdelano teorijo
inštitucionalnih sprememb. Ker sta ključni lastnosti inštitucij rigidnost in
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odvisnost njihovega razvoja od pretekle poti sprememb, navkljub navi-
dezni prelomnosti in korenitosti dogodkov v vzhodni Evropi nekaterih
temeljnih lastnosti nekdaj socialističnih družb ni mogoče spremeniti čez
noč. Tranzicija je zato nujno evolutiven in postopen proces sprememb,
katerega potek in dinamika sta ključno odvisna od izhodiščnih razmer v
posameznih družbah ter od interesov, vpliva in sposobnosti nosilcev in-
štitucionalnih sprememb. Ker pa je inštitucionalna evolucija odprt pro-
ces, njenega poteka, še manj pa končnega rezultata ni mogoče napovedo-
vati vnaprej. V nekdanjih socialističnih državah se zato kot rezultat
tranzicije ne bo razvil kapitalizem, ki bi bil natančna kopija zahodno-
evropskega ali ameriškega, ampak se bo oblikovala njegova nova in v
veliki meri še nepredvidljiva različica, ki se bo od zahodnih vzorov razli-
kovala vsaj toliko (čeprav drugače), kot se danes razlikuje kapitalizem
azijskih tigrov.

Sodobna politična ekonomija je zlasti v delu Douglassa Northa obliko-
vala samostojen in konsistenten teoretski sistem, ki po eni strani ponuja
sistematično alternativo neoklasiki, ne da bi jo v celoti zavrnil ali bil z njo
v ideološkem sporu, po drugi strani pa odpira pot za vključevanje spoz-
nanj nekaterih alternativnih ekonomskih šol v analizo odprtih vprašanj
tranzicije in gospodarskega razvoja nasploh. Nam je tak pristop, ki pri
analizi učinkovitosti poudarja transakcijske stroške, pri preučevanju in-
štitucionalnih sprememb pa zasebni interes njihovih akterjev in rigid-
nost neformalnih pravil, omogočil oblikovati novo razlago politično gos-
podarskih ciklov v socializmu in iz nje izpeljati tipizacijo tranzicije, ki
lahko pojasni del razlik v njenem poteku med državami. Takšen pristop
k analizi ne bi bil mogoč, če bi tako kot v znameniti razpravi o »sociali-
stični kalkulaciji« ali v primerjalni teoriji ekonomskih sistemov sociali-
zem obravnavali kot idealno tipski sistem. Prav drugačen pristop – pozi-
tivna individualistična teorija racionalnega obnašanja akterjev v politiki
– nam je omogočil, da smo inštitucije socialističnega gospodarstva razu-
meli kot regulativni konstrukt nosilcev politične oblasti, njihove reforme
pa kot reakcijo racionalnih politikov na gospodarska in politična dogaja-
nja. Racionalno ravnanje političnih zastopnikov lahko sproži spontan
proces endogene tranzicije, ta proces pa v veliki meri določa tudi izbiro
in uspešnost transformacije po spremembi političnega sistema.

Pričujoče delo je rezultat večletnega raziskovanja in v veliki meri teme-
lji na doktorski disertaciji, nadgrajeni z nekaj novimi poudarki in pred-
vsem z novejšimi podatki, ki so vplivali zlasti na nekatere sklepe v četr-
tem poglavju. Podobno kot je bilo dolgotrajno delo, bi lahko bil dolg tudi
seznam oseb, ki sem jim hvaležen za njihovo podporo in blagodejni vpliv
na kakovost dela, zato naj omenim le tiste, ki so najbolj vplivali na razvoj
mojega dela in me k njemu najbolj spodbujali. Svoj prvi članek o eko-
nomski teoriji diktature in politično gospodarskih ciklih v socializmu
sem napisal kot kritiko dela Ronalda Wintroba, sicer glavne avtoritete na
področju ekonomske analize diktatur. Povsem v nasprotju s tistim, kar bi
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lahko pričakoval od večine svojih slovenskih profesorjev, če bi si drznil
podvomiti v njihove dosežke, je bil nad mojo kritiko navdušen in me je
vseskozi spodbujal pri kasnejšem razvijanju teh idej. V tujini sem našel
tudi »mentorja«, ki je z menoj napisal prve članke za mednarodne revije
in mi pomagal neurejene ideje spraviti v okvir strogega teoretskega argu-
mentiranja in empiričnega dokazovanja. Adi Schnytzer je eden redkih
zahodnih akademikov, ki so po Vzhodni Evropi ne le potovali, ampak so
tudi dejansko razumeli vso zapletenost politično ekonomskih in tudi
povsem človeških razmerij v njej. Politično ekonomijo sem sicer najbolj
temeljito spoznal med študijskim bivanjem na univerzi v Zürichu; še bolj
kot za široko znanje pa sem Brunu S. Freyu in Reinerju Eichenbergerju
hvaležen, ker sta mi pokazala, da je ukvarjanje z ekonomsko teorijo
lahko tudi ustvarjalno, provokativno in zabavno, ter me ves čas opozar-
jala, da je tudi takrat, ko se zabavaš ali si nagajiv, potrebno ohraniti
logičnost in konsistentnost argumentiranja. Potem je tu moj slovenski
mentor, Bogomir Kovač, ki mi je vedno znal pustiti dovolj prostora za
lastno ustvarjalnost in me hkrati opozoriti in usmeriti, kadar ta sama od
sebe ni prišla dovolj daleč, krog prijateljev in prijateljic (v svetu in domo-
vini, v službi in doma), ki so me spodbujali in z mano zavzeto razpravljali
o vprašanjih, ki so me verjetno zanimala bolj kot njih, ter Bogomil Ferfi-
la, ki me je znal prepričati, da je moje delo vredno knjižne objave. In se-
veda družina, ki je v končni uspeh verjela bolj kot jaz in me prijazno opo-
zarjala, da obstajajo tudi prijetnejše in pomembnejše stvari, kot je
sedenje za računalnikom in razglabljanje o tranziciji in ekonomiji. 
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1. POLITIČNA EKONOMIJA TRANZICIJE

Pri oblikovanju svoje osnovne teze bom izhajal iz teoretskega okvira so-
dobne politične ekonomije. Izraz sodobna (ali tudi nova) politična ekonomi-
ja označuje široko raziskovalno področje, ki se je postopno oblikovalo s
širjenjem in preseganjem okvirov glavnega toka ekonomske teorije in se
najbolj razmahnilo v zadnjih tridesetih letih. Znotraj tega področja bi
lahko ločili več disciplin, ki so se vsaka zase tudi že uveljavile v ekonom-
ski teoriji, čeprav se zaradi relativne novosti njihova enotna oziroma splo-
šno sprejeta sistematizacija še ni oblikovala.2 Pridevnik »sodobna« ali
»nova« je potreben zaradi ločevanja od drugih področij, ki se jih tudi oz-
načuje z izrazom politična ekonomija. V splošnem namreč lahko tako
poimenujemo vsak pristop, ki skuša poleg racionalnih odločitev neodvi-
snih posameznikov upoštevati tudi družbene vplive na ravnanje ljudi ter
zato poleg ekonomskih v razlago opazovanih fenomenov vključuje tudi
politične, sociološke in druge dejavnike. Ime politična ekonomija se je
uveljavilo tudi kot krovni naziv za zbir alternativnih (glede na neoklasi-
ko) ekonomskih teorij, ki sega od marksistične prek inštitucionalne do
postkeynesianske šole.3

V nadaljevanju najprej predstavim področje sodobne politične ekono-
mije, pri čemer želim predvsem opozoriti na ključna vprašanja, ki jih ta
novi raziskovalni program odpira, in na razmerje med njim in prevladu-
jočo neoklasično ekonomsko analizo. Izmed poddisciplin nove politične
ekonomije največ prostora namenjam teoriji javne izbire in novi inštitu-
cionalni ekonomiji, ki sta glavno teoretsko izhodišče pričujočega dela. V
nadaljevanju poglavja nato podrobneje predstavim teorijo inštitucional-
nih sprememb, ki se je razvila v okviru sodobne politične ekonomije, ter
primerjam standardno in politično ekonomsko razumevanje tranzicije. 
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2 O tem pričajo tudi različna poimenovanja in razdelitve »podpodročij«. Prim. npr.
opredelitve v Palgrave Dictionary of Economics (Eatwell, Milgate in Newman, 1991),
Freyevi Moderne Politische Ökonomie (1977) ali pri Kovaču (1991).

3 Dober pregled teh teorij, njihovega odnosa do neoklasike in tudi njihovih medseboj-
nih razlik ponuja npr. komentiran zbornik besedil, ki so ga uredili Albelda, Gunn in
Waller (1987).
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1.1. SODOBNA POLITIČNA EKONOMIJA 

Proces oblikovanja raziskovalnega področja sodobne politične ekonomije
bi lahko sistematizirali v tri korake. V prvem gre za širitev domene eko-
nomske analize, se pravi za odpiranje vedno novih »mejnih« tematskih
področij, za katera je prej veljalo, da so v pristojnosti drugih družbenih
ved (sociologije, politologije, psihologije ali celo filozofije). Čeprav je ta
prvi korak možno narediti brez spreminjanja osnovnega metodološkega
pristopa ekonomskega raziskovanja – se pravi z uporabo formalne anali-
ze obnašanja (ekonomskih) subjektov, ki racionalno izbirajo med različ-
nimi možnostmi tako, da maksimirajo svoje zadovoljstvo –, pa težave, s
katerimi se srečamo pri takšnem teoretskem podvigu, slejkoprej izzovejo
poskuse prilagajanja samega metodološkega pristopa. Za naslednji korak
je zato značilno prizadevanje, da bi v analizo obnašanja ekonomskih sub-
jektov poleg običajnih omejitev oziroma spodbud (dohodka, relativnih
cen in preferenc) vključili tudi nekatere prej zanemarjene dejavnike, zla-
sti vplive inštitucionalnega okolja, ki vključujejo tudi neformalne norme
in vrednote. Tretji korak pa je premik od preučevanja obnašanja znotraj
danih omejitev k spraševanju, kako te omejitve sploh nastajajo in se
spreminjajo. V središču teoretske pozornosti se tako zlasti v novi inštitu-
cionalni ekonomiji znajdejo vprašanja družbene evolucije, oblikovanja in
spreminjanja inštitucij, pa tudi procesov individualnega in družbenega
učenja. Prav slednji nam odpirajo pot do razumevanja oblikovanja posa-
meznikovih preferenc in ideologij (miselnih okvirov) ter s tem do prese-
ganja enostavnega modela »ekonomskega človeka« (homo oeconomicus),
ki je temelj predhodnih korakov.

Opozoriti je potrebno, da v opisani sistematizaciji oblikovanja nove
politične ekonomije ne gre za kronološko, marveč za logično oziroma
analitično razvrstitev. To pomeni, da so se posamezni »koraki« razvoja
metodologije v veliki meri oblikovali vzporedno in z medsebojnim pre-
pletanjem ter da se posamezne poddiscipline, ki so se oblikovale na pri-
mer v »prvem koraku«, tudi danes še naprej razvijajo. V nadaljevanju po-
samezne korake nekoliko podrobneje predstavljam.

1.1.1. Prvi korak: znanstveni imperializem ekonomije

Raziskovalno področje neoklasične ekonomije je pretežno omejeno na
preučevanje obnašanja ekonomskih subjektov in na tiste interakcije med
njimi, ki so posredovane prek trga, to je prek s cenovnim mehanizmom
usklajevane neosebne menjave. Prvi korak k oblikovanju sodobne poli-
tične ekonomije je bilo spoznanje, da tudi v tržni oziroma kapitalistični
družbi številne interakcije med posamezniki niso posredovane prek trga,
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da pa se ljudje tudi v teh »zunajtržnih transakcijah« pogosto ali celo
praviloma obnašajo kot racionalni ekonomski subjekti. To pomeni, da je
njihovo obnašanje možno razčlenjevati s pomočjo standardnih orodij
ekonomske analize. 

Ekonomski pristop k analizi (katerih koli) družbenih pojavov naj bi se
od drugih razlikoval predvsem po dveh značilnostih.
(a) Po zavestni odločitvi za metodološki individualizem. To pomeni, da je

izhodišče analize vedno posameznik, kajti le posameznik sprejema
odločitve in izbira med alternativami. Ravnanje različnih organizacij
(vlade, podjetij, interesnih skupin itd.) je rezultat individualnih odlo-
čitev vseh ali nekaterih njihovih pripadnikov. Različni družbeni poja-
vi, za katere se zdi, da imajo avtonomno dinamiko razvoja, so v konč-
ni analizi vselej načrtovana ali nenačrtovana rezultanta odločitev in
ravnanja številnih medseboj neodvisnih posameznikov.

(b) Po predpostavki, da so posamezniki racionalni. V ekonomiji se pojem
racionalnosti običajno zvede na dve predpostavki: (i) ljudje so sposob-
ni logično konsistentno razvrstiti razpoložljive alternative od zanje
najboljše do zanje najslabše; (ii) ljudje se med alternativami odločajo
tako, da dosežejo največje možno zadovoljstvo.4 Odločitve racional-
nih posameznikov so tako odvisne od dveh dejavnikov: (i) omejitev, ki
izvirajo iz okolja in določajo nabor alternativ, med katerimi lahko
subjekt izbira, ter od (ii) ciljne funkcije ekonomskega subjekta, to je
funkcije, ki vse dosegljive alternative razvrsti glede na (pričakovano)
zadovoljstvo, ki bi ga prinesle konkretnemu subjektu, če bi se uresni-
čile. 

Predpostavke o ciljnih funkcijah ekonomskih subjektov so v neoklasični
ekonomiji enostavne. Zadovoljstvo, ki ga potrošniku nudi določena koša-
rica dobrin, je odvisno od njegovih preferenc, te pa so za raziskovalca
dane eksogeno, kar pomeni, da psihični in družbeni procesi, ki usmerja-
jo njihovo oblikovanje in morebitno spreminjanje, ostajajo zunaj dometa
ekonomske analize.5 Zadovoljstvo, ki ga podjetju kot ekonomskemu sub-
jektu nudi izbira določenega obsega in vrste proizvodnje, je odvisno od
(pričakovanega) neto dobička. Pri tem neoklasika podobno kot vprašanje
oblikovanja preferenc posameznikov zanemarja tudi vprašanje postop-
kov oblikovanja in sprejemanja odločitev znotraj podjetij. 

Pri analizi omejitev se neoklasični ekonomisti osredotočajo predvsem
na tiste, ki so posredovane prek trga oziroma mehanizma cen. Potrošni-
kovo izbiro omejujejo relativne cene želenih dobrin ter njegov lastni do-
hodek, ta pa je rezultat tržne cene delovnih storitev, ki jih posameznik
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4 Za koncizno formalno opredelitev gl. Arrow (1951). V nasprotju s prepričanjem šte-
vilnih kritikov predpostavka racionalnosti ne zahteva niti popolne informiranosti
niti izjemnih sposobnosti preračunavanja.

5 Za utemeljitev in zagovor takšnega pristopa gl. Stigler in Becker (1977).
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lahko ponudi na trgu dela. Odločitve podjetij so odvisne od dosegljive
tržne cene njihovih proizvodov in od cen proizvodnih dejavnikov.

Vendar pa lahko ekonomsko analizo odločitev kot rezultata ciljev in
omejitev prenesemo tudi na področja, ki jih običajno nimamo za del
»ekonomije« in kjer odnosi med ljudmi niso nujno posredovani prek
neosebnega trga. Tako lahko na primer zmanjševanje rodnosti v razvitih
državah pojasnjujemo z naraščajočimi stroški otrok in z njihovo vse
manjšo ekonomsko vrednostjo za starše, saj so izgubili vlogo pomožne
delovne sile in zagotovila neposredne socialne varnosti za starše. Podob-
no lahko spreminjanje obsega kriminalne dejavnosti vsaj na nekaterih
področjih pojasnjujemo s spreminjanjem oportunitetnih stroškov, ki so
odvisni od višine kazni in verjetnosti odkritja. Osnovni ekonomski
zakon, da ekonomski subjekti zmanjšajo obseg dejavnosti, katere opor-
tunitetni stroški se povečajo, lahko prenesemo še na mnoga druga
področja in oblikujemo različne posebne »ekonomike« (poleg ekonomike
družine in ekonomike kriminala npr. še ekonomiko izobraževanja, eko-
nomiko »trga« zakonskih partnerjev itd.). V literaturi se je kot skupno
ime za različna področja uveljavil izraz zunajtržna ekonomija.6

Znotraj široko opredeljenega okvira ekonomskega preučevanja zunaj-
tržnih interakcij sta se posebej uveljavili dve disciplini, namreč ekonom-
ska analiza prava oziroma pravo in ekonomija7 ter ekonomska teorija politike
oziroma teorija javne izbire8. Prva izhaja iz predpostavke, da se ljudje ra-
cionalno obnašajo tudi takrat, ko svoje odnose namesto s prostovoljno
tržno menjavo urejajo prek inštitucij pravne države, pa tudi, če kot sodni-
ki razsojajo o sporih med drugimi. Tako na primer naivna domneva, da
že sam obstoj zakonov in sodišč zadošča, da bodo ljudje tudi dejansko
izterjali svojo pravico, pozablja, da je odločitev oškodovanca za sprožitev
postopka v veliki meri povsem običajna ekonomska odločitev. Pretehtati
mora oportunitetne in neposredne stroške postopka, verjetnost uspeha
in pričakovano vrednost nadomestila. Tudi na ravnanje oseb, ki nepo-
sredno sodelujejo v pravnem postopku, vplivajo različne ekonomske
spodbude. Ravnanje odvetnika je na primer lahko odvisno od tega, ali je
njegovo plačilo vezano na višino s tožbo izterjanega nadomestila. 
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6 Non-market economics, Aussenmärktliche Ökonomie. Za pregled tega področja gl. npr.
učbenik McKenzieja in Tullocka (1989). Za najvplivnejšega predstavnika zunajtržne
ekonomije velja nobelovec Gary Becker (gl. npr. Becker, 1976 in 1993).

7 Economic analysis of law, law and economics. Za pregledno delo tega področja gl. npr.
Posner, 1992.

8 Economic theory of politics, public choice. Čeprav to na prvi pogled ni najbolj očitno,
sta poimenovanji »teorija javne izbire« in »ekonomska teorija politike« enakovredni.
Če politiko definiramo kot upravljanje z javnimi zadevami, pri tem pa se zavedamo,
da tudi za odločitvami političnih teles (vlade, parlamenta …) vedno stojijo odločitve
konkretnih posameznikov, potem ekonomska teorija politike pomeni teorijo izbire
tistih subjektov, ki tako ali drugače upravljajo z javnimi zadevami. Odličen pregled
tega področja ponujajo Mueller (1989) ter Frey in Kirchgässner (1994).
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Teorija javne izbire dokazuje, da se posamezniki obnašajo racionalno
tudi na področju politike. Odločitev volilca v glasovalni kabini je odvisna
od njegovih pričakovanj, kako bi izvolitev različnih kandidatov vplivala
na njegov lastni ekonomski položaj. Odločitev poslanca pri glasovanju o
zakonih je odvisna od ocene, kako bo njegovo glasovanje vplivalo na
podporo, ki jo uživa pri volilcih in vplivnih interesnih skupinah. Vladna
izbira ukrepov gospodarske in siceršnje politike je pogojena predvsem s
preudarkom o priljubljenosti posameznih ukrepov pri ljudeh, pa tudi z
oceno, kakšna nadomestila (npr. v obliki prispevkov za volilno kampa-
njo) bi lahko iztržila pri interesnih skupinah, ki jim bodo ukrepi koristili.
Predstavo o politiki kot dejavnosti dobronamernih in prosvetljenih vodi-
teljev, ki si prizadevajo za javno dobro, je nadomestil koncept politične
konkurence, kjer si stranke kot politični podjetniki prizadevajo pridobiti
volilno in finančno naklonjenost volilcev ter organiziranih interesnih
skupin, slednje pa z naložbami v politično dejavnost skušajo izboljšati
lastni položaj oziroma doseči svoje cilje.

Morda je prav teorija javne izbire med vsemi poddisciplinami sodobne
politične ekonomije najbolj razvita. Oblikovala je številne nove teoretske
koncepte, od katerih so vsaj nekateri tudi empirično dovolj dobro podpr-
ti in so že postali sestavina »glavnega toka« ekonomske znanosti. Med
takšne gotovo sodi analiza državne regulacije gospodarskih panog. Po
modelu Stiglerja in Peltzmana naj bi bila vladna odločitev o tem, kakšno
tržno strukturo bo dopustila v določeni panogi, odvisna od relativnega
političnega vpliva potrošnikov (ki si želijo čim večje konkurence, saj ta
znižuje cene) ter proizvajalcev (ki si želijo omejevanja konkurence, saj
jim zaščita zvišuje dobičke). Pri tem potrošniki vladi v zameno za ustrez-
no politiko ponujajo glasove, proizvajalci pa predvsem prispevke za
financiranje volilne kampanje.9 S tega stališča glavni strošek nekonku-
renčne tržne strukture ni več mrtva izguba (deadweight loss) blaginje zara-
di višjih cen in manjše proizvedene količine kot v popolni konkurenci,
kar poudarja standardna ekonomska teorija, ampak neproduktivna pora-
ba sredstev, ki jih podjetja namenjajo za prepričevanje vlade, naj jih z
regulacijo panoge zaščiti pred vstopom tujih in novih domačih ponudni-
kov.10

Vlada torej pri vodenju politike upošteva interese vplivnih družbenih
skupin in organizacij. Pri tem je značilno, da je njena ustrežljivost večja v
obdobjih, ko ima priljubljenost zanjo večjo vrednost. V demokratičnih
državah so to zlasti obdobja neposredno pred volitvami. Takrat skušajo
vlade praviloma voditi gospodarsko politiko, katere rezultati bodo naj-
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9 Gl. Stigler (1971) in Peltzman (1976).
10 Prizadevanje, da bi vlado prepričali v ukrepe, ki bi omejili konkurenco v določeni

panogi in s tem ustvarili oligopolno rento za obstoječe proizvajalce, se običajno ime-
nuje potegovanje za rento (rent-seeking). Teorija potegovanja za rento je razvita zlasti v
Tullock (1967) in Buchanan, Tollison in Tullock (1980), pregled pa ponuja Tollison
(1982).
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bolj ustrezali preferencam kar največjega dela volilcev (npr. zniževanje
brezposelnosti, pa čeprav ob višji inflaciji), hkrati pa skušajo naklo-
njenost kupovati tudi z neposrednimi fiskalnimi ukrepi (npr. povečanje
socialnih transferov, subvencioniranje regionalnih infrastrukturnih pro-
jektov ali celo posameznih podjetij). Iz tega izhaja, da so nihanja gospo-
darske aktivnosti pogosto lahko neposredna posledica vladne predvolil-
ne politike. Zato lahko pride do sovpadanja volilnega in gospodarskega
cikla oziroma do politično gospodarskega cikla.11

Pristaši zunajtržne ekonomije, ekonomske analize prava ali teorije
javne izbire seveda nikakor niso prvi ekonomisti, ki v svojih raziskova-
njih obravnavajo tudi vprašanja zunaj ozko opredeljenega področja preu-
čevanja ekonomije kot vede o gospodarstvu in gospodarski politiki. Tudi
sami pogosto opozarjajo, da se z zanimanjem za »zunajtržne interakcije«
in inštitucije vračajo k izročilu klasične ekonomske šole Smitha, Ricarda
in Malthusa. Vendar pa se je s pojavom sodobne politične ekonomije
prvič zgodilo, da ukvarjanje ekonomistov z »neekonomskimi« področji
družbenega življenja ni razumljeno kot interdisciplinarni raziskovalni
projekt, marveč kot širitev raziskovalne domene ekonomije same. Nujen
predpogoj za takšen obrat v samorazumevanju je seveda premik od tradi-
cionalnega pogleda, ki posamezne družbene vede opredeljuje predvsem
glede na predmet njihove analize, k naziranju, ki skuša posamezne vede
opredeliti glede na njihovo metodo. Za ta novi pogled je vsakršna anali-
za, ki uporablja metodo, značilno za ekonomijo, ekonomska analiza – pa
čeprav se posveča vprašanjem, ki so bila tradicionalno domena drugih
ved, na primer sociologije, politologije, družbene filozofije ali pravne teo-
rije.

Vsakršna družboslovna razprava, ki je metodološko individualistična
in izhaja iz predpostavke o racionalnosti subjektov, naj bi bila torej ne
glede na svoj predmet del ekonomske znanosti. Takšna opredelitev vodi
v svojevrsten znanstveni imperializem ekonomije, saj se zdi, da je ekono-
mija univerzalna znanost, ki se lahko naslavlja na katero koli področje
življenja.12 Tak imperializem je očiten že iz prevladujoče oblike in izrazja
del, ki sodijo v teorijo javne izbire ali druge veje zunajtržne ekonomike.
Večina del sledi pozitivistični metodi, nasploh značilni za glavni tok eko-
nomije. Analiza se prične z redukcijo problema na nekaj temeljnih zna-
čilnosti ter z oblikovanjem formalnega matematičnega modela, ki opisuje
ta osnovna razmerja. Začetno analitsko prizadevanje je nato posvečeno
matematičnemu iskanju optimalnega ravnanja za posamezne subjekte
oziroma ravnovesnega stanja, v naslednjem koraku pa se skuša iz model-
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11 Political business cycle. Gl. npr. Nordhaus (1975 in 1989), Hibbs (1977), Frey in
Schneider (1988), Alesina (1989), Alesina in Roubini (1992), za pregled v slovenščini
pa tudi Šušteršič (1996a).

12 Prim. npr. Hirshleiferjev članek o »vse širši domeni ekonomije« (Hirshleifer, 1985)
in Stiglerjevega o ekonomiji kot imperialistični znanosti (Stigler, 1984).
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ske analize izluščiti nekaj hipotez in njihovo veljavnost empirično potrdi-
ti. V novejšem času pa so se tudi znotraj drugih družboslovnih disciplin
oblikovale šole, ki izhajajo iz individualistične racionalne izbire, zato se
vse pogosteje namesto o ekonomskem pristopu k analizi družbenih poja-
vov govori o splošni teoriji racionalne izbire.13

1.1.2. Drugi korak: iskanje naslovnika in merila analize 

Prepričljivo dokazovanje, da tako kot vsi drugi ekonomski subjekti tudi
vlada upošteva predvsem lastno korist in da je njeno ravnanje zapleten
rezultat politične konkurence, v kateri poleg njenega sebičnega interesa
ključno vlogo igrajo pritiski interesnih skupin in za lastno dobro zainte-
resiranih volilcev, je korenito spremenilo odnos ekonomske analize do
vloge države.14

V običajnem neoklasičnem pristopu je vlada praviloma ostajala zunaj
dosega analize. Osrednja pozornost je veljala tržnemu mehanizmu, ki z
oblikovanjem relativnih cen redkih ekonomskih virov ustvarja okvir,
znotraj katerega spontano in vnaprej neusklajeno ravnanje sebičnih eko-
nomskih subjektov oblikuje učinkovito strukturo proizvodnje in zagotav-
lja gospodarski razvoj. V redkih posebnih okoliščinah, ko spontana in
neosebna tržna koordinacija ne zagotavlja učinkovitih rešitev, pa naj bi
za njih poskrbela država. Ekonomska vloga države je potemtakem po-
pravljanje »neuspehov trga« ter skrb za makroekonomsko stabilnost. V
skladu s takšnim nazorom in s pomočjo mikro- in makroekonomske ana-
lize je teorija gospodarske politike iskala primerne ukrepe oziroma in-
štrumente, s katerimi bi vlada kar najbolj optimalno odigrala svojo vlogo.
Toda oblikovalci napotkov in nasvetov za vlado so bili razočarani, saj so
bili v procesu političnega odločanja njihovi predlogi pogosto spremenjeni
do neprepoznavnosti. Vse bolj očitno je postajalo, da poleg »neuspeha
trga« obstaja tudi »neuspeh države«, pa četudi ima vlada na voljo najbolj-
še ekonomske svetovalce in je izpostavljena pritiskom politične konku-
rence. Ker pa vlada v nasprotju s trgom ni neoseben mehanizem, ampak
organizacija, katere ravnanje je rezultanta odločitev ljudi, ki jo sestavlja-
jo, se je vse pogosteje pojavilo vprašanje o motivih, ki vodijo njihovo
obnašanje. Namesto normativnega vprašanja, kaj naj bi vlada storila za
večjo učinkovitost gospodarjenja, je v ospredje stopilo pozitivno vpraša-
nje, kaj bo vlada v konkretnih okoliščinah zares storila. Tako se je z uve-
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13 Za glavno delo veljajo Colemanovi Temelji družbene teorije (Coleman, 1990). Prim.
tudi Linderberger (1985), Opp (1985) ter Frey (1993). Slednji eksplicitno govori o
razvoju teorije racionalne izbire od ekonomskega imperializma do navdiha za druge
družbene vede. 

14 Temeljna vprašanja je že zgodaj izpostavil Buchanan v članku o razmerjih med pozi-
tivno ekonomijo, ekonomiko blaginje in politično ekonomijo (Buchanan, 1959).
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ljavitvijo teorije javne izbire vlada iz naslovnika ekonomske analize spre-
menila v njen predmet.

S to metodološko »endogenizacijo« vlade je ekonomija izgubila inštan-
co, na katero bi se lahko obrnila, kadar spontano ravnanje ekonomskih
subjektov ni dalo želenih rezultatov. Vlada je postala le eden izmed (eko-
nomskih) subjektov, ki svojo moč vplivanja na ravnanje drugih uporablja
za povečevanje lastnega zadovoljstva in ne morda za uresničevanje pred-
stav ekonomistov o učinkovitem uravnavanju gospodarstva. Na prvi po-
gled je bila ekonomija s tem obsojena, da postane izključno pozitivna
znanost, ki bo morda lahko uspešno razlagala dogajanja v gospodarstvu
in družbi nasploh, ne bo pa mogla s svojimi spoznanji na njih bistveno
vplivati, saj ni nikogar, na katerega bi lahko naslovila nasvete in predloge.
Izhod iz zagate je ponudila konstitucionalna ekonomija, katere oblikovanje
pomeni drugi logični korak v razvoju polja sodobne politične ekonomije.

Konstitucionalna ekonomija izhaja iz preprostega spoznanja, da na
ravnanje ekonomskih subjektov poleg relativnih cen in dohodka ter nji-
hovih preferenc vplivajo tudi obstoječe inštitucije.15 Njen raziskovalni
program na kratko opredelimo kot primerjalno analizo obnašanja eko-
nomskih subjektov v različnih inštitucionalnih okvirih.16 Izkušnje in tudi
razpoložljive empirične analize namreč kažejo, da določene inštitucional-
ne rešitve v primerjavi z drugimi praviloma omogočajo boljše gospodar-
ske rezultate. Zakonsko zagotovljena neodvisnost centralne banke naj bi
denimo prispevala k nižji inflaciji in trdnejši valuti.17 Decentralizacija
države (federalizem) naj bi bila učinkovito sredstvo omejevanja samovo-
lje in zapravljivosti oblasti.18

Osredotočenje analize na inštitucije, ki omejujejo ravnanje vlade in
drugih državnih organov, omogoči rešitev problema naslovnika analize.
Konstitucionalna ekonomija trdi, da je nesmiselno vladi svetovati, kaj
naj stori v danem trenutku, saj je njeno sprotno ravnanje določeno z nje-
nimi lastnimi interesi in z interesi drugih vplivnih skupin, ki so vključe-
ne v proces oblikovanja tekoče politike. Toda ker samovoljno in sebično
ravnanje vlade povzroča gospodarsko neučinkovitost, ki jo zaznajo tudi
državljani, je lahko prispevek ekonomista v tem, da pokaže, kako bi z us-
treznimi pravili lahko omejili državno samovoljo in spodbudili vlado k
odgovornejšemu obnašanju. Zato je smiselno oblikovati predloge o inšti-
tucionalnih spremembah, ki bi spodbudile vlado k spremembi obnaša-
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15 Izraz inštitucije označuje formalna in neformalna pravila, ki urejajo interakcije med
ljudmi (ustava, zakoni, običaji, morala itd.). Za ustanove in druge organizirane
združbe ljudi (podjetja, državni organi, interesne skupine itd.) uporabljamo splošno
ime organizacije. Takšno razlikovanje med inštitucijami in organizacijami je v sodob-
ni politični ekonomiji običajno (prim. npr. North, 1990).

16 Prim. npr. Frey (1984).
17 Gl. npr. Cukierman (1992) ali Alesina in Summers (1992).
18 Odličen pregled ekonomskih in politično ekonomskih argumentov za decentraliza-

cijo in proti njej daje Eichenberger (1994).
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nja, in jih nasloviti na politično telo, ki ima možnost preoblikovanja te-
meljnih zakonov ali ustave. To je na primer dvotretjinska parlamentarna
večina ali pa preprosto celotna javnost, ki lahko določene spremembe iz-
sili s svojimi odločitvami na volitvah in referendumih. Konstitucionalni
ekonomist tako na primer vladi ali centralni banki ne bo svetoval, s kate-
rimi ukrepi naj stabilizirata gospodarstvo, marveč bo dokazoval, da je
neodvisni položaj centralne banke najboljše jamstvo za dolgoročno
obstojno stabilnost. Prav tako tudi ne bo svetoval konkretnih ukrepov
fiskalne politike, bo pa morda predlagal sprejem ustavnega določila o
uravnoteženem proračunu, večjo decentralizacijo javnih financ ali pa
spremembe pravil, ki urejajo oblikovanje in izvrševanje proračuna.

Vprašanje naslovnika analize pa ni edini teoretski izziv, ki ga je zasta-
vila sodobna politična ekonomija. Vsaj tako pomembno je tudi vprašanje
merila normativne analize. Ali obstaja objektivno in splošno veljavno
merilo, ki bi nam omogočilo presoditi, kateri izmed možnih inštitucional-
nih okvirov, ki spodbujajo ljudi k različnemu obnašanju in vodijo k raz-
ličnim rezultatom, je najboljši? Neoklasična ekonomija, sploh pa ekono-
mika blaginje, uporablja dve merili. V mikroekonomski analizi ocenjuje
učinke različnih vladnih ukrepov ali inštitucionalnih sprememb prek nji-
hovega vpliva na »blaginjo«, ki jo običajno meri kot vsoto potrošnikove in
proizvajalčeve rente. V makroekonomski analizi ocenjuje kombinacijo
gospodarskih rezultatov (rasti, zaposlenosti, inflacije, enakosti razdeli-
tve…) glede na družbene preference, ki jih izraža namišljena družbena
funkcija ciljev oziroma družbena funkcija blaginje. 

Nezadostnost obeh meril je s prepričljivo logično analizo dokazal že
Arrow v svojem znamenitem delu o družbeni izbiri in vrednotah posa-
meznikov (Arrow, 1951). Glavni razlog za neustreznost mikroekonom-
skega merila je, da enaka renta različnim ekonomskim subjektom ne pri-
naša enakega zadovoljstva, saj je to odvisno od njihovih preferenc, te pa
so raziskovalcu neznane. Zato je nemogoče objektivno meriti in primer-
jati zadovoljstvo posameznikov. Glavna težava z makroekonomskim me-
rilom pa je, da bi za njegovo uporabo morali vedeti, kolikšno družbeno
korist prinašajo različne kombinacije ekonomskih rezultatov, se pravi, da
bi morali poznati družbeno funkcijo blaginje. Če ne želimo družbenih
ciljev določati na tehnokratski ali avtoritaren način, oziroma če želimo
pri njihovi opredelitvi spoštovati odločitev za metodološki individuali-
zem, bi morali družbeno funkcijo blaginje oblikovati tako, da bi upošte-
vali preference vseh posameznikov. Arrow je določil nekaj osnovnih for-
malnih pogojev, ki bi jim morali zadostiti, da bi bil postopek družbene
izbire demokratičen, ter pokazal, da ne obstaja noben postopek družbe-
ne izbire, ki bi hkrati zadostil vsem tem pogojem in oblikoval logično
konsistentne družbene izbire. To med drugim pomeni, da ni mogoče na
ustrezen način določiti, katera kombinacija ekonomskih rezultatov je z
družbenega stališča najboljša. Ta ugotovitev, ki je znana kot Arrowov teo-
rem nemožnosti, je sprožila dva različna teoretska odziva.
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Prvi odziv predstavlja razmah teorije družbene izbire (social choice).19 Ta
smer nove politične ekonomije skuša v prvem koraku oblikovati nekaj
splošno sprejemljivih pogojev, ki bi jih moral izpolnjevati postopek druž-
benega odločanja, nato pa poiskati konkreten postopek, ki bi tem po-
gojem tudi zares ustrezal. Drugi odziv, ki pomeni kritiko abstraktnega
aksiomatskega pristopa teorije družbene izbire, pa je oblikovala konstitu-
cionalna ekonomija.20 Po njenem mnenju je nesmiselno primerjati po-
stopke odločanja s kakim absolutnim idealnim merilom, saj je očitno, da
takega merila noben postopek ne more zadovoljiti. Bolj smiselno je pri-
merjati različne postopke med seboj glede na to, v kolikšni meri uspejo
upoštevati preference različnih ljudi in kakšni so njihovi stroški (pred-
vsem čas, potreben za sprejem kakršne koli odločitve). Pri teh primerja-
vah pa je potrebno upoštevati »raven« odločanja. 

Za ponazoritev pomena ravni odločanja konstitucionalna ekonomija
pogosto uporabi metaforo o razliki med igranjem igre po vnaprej določe-
nih pravilih in samim določanjem oziroma spreminjanjem pravil.21 Ko
igrajo igro po veljavnih pravilih, skušajo igralci storiti vse, kar je v njihovi
moči, da bi zmagali – se pravi, da ravnajo kot racionalni ekonomski sub-
jekti, ki maksimirajo svoje zadovoljstvo. Ekonomska teorija po prepriča-
nju konstitucionalistov nima na voljo nobenega merila, s katerim bi
lahko presodila, ali je kateri od možnih izidov igre boljši oziroma učinko-
vitejši od drugih. Omejiti se mora le na ocenjevanje ustreznosti pravil
igre in na predlaganje njihovih sprememb. Na področju političnega odlo-
čanja to pomeni, da je potrebno ločiti med oblikovanjem tekoče politike
znotraj veljavnih pravil ter spreminjanjem pravil oziroma inštitucij. Vla-
dam in drugim subjektom (interesnim skupinam, strankam, posamez-
nim volilcem), ki sodelujejo v tekočem političnem procesu, je nesmiselno
dopovedovati, kakšno ravnanje bi po merilih standardne ekonomske
analize povečalo blaginjo oziroma učinkovitost, saj bodo ti vedno storili
le tisto, kar je v njihovem lastnem interesu. Zato je tudi najbolje, če se te-
koče politične odločitve sprejemajo z večinskim odločanjem, ki omogoča
sorazmerno hitro sprejemanje odločitev, pa tudi dovolj enostavno kasnej-
še spreminjanje tistih, ki se izkažejo za neustrezne.

Drugačna načela pa naj bi veljala za odločanje o pravilih igre, se pravi
o temeljnih družbenih inštitucijah. Tu naj bi veljalo, da je potrebno obli-
kovati pravila, ki bodo v kar največji meri omogočila zadovoljevanje pre-
ferenc vseh članov družbe. Edino pravilo odločanja, ki to v celoti zagotav-
lja, je načelo soglasja. Po mnenju konstitucionalne ekonomije je takšno
temeljno družbeno soglasje o osnovni vprašanjih družbene ureditve
možno doseči, ker ljudje pri odločanju o splošnih pravilih ne vedo, kak-
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19 Poleg Arrowa je najvidnejši predstavnik Amartya Sen (Sen, 1970). Za pregled gl.
npr. Mueller (1989).

20 Predvsem Buchanan in Tullock (1962) ter Black (1969).
21 Gl. npr. Brennan in Buchanan (1985). 
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šen bo njihov konkretni položaj v prihodnosti in se zato odločajo glede
na splošne vrednote in ne glede na pričakovano osebno blaginjo.22 Tako
naj bi na primer obstajalo temeljno družbeno soglasje o načelu, da vodil-
ne politike izbirajo vsi državljani na svobodnih volitvah, čeprav ni nikoli
mogoče doseči niti približnega soglasja pri izbiri konkretnih oseb za na-
slednje mandatno obdobje.

Racionalni posameznik, ki je bil sprva le prikladno izhodišče pozitiv-
ne analize – ker pač vedno le posamezniki sprejemajo odločitve –, je s
konstitucionalno ekonomijo dobil nov pomen normativnega merila. Po-
stal je standard, ki omogoča primerjalno teoretsko analizo inštitucij. Raz-
lične inštitucionalne okvire lahko enostavno primerjamo med seboj, če
predpostavimo, da ne glede na razlike med njimi veljajo neke temeljne
zakonitosti obnašanja ljudi. To pomeni, da skušamo predvideti, kako bi
se v različnih inštitucionalnih okvirih obnašali racionalni posamezniki v
različnih vlogah in kakšni bi bili agregatni rezultati njihovega ravnanja.
Predpostavka racionalnosti v tem smislu omogoča analitično in empirič-
no ugotavljanje vpliva različnih inštitucij na obnašanje ljudi. Poleg tega
služi kot svojevrsten preizkus trdnosti različnih inštitucionalnih rešitev:
če se določene inštitucije pokažejo kot učinkovite in uspešne ob predpo-
stavki, da so ljudje povsem sebični in koristoljubni, bi bile verjetno lahko
le še uspešnejše, če bi bili ljudje vsaj nekoliko altruistični in pripravljeni
na sodelovanje.23

Predpostavka racionalnosti torej omogoča analitično primerjanje ver-
jetnih posledic različnih inštitucionalnih okvirov, vendar pa ne ponuja
normativnega merila za izbiro med njimi. Načelno sicer velja, da so bolj
zaželene tiste inštitucije (in politike), ki v večji meri zadovoljujejo prefe-
rence ljudi, vendar pa zunanji opazovalec ne more poznati preferenc
ljudi in ocenjevati stopnje njihovega zadovoljstva, predvsem pa nima na
voljo sprejemljivega postopka za agregiranje preferenc posameznikov v
»družbeno izbiro«, zato je takšno merilo praktično neuporabno. Pozor-
nost političnega ekonomista se mora zato osredotočiti na ocenjevanje
procesov odločanja namesto na primerjanje njihovih izidov. Vprašati se
mora, v kolikšni meri različni procesi odločanja (javne izbire) dopuščajo
ljudem, da izrazijo svoje preference in vplivajo bodisi na tekoči politični
proces bodisi na proces oblikovanja inštitucij. Normativna primerjalna
analiza je torej vendarle možna, toda za njeno ponovno uveljavitev je bilo
potrebno plačati visoko ceno z omejevanjem njenega dosega: pripoznati
je bilo treba, da ni mogoče presojati izidov političnega odločanja, ampak
le ustreznost procesov sprejemanja odločitev in spreminjanja pravil.
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22 Buchanan in Tullock pravita, da se ljudje v takšnih okoliščinah odločajo pod »plaš-
čem nevednosti« (veil of ignorance).

23 Takšno sklepanje je morda nevarno poenostavljanje. Frey (1994) npr. opozarja, da
lahko predpisi, ki predpostavljajo, da ljudje želijo ravnati povsem racionalno in se-
bično, uničijo intrinzično motivacijo ljudi, ki bi ravnali »dobro« in »altruistično« že
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1.1.3. Tretji korak: stroški menjave in nepopolna racionalnost

Med inštitucijami in drugimi omejitvami ravnanja ljudi obstaja pomem-
bna kakovostna razlika. Relativne cene in dohodki so določeni z delova-
njem tržnega mehanizma in ekonomski subjekti s svojim delovanjem
nanje ne morejo vplivati – natančneje rečeno, ne bi smeli vplivati, če naj
bi trg učinkovito deloval. Tudi preference ekonomskih subjektov so po
standardni predpostavki dane in nanje ne moremo vplivati. Inštitucije pa
oblikujejo ljudje sami prek političnega procesa, zato niso »objektivna«
omejitev, ampak takšna, da jo ljudje, ki jih omejuje, lahko spreminjajo in
prilagajajo.

Nova inštitucionalna ekonomija, ki pomeni tretji logični korak v razvoju
sodobne politične ekonomije, si je za osrednji predmet proučevanja iz-
brala ravno vprašanje, kako inštitucije nastajajo in se preoblikujejo kot
rezultat vnaprej nekoordiniranega ravnanja med seboj neodvisnih posa-
meznikov.24 Njeno razmerje do konstitucionalne ekonomije je podobno
razmerju teorije javne izbire do tradicionalne neoklasične šole. Tako kot
je teorija javne izbire namesto iskanja najboljših možnih ukrepov države
v ospredje postavila pozitivno razčlenjevanje dejanskega obnašanja vlad,
je nova inštitucionalna ekonomija namesto primerjave različnih inštitucij
in njihovega vrednotenja v ospredje postavila pozitivno analizo procesa
njihovega oblikovanja in spreminjanja. Podobnost med izhodiščema
omenjenih disciplin bi lahko ponazorili tudi z izhodiščnim vprašanjem,
ki ga zastavljata. Teorija javne izbire se sprašuje, kako je mogoče, da
vlade navkljub nasvetom najboljših ekonomistov in politični konkurenci
pogosteje kot uspešno vodijo neučinkovito in škodljivo politiko. Nova in-
štitucionalna ekonomija se sprašuje, kako je mogoče, da se navkljub pri-
tiskom družbene evolucije zelo dolgo ohranjajo primerjalno neučinkovite
inštitucije.25
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zaradi svojih notranjih vrednot in prepričanj, četudi jim takšnega ravnanja ne bi
posebej predpisovali.

24 Tukajšnji prikaz nove inštitucionalne ekonomije temelji predvsem na delih Northa
(1990) in Pejovicha (1995). Temeljiti pregledni deli sta še Eggertson (1990) ter Furo-
botn in Richter (1998). Eggertson ločuje med neoinštitucionalizmom in novo inštitu-
cionalno ekonomijo. Neoinštitucionalizem naj bi pomenil smer, ki sprejema neokla-
siko kot metodološko izhodišče, vendar jo dopolnjuje s spoznanji novih disciplin
(ekonomike transakcijskih stroškov in lastninskih pravic, teorije javne izbire, eko-
nomske teorije prava, nove teorije industrijske organizacije, nove ekonomske zgo-
dovine). Kot skuša nakazati tudi z imenom, naj bi šlo za nekakšno novo sintezo,
tokrat med standardno in inštitucionalno ekonomijo. Izraz nova inštitucionalna
ekonomija pa naj bi po njegovem označeval novejše prispevke, ki zavračajo nekate-
re ključne sestavine neoklasike, zlasti predpostavko popolne racionalnosti. Ker se
spoznanje o nepopolni racionalnosti vse bolj širi tudi v naštete poddiscipline neoin-
štitucionalizma, je takšno ločevanje vse bolj nesmiselno.

25 Pri tem je zanimivo, da je bila razlaga o sorazmerno gladki in učinkoviti inštitucio-
nalni evoluciji oblikovana pred novo inštitucionalno teorijo (Alchian, 1950, Dem-
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V nadaljevanju na kratko predstavljam teoretsko zgradbo nove inštitu-
cionalne ekonomije in njene poglavitne sklepe, v naslednjem poglavju
(1.2.) pa njeno analizo inštitucionalnih sprememb. V sklepu tega poglav-
ja razumevanje tranzicije, ki izhaja iz postavk nove inštitucionalne eko-
nomije in teorije javne izbire, soočam s tistim, ki ga ponuja bolj standard-
na različica neoklasične ekonomije.

Prikaz je primerno začeti s protislovjem, ki se skriva v prej opisanem
poudarjanju pomena inštitucij kot omejitev samovoljnega delovanja
vlade. Inštitucionalne omejitve so potrebne zaradi nepopolnosti (neuspe-
ha) političnega trga. Če bi politični trg deloval učinkovito, bi že sam po
sebi prisilil vlado v splošno koristno delovanje in dodatne omejitve ne bi
bile potrebne. Tekmovanje med strankami kot ponudniki na političnem
trgu za naklonjenost volilcev (povpraševalcev) bi moralo – tako kot kon-
kurenca na katerem koli trgu – zagotoviti, da bi se dolgoročno obdržali le
tisti ponudniki, ki bi vodili uspešno politiko. A ker politični trg svoje
funkcije ne opravlja zadovoljivo, so pomembne tudi drugačne (zakonske,
moralne itd.) omejitve vladne samovolje. Toda po drugi strani so prav in-
štitucije, ki naj bi reševale težave zaradi neuspeha političnega trga, pogo-
sto glavni razlog njegove neučinkovitosti. Če ustava kake države na pri-
mer prepoveduje ustanavljanje političnih strank ali pa ne zagotavlja
svobode govora, bo politični trg gotovo manj učinkovit kot v prosti več-
strankarski demokraciji. Tudi v demokratičnih državah lahko obstajajo
številne omejitve, ki zmanjšujejo stopnjo politične konkurence,26 pa tudi
»kartelni sporazumi« med strankami kot političnimi ponudniki na škodo
volilcev. V nasprotju s tem pa zlasti decentralizacija političnega odloča-
nja in vključevanje neposredne demokracije povečujeta stopnjo politične
konkurence.27

Podoben paradoks bi lahko opisali za razmerje med inštitucijami in
katerim koli drugim trgom v gospodarstvu: po eni strani bi bile inštituci-
je brez pomena, če bi trgi delovali popolnoma učinkovito, po drugi strani
pa je stopnja učinkovitosti posameznega trga odvisna od inštitucij, ki
omejujejo izbor možnosti, ki je na voljo akterjem na tem trgu. Izhajajoč iz
tega protislovja nova inštitucionalna ekonomija začne analizo oblikova-
nja in pomena inštitucij z razčlenjevanjem dveh temeljnih virov neučin-
kovitosti vsakega trga. Prvi razlog za odstopanje dejanskega delovanja
trgov od neoklasičnega ideala popolne konkurence so stroški menjave
oziroma transakcijski stroški, drugi pa nepopolna racionalnost ekonom-
skih subjektov.
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setz, 1967), medtem ko se je teza, da bo popolno konkurenčen politični trg ob racio-
nalnih volilcih zagotovil prevlado učinkovite politike, pojavila šele v poznem razvo-
ju teorije javne izbire (Wittman, 1995; s stališča interesnih skupin tudi Becker,
1983).

26 Prim. npr. Palda (1996), ki razčlenjuje pomen zakonov o financiranju volilne kampa-
nje.

27 Gl. npr. Frey (1992).
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Analiza pomena transakcijskih stroškov izhaja iz preprostega spozna-
nja, da menjava ne more potekati brez določenih stroškov za subjekte, ki
so v njej udeleženi, in da ti stroški zmanjšujejo koristi, ki jih menjava
ustvarja. Ker vsaka transakcija vključuje prenos določenih lastninskih
pravic med udeleženci menjave, lahko stroške menjave (transakcijske
stroške) definiramo kot stroške opredelitve, zaščite in uveljavljanja last-
ninskih pravic. Bolj natančno je North (1990) sestavine transakcijskih
stroškov razčlenil takole:
(a) stroški merjenja lastnosti predmeta menjave,
(b) stroški zaščite lastninskih pravic nad predmetom menjave,
(c) stroški nadzora izpolnjevanja dogovora in (po potrebi) stroški prisile k

spoštovanju dogovora.

Temu bi lahko dodali vsaj še stroške odkrivanja priložnosti za menjavo
ter stroške pogajanja o pogojih menjave (Pejovich, 1995; Coase, 1960). 

Pozorno branje naštetih opredelitev nam razkrije, da sta glavna vira
transakcijskih stroškov v bistvu nepopolnost razpoložljivih informacij (o
predmetu menjave, ravnanju druge strani v menjavi) in strah pred golju-
fanjem oziroma nezadovoljivo izpolnitvijo dogovora. Transakcijske stroš-
ke bi torej lahko najbolj splošno opredelili kot stroške vseh dejavnosti, s
katerimi udeleženci menjave pridobivajo dodatne informacije v zvezi z
načrtovano transakcijo in zmanjšujejo nevarnost goljufanja. V enostav-
nih situacijah, ko menjava poteka neposredno in istočasno (predmet me-
njave in plačilno sredstvo hkrati zamenjata lastnika), zamenjano blago
pa je preprosto in ne more skrivati pomembnih napak, je potreba po pri-
dobivanju dodatnih informacij ter zaščiti pred goljufanjem majhna in
menjava lahko poteka brez omembe vrednih dodatnih stroškov. V bolj
zapletenih razmerah pa je lahko negotovost pri menjavi tolikšna, da se
potencialni kupci in prodajalci zanjo ne odločijo kljub velikim koristim,
ki bi jih od nje imeli, če bi jo lahko izpeljali brez tveganja. Oseba z neza-
dostnim tehničnim znanjem se bo tako morda raje odrekla prihranku pri
nakupu rabljenega avtomobila, kot da bi tvegala nakup vozila z veliko
skritimi napakami. Lastniki prostih stanovanj se bodo morda raje odrekli
zaslužku z oddajo v najem, kot da bi tvegali, da ne bodo mogli izterjati
najemnine ali doseči izselitve, ko bi stanovanje spet potrebovali.

Potencialni udeleženci menjave imajo k sreči na voljo številne načine
za zmanjševanje negotovosti, tako da odpoved menjavi ni niti edino mož-
no niti ne najpogostejše ravnanje v takšnih zapletenih razmerah. Proda-
jalci rabljenih avtomobilov lahko poskušajo nezaupanje kupca zmanjšati
z ustreznimi jamstvi in brezplačnim servisiranjem. Stanodajalci lahko pri
obračunavanju s podnajemniki za pomoč zaprosijo prijatelje, ki se ljubi-
teljsko ukvarjajo z borilnimi veščinami, ali pa najamejo profesionalne iz-
terjevalce dolgov. Tveganju, da nas bo izkušenejši partner pretental pri
sestavi pogodbe, se lahko izognemo z uporabo standardiziranih obrazcev
ali z najemom pravnega svetovalca. Kljub temu pa se lahko zgodi, da bi

XXPOLITIČNA EKONOMIJA TRANZICIJEXX



34

bili stroški ukrepov, s katerimi bi udeleženci menjave pridobili dovolj do-
datnih informacij in v zadostni meri zmanjšali tveganje, višji od pričako-
vanih koristi menjave. Stroški, ki so potrebni za izpeljavo menjave, torej
lahko preprečijo transakcije, ki bi bile brez upoštevanja teh stroškov eko-
nomsko smiselne. Tako na primer zaradi visokih stroškov iskanja zapo-
slitve mnogi ljudje vztrajajo na delovnih mestih, ki z njihovega stališča
niso optimalna, mnoga podjetja pa zaradi stroškov iskanja primernih
kandidatov in negotovosti ocenjevanja njihovih sposobnosti zaposlujejo
ljudi, ki niso najbolj produktivni.

V preprostih gospodarstvih, kjer večina transakcij poteka med ljudmi,
ki se med seboj vsaj bežno poznajo, je negotovost glede prihodnjega rav-
nanja soudeležencev menjave majhna. Podobno velja za menjavo med
ljudmi, ki drug za drugega upravičeno pričakujejo, da spoštujejo enake
neformalne norme obnašanja in morale. Ko pa zaradi vse večje delitve
dela in globalizacije trgov menjava postane neosebna, predmeti in pogoji
menjave pa vse bolj zapleteni, postaja negotovost (in z njo transakcijski
stroški) vse večja. O pomenu neformalnih kulturnih norm in poznanstva
pri menjavi tudi v razvitih tržnih gospodarstvih na svoj način priča na
primer pojav, da se v številnih svetovnih velemestih oblikujejo in ohra-
njajo homogene etnične skupine, znotraj katerih poteka živahna gospo-
darska dejavnost. O višini transakcijskih stroškov in njihovem vplivu na
dobičkonosnost menjave govori dejstvo, da v sodobnih gospodarstvih
srečamo množico podjetij, katerih dejavnost bi lahko opredelili kot
zmanjševanje informacijskih stroškov menjave. Mednje lahko štejemo na
primer vsa podjetja, ki se ukvarjajo s posredništvom pri določeni vrsti
poslov (trgovanje z nepremičninami, finančno posredništvo, posredova-
nje zaposlitev in iskalcev zaposlitve, organiziranje srečanj osamljenih
ljudi itd.), podjetja za kontrolo kakovosti proizvodov, borze in druge
organizirane trge, v širšem smislu pa denimo tudi vsa trgovska in oglaše-
valska podjetja. 

Omenjena pojava – zatekanje k neposredni osebni menjavi in nefor-
malnim povezavam ter zniževanje transakcijskih stroškov kot posebna
gospodarska dejavnost – sta gotovo pomembna načina obvladovanja ne-
gotovosti menjave. V ekonomski teoriji pa sta bila dva druga deležna več-
je pozornosti: nadomeščanje tržne menjave s hierarhično organizacijo
gospodarske dejavnosti ter zatekanje k zunanji prisili. Že Coase je v svo-
jem legendarnem članku o naravi podjetja (Coase, 1937) oblikovanje
organizacij pojasnjeval s prizadevanjem za zniževanje transakcijskih
stroškov. Dokazoval je, da do oblikovanja podjetja pride takrat, ko so
stroški organiziranja proizvodnje (ali kake druge gospodarske dejavnosti)
v okviru hierarhično urejene organizacije nižji, kot bi bili stroški iste de-
javnosti, če bi jo organizirali z najemanjem delovnih storitev in proizvod-
nih sredstev prek trga. Čeprav so tudi razmerja med lastnikom podjetja
in zaposlenimi običajno opredeljena s pogodbo in pogosto tudi za zapo-
slene pravimo, da svoje delovne storitve menjavajo za ustrezno plačilo, pa
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je njihov položaj vendarle bistveno različen od položaja pogodbenih
sodelavcev, ki v podjetju niso zaposleni. Podrejeni so bolj ali manj strogi
hierarhični strukturi odločanja, njihovo plačilo je običajno določeno s
splošnimi tarifnimi lestvicami in ni predmet individualnih pogajanj, delo
v podjetju praviloma zahteva ves njihov razpoložljivi delovni čas in je
zato edini vir dohodka itd.

Coasova razlaga, da podjetja nastajajo in se ohranjajo zaradi prihran-
kov pri stroških kupovanja storitev različnih proizvodnih dejavnikov, je
odprla vrata oblikovanju nove teorije podjetja, izhajajoče iz pomena tran-
sakcijskih stroškov in lastninskih pravic.28 Njeno izhodišče je spoznanje,
da tudi hierarhično organiziranje proizvodnje ali kake druge dejavnosti
ni nujno učinkovito. Osnovna težava je, da interesi nadrejenih oziroma
lastnika podjetja (principala oziroma nalogodajalca) niso nujno enaki in-
teresom podrejenih (agentov oziroma zastopnikov). Ob takšni različnosti
interesov se seveda obveznosti podrejenih do nalogodajalca (to je njihove
delovne naloge) razlikujejo od obnašanja, s katerim bi agenti najbolj po-
večali svoje osebno zadovoljstvo. Če so stroški ugotavljanja (opazovanja,
merjenja, ocenjevanja itd.) dejanskega ravnanja oziroma delovne priza-
devnosti zastopnikov visoki, ali pa so visoki stroški prisile k izpolnjeva-
nju obveznosti, se bodo ti obnašali oportunistično, se pravi tako, da bodo
skušali zadostiti svojim lastnim ciljem in preferencam. Oportunistično
obnašanje podrejenih je značilnost vsake hierarhične organizacije, ne le
podjetja, in obsega širok razpon od nedolžnega lenarjenja do neposred-
nega povzročanja škode ali kraj. Učinkovitost podjetja in drugih organi-
zacij je zato bistveno odvisna od priložnosti za oportunistično obnašanje,
te pa so odvisne od tehnoloških možnosti nadzora in od strukture (poraz-
delitve) lastninskih pravic.

Namesto z oblikovanjem organizacij, ki v bistvu pomenijo internali-
zacijo tržne menjave, je transakcijske stroške možno zniževati tudi s
pomočjo zunanje prisile za spoštovanje dogovorov. Takšno prisilo lahko
pomenijo na primer moralne norme, ki obsojajo goljufanje in nepošteno
poslovanje. Pripadniki številnih poklicev (oglaševalci, odvetniki, zdravni-
ki, davčni svetovalci itd.) osnovne norme svojega poklica pogosto zapiše-
jo v posebne kodekse poslovanja in oblikujejo telesa, ki skrbijo za njiho-
vo spoštovanje. Daleč najpomembnejši vir zunanje prisile k spoštovanju
dogovorov pa je seveda država.29 Država oblikuje zakone in druge pred-
pise, ki urejajo gospodarsko poslovanje, ter organizira pravosodno in
nadzorno (policijsko, inšpekcijsko itd.) strukturo, ki bolj ali manj uspe-
šno skrbi za njihovo spoštovanje. Zakonodaja v veliki meri tudi določa
porazdelitev, jasnost opredelitve in varnost lastninskih pravic, kar bistve-
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28 Gl. npr. Williamson (1975) ali Alchian in Woodward (1988), za splošen pregled teo-
rije lastninskih pravic pa npr. Barzel (1989). 

29 Za teorijo države kot zunanje prisile k spoštovanju dogovorov in lastninskih pravic
gl. npr. Tullock (1974), Buchanan (1975) ali North (1981).
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no vpliva na učinkovitost gospodarjenja.30 Toda tudi država mora za us-
pešno izvajanje prisile rešiti dve pomembni težavi. Prva je informacijska:
oblikovati mora ustrezne organizacije in mehanizme, s katerimi bo lahko
zaznala in dokazala kršenje dogovorov in predpisov. Druga težava so
spodbude: država oziroma vlada mora (kot principal) preprečiti oportu-
nistično obnašanje svojih uslužbencev (zastopnikov), ki jim poveri nalo-
ge, povezane z zagotavljanjem spoštovanja zakonov.

Nova inštitucionalna ekonomija torej dokazuje, da negotovost v zaple-
tenih sodobnih gospodarstvih zahteva od udeležencev menjave številne
dejavnosti za pridobivanje informacij in zmanjševanje tveganja. Stroški
menjave sami po sebi manjšajo učinkovitost tržnega mehanizma, saj
zmanjšujejo koristnost menjave ali pa celo preprečijo transakcije, ki bi
jih ob nižjih transakcijskih stroških lahko izpeljali. Ekonomski pomen
inštitucij (neformalnih pravil, zakonodaje itd.) in organizacij (podjetij,
vlade itd.) je, da zmanjšujejo negotovost menjave in s tem višino transak-
cijskih stroškov. Toda hkrati se pogosto dogaja, da se v posameznih drža-
vah v dolgih zgodovinskih obdobjih ohranjajo inštitucije (npr. družbena
lastnina v socializmu) in organizacije (npr. neučinkovite avtoritarne
vlade), ki v resnici same povzročajo gospodarsko neučinkovitost, name-
sto da bi jo zmanjševale. Razumevanje tega pojava zahteva dinamično
analizo procesa spreminjanja inštitucij. To bomo povzeli v naslednjem
poglavju, pred tem pa moramo pojasniti še drugi ključni vir neučinkovi-
tosti tržnega mehanizma, to je nepopolno racionalnost ekonomskih sub-
jektov. 

Predpostavka racionalnosti je najbolj sporna med metodološkimi izho-
dišči ekonomske analize. Njen temeljni pomen za oblikovanje ekonom-
skega pristopa k razčlenjevanju družbenih pojavov smo že podrobneje
pojasnili. Prav ta osrednji metodološki pomen je običajno glavni argu-
ment, s katerim jo ekonomisti branijo pred kritiki, čeprav tudi sami priz-
navajo njeno nerealnost.31 Poleg tega poudarjajo, da čeprav se posamezni
subjekti pri svojem odločanju morda res ne ravnajo vedno racionalno, pa
so agregatni rezultati njihovih individualnih izbir običajno v skladu z
ekonomskim modelom, ki napoveduje, da povečanje (oportunitetnih)
stroškov zmanjša obseg določene dejavnosti. Ker ekonomijo običajno za-
nimajo mejne agregatne spremembe in ne obnašanje vsakega posamez-
nega subjekta, naj bi ji takšno izhodišče analize povsem zadoščalo. Tako
je morda res, da velik del zločincev svoja dejanja zagreši iz neracionalnih
motivov in impulzivno, toda če se le del posameznikov, ki se ukvarjajo s
kriminalom, na zvišanje stroška svoje dejavnosti odzove z njenim zmanj-
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30 Pri tem ne gre le za staro spoznanje, da zasebna lastnina spodbuja inovativnost in
podjetništvo. Coase (1960) je na primer pokazal, da je tudi način reševanja proble-
ma eksternalij odvisen od opredelitve lastninskih pravic in stroškov trgovanja z
njimi.

31 Gl. npr. Becker (1976), Frey (1990) ali Kirchgässner (1991).
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šanjem, se bo na ravni agregatne empirične analize pokazalo, da poostri-
tev kaznovanja zmanjša obseg kriminalne dejavnosti. 

V novejšem času so se tudi znotraj ekonomije oblikovali kritični pri-
stopi, ki predpostavke racionalnosti sicer ne zavračajo kot neustrezne, jo
pa skušajo z določenimi dopolnitvami približati stvarnosti. Predlogi tak-
šnih dopolnitev imajo tri glavne vire:
(a) empirično ugotovljene »nepravilnosti« (anomalije) v individualnem

odločanju,
(b) raznolikost človeške motivacije,
(c) omejena sposobnost obdelave informacij iz okolja.

Spoznanje o nepravilnostih v odločanju posameznikov izhaja iz vrste la-
boratorijskih eksperimentov, ki so pokazali, da se v določenih razmerah
oziroma pri določenih problemih večina ljudi sistematično odloča druga-
če, kot bi napovedal enostavni ekonomski model izbire. Kot rezultat teh
poskusov je bilo v literaturi s področja ekonomske psihologije opredelje-
nih kar nekaj različnih »učinkov«, ki opisujejo takšno neracionalno
obnašanje. Za ponazoritev lahko naštejemo nekatere izmed njih.32 Uči-
nek založenosti (endowment effect) pomeni, da ljudje predmete, ki jih
imajo v posesti, cenijo bolj kot enakovredne predmete, ki niso del njiho-
vega premoženja. Učinek oportunitetnih stroškov (opportunity cost effect)
opozarja, da ljudje pri odločanju večjo težo pripišejo neposrednim stroš-
kom (izdatkom) kot pa enako visokim oportunitetnim stroškom (izgub-
ljenim možnostim zaslužka). Učinek referenčne točke (reference point
effect) nastopi, kadar ljudje ne primerjajo različnih možnih stanj med
seboj, ampak jih vsakega posebej primerjajo z določenim referenčnim
stanjem, ki je največkrat kar trenutno obstoječa situacija. Kadar na pre-
sojo ljudi vpliva način posredovanja informacij o možnih alternativah,
govorimo o učinku uokvirjanja (framing effect).

Kljub vsemu ostaja pomen teh in drugih podobnih »učinkov« za eko-
nomsko analizo nedorečen. Ni namreč jasno, ali se takšne nepravilnosti
v individualnem odločanju izrazijo tudi na agregatni ravni ali pa se njiho-
vi učinki med seboj morda izničijo ali vsaj ublažijo. Nekateri avtorji so
prepričani, da je odgovor na to ključno vprašanje o »agregiranju nepravil-
nosti« odvisen od obstoječih inštitucij in spodbud za ravnanje ekonom-
skih subjektov.33

Drug vir nepopolne racionalnosti je raznolikost motivacije: poleg po-
vsem sebičnih interesov je ravnanje ljudi odvisno tudi od altruističnih
vzgibov, osebnih standardov »pravilnega« ravnanja (moralne norme) ter
ideologije (prepričanj in verovanj). Takšni motivi se oblikujejo v procesu
socializacije, ko prevladujoče družbene vrednote postanejo sestavina
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32 Prim. npr. Kahneman, Slovic in Tversky (1982), Dawes (1988), Hogarth (1990) in
Thaler (1992).

33 Gl. Frey in Eichenberger (1989 in 1994b).
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osebnih vrednostnih presoj posameznikov. Mnenja o moči dejanskega
vpliva »nesebičnih« oblik motivacije na praktično ravnanje ljudi pa so
različna. North (1990) preprosto razširi uporabnost splošnega zakona
povpraševanja tudi na tovrstno motivacijo. Pravi, da bodo ljudje ravnali v
skladu s svojimi prepričanji in vrednotami predvsem takrat, ko zaradi
tega ne bodo trpeli visokih neposrednih ali oportunitetnih stroškov. S
pomočjo karikiranega primera bi lahko rekli, da je po osnovnem zakonu
povpraševanja pripravljenost najditelja, da poišče lastnika najdenenega
predmeta, obratno sorazmerna z vrednostjo predmeta in premo soraz-
merna s pričakovano (z nagrado izraženo) hvaležnostjo lastnika. Vendar
pa ne smemo pozabiti, da so v izjemnih okoliščinah vsaj nekateri posa-
mezniki za ideale pripravljeni žrtvovati tudi svoje premoženje in celo živ-
ljenje. 

V primerjavi z Northom Kliemt (1992) družbenim normam pripisuje
mnogo večjo moč, ki naj bi temeljila na neformalni mreži medsebojnega
nadziranja članov družbe. Ljudje namreč na številne načine izražajo priz-
nanje za moralna in nesebična dejanja drugih ter obsojajo brezvestno ali
skrajno sebično ravnanje – z besedami, obsojajočimi pogledi, izogiba-
njem stikom, obrekovanjem ipd. Pri tem je ključnega pomena svojevrst-
na nesimetrija stroškov: medtem ko ravnanje v skladu z moralnimi nor-
mami v določenih situacijah lahko povzroči pomembne neposredne in
oportunitetne stroške tistemu, ki tako ravna, pa zgolj razpravljanje o
moralnosti ne zahteva omembe vrednih stroškov. Ker je moralnost v
izjavljanju skorajda zastonj, izjavljalcu pa prinaša zadoščenje, da je od
sogovornikov pripoznan kot moralna oseba, lahko pričakujemo, da bodo
v izražanju mnenj o ravnanju drugih prevladovale sorazmerno stroge
moralne oziroma vrednostne presoje. Zato bo posameznik, ki ravna v
nasprotju z normami, ki so vsaj na deklarativni ravni splošno sprejete, iz-
zval številne komentarje, obsodbe in obrekovanja. Takšna »spontana
družbena obsodba« je neprijetnost, ki bi se ji gotovo rad izognil, zato
predstavlja svojevrstno spodbudo za obnašanje v skladu z normami tudi
v situacijah, ko to na prvi pogled ni najbolj donosno možno ravnanje.

Medtem ko North in Kliemt nesebično motivacijo primerjata s stroški
takšnega ravnanja, pa Frey (1994) primerja različne vrste motivacij med
seboj in ugotavlja, da med njimi obstaja tipična ekonomska izbira (trade-
off). V skladu s psihološko literaturo razlikuje med notranjo (intrinzično)
in zunanjo (ekstrinzično) motivacijo. Zunanjo motivacijo sestavljajo iz
okolja izhajajoče spodbude (nagrade in kazni) za določeno ravnanje, no-
tranjo pa posameznikove vrednote. Učinek notranje motivacije je, da
ljudje mnoge stvari počnejo preprosto zato, ker menijo, da je tako prav,
in ne zato, ker bi od svojega ravnanja pričakovali kakršne koli neposred-
ne koristi. Težava je, da vzpostavitev zunanjih spodbud za določeno vrsto
ravnanja lahko izrine oziroma uniči to notranjo motiviranost posamezni-
kov. Če so zunanje spodbude šibkejše od (izrinjene) notranje motivacije,
je skupni rezultat obeh sprememb (uvedbe zunanje in zmanjšanja notra-
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nje motivacije) zaviranje in ne pospeševanje ravnanja, ki smo ga hoteli
spodbujati. Empirično potrjena primera tovrstnega učinka izrinjanja naj
bi bila na primer krvodajalstvo ali davčna morala. Mnogi ljudje darujejo
kri, ker se jim zdi to moralno in družbeno koristno dejanje, toda če skuša
država krvodajalstvo spodbuditi z denarnimi nagradami, se obseg zbrane
krvi zmanjša. Mnogi ljudje plačujejo davke, ker se jim zdi to njihov pravi-
čen prispevek k zagotavljanju skupne blaginje, toda če država poveča
intenzivnost nadzora tako, da z njim prepogosto zajame tudi poštene
davkoplačevalce, lahko s tem izrine »davčno moralo« kot motivacijo za
plačevanje davkov in vrednost davčnih prihodkov se lahko celo zmanjša.

Tretji vir nepopolne racionalnosti je omejenost človeških miselnih spo-
sobnosti.34 Človeški možgani niso sposobni zadovoljivo obvladovati in
obdelati ogromne količine informacij o okolju, s katerimi so soočeni v
vsakem trenutku. Eden od izhodov iz informacijskega precepa je, da
ljudje pri pridobivanju informacij o okolju upoštevajo ekonomsko načelo,
se pravi, da nove informacije sprejemajo ali iščejo le toliko časa, dokler je
dodatna korist, ki jo imajo od njih, višja od stroškov njihovega pridobiva-
nja in miselne obdelave. Posledica je, da so ekonomski subjekti pogosto
nepopolno informirani, zaradi česar prihaja do številnih neučinkovitosti
v menjavi, ki jih opisuje sodobna mikroekonomska teorija.35

Drugi izhod je oblikovanje poenostavljenih predstav o okolju oziroma
miselnih (kognitivnih) okvirov, ki zapletenost odnosov skrčijo na nekaj
obvladljivih obrazcev. Svojih miselnih okvirov posamezniki ne ustvarjajo
neodvisno drug od drugega, ampak se oblikujejo v procesu vzgoje in so-
cializacije, s katerima se med generacijami prenašata vednost in kulturno
izročilo (način dojemanja okolja, svetovni nazor, vrednote). Oblikovani
miselni konstrukti se dodatno utrjujejo s procesom komunikacije, v ka-
terem posamezniki primerjajo in medsebojno usklajujejo svoje miselne
vzorce. Zaradi medgeneracijskega prenašanja in nenehnega medsebojne-
ga primerjanja so si torej miselni vzorci in vrednote večine ljudi dokaj
podobni. Tudi nove informacije, ki jih posamezniki dobijo iz okolja, se
obdelajo v okviru vnaprej oblikovanih miselnih konstruktov, Enako velja
za iskanje rešitev problemov, s katerimi se ljudje soočajo. Miselni kon-
strukti pa se spremenijo šele tedaj, ko postanejo neskladni z večino
novih informacij ter zato ne omogočajo več uspešnega reševanja praktič-
nih problemov. 

Miselni okviri ljudi so torej sorazmerno primerljivi in stabilni. To po-
meni, da omogočajo dokaj zanesljivo predvidevanje obnašanja soljudi v
danih oziroma pričakovanih razmerah, s tem pa bistveno zmanjšujejo
negotovost, s katero se soočamo v vsakdanjih interakcijah. Podobnost,
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izraz omejena racionalnost (bounded rationality). Ta pojem je treba ločiti od širšega
pojma nepopolne racionalnosti, ki pomeni kakršen koli odmik od modela racionalne-
ga odločanja. 

35 To sta zlasti moralno tveganje (moral hazard) in negativna selekcija (adverse selection).
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družbena pogojenost in stabilnost kognitivnih okvirov tudi pomeni, da
spremembe v mišljenju in obnašanju ljudi zahtevajo veliko časa in moč-
ne spodbude iz okolja. S tem pa v središče pozornosti teorije, ki želi poja-
sniti spreminjanje družbenih inštitucij, stopijo procesi individualnega in
družbenega učenja. Ni več bistvenega pomena, kako se bo posameznik z
danim znanjem v določenem trenutku odzval na spodbude iz okolja –
pomembno je, ali bodo spodbude sprožile proces učenja, ki vključuje pri-
dobivanje novih informacij, njihovo vrednotenje in primerjanje z že zna-
nim ter postopno spreminjanje lastnih stališč oziroma kognitivnega okvi-
ra. Za razumevanje družbenih procesov pa je še zlasti pomembno, kako
interakcije med ljudmi oblikujejo procese individualnega učenja ter v
kolikšni meri se individualno pridobljeno znanje prenaša in širi med
ljudmi.

Na koncu je najbrž koristno na kratko povzeti teoretsko zgradbo nove
inštitucionalne ekonomije. Ker so inštitucije stvaritev ljudi, čeprav niso
nujno rezultat zavestnega načrtovanja in neposrednih odločitev, je treba
pri razlagi njihovega oblikovanja izhajati iz individualne izbire posamez-
nikov. Temeljna težava, s katero se sooča posameznik pri menjavi oziro-
ma kakršni koli interakciji z drugimi ljudmi, je negotovost, ki izhaja iz
nepredvidljivosti ravnanja drugih. Osnovni razlog nepredvidljivosti je
nepopolnost informacij in prav ta »informacijski problem« premoščajo
ustrezne inštitucije. Ker bi sprotno pridobivanje natančnih informacij o
lastnostih predmeta menjave in o ravnanju partnerja v številnih situaci-
jah povzročalo transakcijske stroške, ki bi bili višji od koristi menjave, so
za uspešno gospodarstvo nujne inštitucije, ki z veliko verjetnostjo zago-
tavljajo, da bodo udeleženci menjave spoštovali dogovore ali pa plačali
ustrezno odškodnino za morebitno kršenje pogodb oziroma goljufanje.
Ker pa je državna prisila nepopolna in pogosto nemočna, so pomembne
tudi neformalne inštitucije in vrednote, ki prispevajo k temu, da večina
udeležencev menjave praviloma spoštuje osnovna merila poštenosti.
Toda pričakovanje, da bodo drugi spoštovali osnovne neformalne (moral-
ne) norme, bi bilo brez osnove, če ne bi ljudje v procesu prenašanja kul-
turnega izročila in medsebojne komunikacije izoblikovali podobnih in
»kompatibilnih« miselnih okvirov za obvladovanje zapletenosti okolja.

Inštitucije torej hkrati rešujejo probleme nepopolnosti trgov (transak-
cijskih stroškov) in nepopolne racionalnosti ekonomskih subjektov. S
tem zmanjšujejo negotovost glede ravnanja drugih ljudi in tako prispeva-
jo k učinkovitosti gospodarjenja. Toda dolgoročna razvojna uspešnost
družbe ni odvisna od obstoja kake določene konkretne strukture inštitu-
cij, ampak predvsem od sposobnosti njihovega učinkovitega prilagajanja
in spreminjanja. V naslednjem poglavju zato predstavljam teorijo inštitu-
cionalnih sprememb, kot jo je oblikoval najvidnejši predstavnik nove in-
štitucionalne ekonomije nobelovec Douglass North.36
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36 Glavna vira sta North (1990) in North (1981).



41

1.2. TEORIJA INŠTITUCIONALNIH SPREMEMB

Obstoječe inštitucije skupaj z ekonomskimi omejitvami – to so relativne
cene dobrin in proizvodnih dejavnikov, dohodek, tehnologija – določajo
nabor alternativ, ki so na voljo ekonomskim subjektom. Ti jih lahko po-
skusijo izkoristiti kot posamezniki ali povezani v različne organizacije,
katerih namen je maksimirati zadovoljstvo svojih ustanoviteljev. Za kapi-
talistično gospodarstvo so najbolj značilne organizacije podjetja, ki jih
posamezniki ustanavljajo za izkoriščanje tržnih priložnosti. Priložnosti
za ustvarjanje podjetniškega dobička lahko izvirajo bodisi iz gospodar-
skih razmer (na primer nepotešeno povpraševanje po določenem proi-
zvodu, pri čemer pripravljenost za plačilo znatno presega proizvodne
stroške) bodisi iz obstoječih inštitucij (na primer uvozne omejitve, ki
spodbudijo ustanavljanje novih podjetij v zaščiteni panogi). 

Ljudje, ki odločajo o delovanju organizacij, se zavedajo, da omejitve
njihovega ravnanja niso nujno nespremenljive in da lahko tudi sami vpli-
vajo na spreminjanje teh omejitev. Tako skušajo na primer velika podjet-
ja s svojim delovanjem na trgu omejevati konkurenco in vplivati na cene
proizvodov ali proizvodnih dejavnikov. Podjetja, ki ocenijo, da bi jim to
koristilo, pa lahko svoja sredstva usmerijo tudi v prizadevanja za spre-
membe inštitucionalnih omejitev. Te lahko poskusijo doseči s sodelova-
njem v političnem procesu ali z neposrednim spreminjanjem neformal-
nih inštitucij. Ekonomski subjekti bodo v medsebojnem poslovanju z
obojestranskim soglasjem počasi opuščali poslovne običaje, ki so zasta-
reli in ne opravljajo več svoje prvotne funkcije, ter jih skušali nadomestiti
s primernejšimi pravili. Če je sprememba običajev smiselna, bodo s svo-
jim zgledom k podobnemu ravnanju spodbudili vedno več drugih, konč-
ni rezultat tega procesa pa bo nadomestitev določenega neformalnega
pravila z novim. Po drugi strani lahko podjetja del svojih sredstev name-
nijo tudi za vpliv na politični proces, na primer s finančnimi prispevki za
volilne kampanje posameznih strank ali z lobiranjem v parlamentu in pri
vladi. Tako si lahko denimo prizadevajo, da bi državo prepričali o strateš-
ki pomembnosti lastne panoge in s tem dosegli, da bi panogo – in njih
same – zaščitila pred tujo konkurenco ali pred stečajem. 

Poleg podjetij obstajajo tudi druge organizacije oziroma interesne sku-
pine, ki skušajo vplivati na politični proces, da bi dosegle določeno spre-
membo obstoječih inštitucij. Skupno jim je, da njihovo prizadevanje
temelji na individualnem interesu: spodbuditi skušajo spremembe, ki bi
izboljšale njihove lastne ekonomske možnosti oziroma možnosti za mak-
simiranje zadovoljstva. Pri javnem nastopanju se seveda le malokdo ne-
posredno sklicuje na osebni interes, ampak skuša svoje ravnanje prikaza-
ti kot prizadevanje za spremembe, ki bodo izboljšale splošno blaginjo
družbe. Zato je včasih težko ločiti med skupinami, ki dejansko izhajajo iz
splošnih vrednot in »notranje« motivacije (morda na primer ekološke
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skupine), ter onimi, ki sklicevanje na vrednote uporabljalo le za prikriva-
nje svojih pravih interesov. 

Proces spreminjanja inštitucij lahko primerjamo z delovanjem »nevid-
ne roke« trga. Tako kot je količina in sestava družbene proizvodnje v vsa-
kem trenutku nenameravani rezultat neodvisnih odločitev številnih eko-
nomskih subjektov, ki se vsak zase odločajo zgolj o lastni potrošnji in
gospodarski dejavnosti, tako je tudi struktura družbenih inštitucij v vsa-
kem trenutku rezultat delovanja številnih organizacij, ki vsaka zase in po
lastni presoji namenjajo sredstva za spreminjanje ali ohranitev obstoječih
inštitucij. Tako kot delovanje popolnokonkurenčnega trga pod določeni-
mi pogoji zagotavlja strukturo in količino družbene proizvodnje, ki na
najboljši možni način ustreza preferencam ljudi, bi lahko tudi proces
spreminjanja inštitucij vodil v oblikovanje najučinkovitejše možne inšti-
tucionalne strukture. Ekonomski subjekti oblikujejo različne organizaci-
je, da bi izkoristili priložnosti, ki jih nudijo obstoječe inštitucije, hkrati pa
jih proces konkurence sili v ustvarjalno odkrivanje novih priložnosti ter v
prizadevanje za spremembe obstoječih inštitucionalnih in ekonomskih
omejitev. Če je ta proces izkoriščanja obstoječih priložnosti in spreminja-
nja omejitev resnično tekmovalen, se bodo verjetno uveljavile tiste inšti-
tucionalne spremembe, ki povečujejo dolgoročne razvojne sposobnosti
družbe in so zato učinkovite.37

Ob tem velja opozoriti, da med procesom spontanega oblikovanja
inštitucij na »trgu za inštitucije« in delovanjem običajnih trgov obstaja
pomembna razlika. Na blagovnem trgu se vsak proizvajalec ne le neodvi-
sno odloči, kaj bo proizvajal, ampak lahko svojo odločitev v okviru raz-
položljivih sredstev tudi takoj uresniči. Odločitev vsakega posameznega
proizvajalca tako dobi svoj neposreden materialni rezultat v majhnem
delčku agregatne družbene proizvodnje. Odločitev organizacije, da bo
namenila znatna finančna sredstva prizadevanju za sprejem kakega za-
kona, pa nikakor ne pomeni, da bo do želene inštitucionalne spremembe
tudi res prišlo. Organizacije s političnimi interesi pač ne morejo nepo-
sredno spreminjati predpisov, ki jim niso po volji, ampak lahko le na-
slovijo svoje predloge (in vpliv) na tisto organizacijo, ki ima legitimno
zakonodajno moč. Analogija s trgom je ustreznejša pri spreminjanju
neformalnih inštitucij, kjer je spoštovanje ali nespoštovanje določenih
pravil v lastnem obnašanju res izbira vsakega posameznika, vendar pa 
za spremembo inštitucij ni dovolj, da svoje ravnanje spremeni nekaj

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

37 Demsetz (1967) je oblikoval sistematično razlago takšnega spontanega procesa
vzpostavljanja učinkovitih lastninskih pravic. Spremembe v tehnologiji in znanju
spremenijo strukturo stroškov proizvodnje ter relativne cene blaga na trgu, nato pa
se kot rezultat prizadevanja ljudi, da bi izkoristili nove priložnosti in se prilagodili
spremenjenim stroškom, preoblikujejo lastninske pravice. Ruttan in Hayami (1989)
sta v tem duhu skušala celo opredeliti ponudbo in povpraševanje po inštitucional-
nih spremembah. Najbolj celovito je ta pristop oblikoval Hayek (1988) v svoji teoriji
»evolucije kulture«, kjer pravi, da dolgoročno preživijo tiste družbe, ki imajo najbolj
učinovite inštitucije.
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posameznikov, marveč mora sprememba postati splošno poznana in
sprejeta. 

North (1990) poudarja, da so se v številnih družbah in obdobjih človeš-
ke zgodovine uveljavila pravila, ki so zavirala gospodarsko rast in zmanj-
ševala gospodarsko uspešnost, ter jih spontani procesi družbene evoluci-
je dolgo niso uspeli odpraviti oziroma spremeniti, kar je v nasprotju s
predstavo o učinkovitem »trgu inštitucij«. Po njegovem mnenju je prav
trdovratnost neučinkovitih inštitucij osnovni problem, ki bi se mu mora-
la posvetiti inštitucionalna ekonomija. V središče teorije inštitucionalnih
sprememb tako namesto dejavnikov njihovega spreminjanja postavi
vprašanje vzrokov njihove rigidnosti.38 V svoji analizi izpostavi pet glav-
nih dejavnikov, ki naj bi bili zaslužni za to rigidnost.
(a) Interes oblasti. Različne organizacije nimajo enakega vpliva na proces

oblikovanja inštitucij, zato obstoječa inštitucionalna struktura vedno
najbolj ustreza interesom skupin, ki so imele pri njenem oblikovanju
največ besede. Ponavadi so to seveda oblastne organizacije – parla-
mentarna večina, vlada, morda diktator. Te organizacije svojo moč
uporabljajo, da bi preprečile za njih škodljive inštitucionalne spre-
membe. Pri tem se pogosto oprejo na neformalno koalicijo vseh tistih
družbenih skupin in organizacij, ki bi jih predlagana sprememba pri-
zadela.

(b) Izvor organizacij. Oblikovanje organizacij je odgovor na priložnosti in
spodbude, ki jih ustvarja obstoječa inštitucionalna struktura. Tudi nji-
hovo povpraševanje po novih informacijah in znanju je izvedeno iz
spodbud, ki izvirajo iz obstoječega okolja, pa čeprav s svojim delova-
njem tudi same ustvarjajo novo znanje. Ker sta torej nastanek organi-
zacij in pot njihovega razvoja pogojena z obstoječimi inštitucijami, je
naravno, da se bodo organizacije raje zavzemale za delno in postopno
prilagajanje obstoječih pravil, v okviru katerih se dobro znajdejo, kot
pa za njihovo korenito in hitro spreminjanje, ki bi povzročilo veliko
negotovost.

(c) Rigidnost miselnih okvirov. Preden se kaka organizacija začne zavzema-
ti za spremembe pravil, se morajo ljudje, ki odločajo o njenem ravna-
nju, zavedeti koristi, ki bi jim jih takšna sprememba prinesla. Da bi se
to zgodilo, bi morali ustvarjalno iskati in uporabljati nove informacije,
toda logika gospodarjenja z informacijami je prav nasprotna: vse novo
skušamo do zadnjega razložiti v okviru obstoječih miselnih vzorcev,
da bi si prihranili njihovo naporno spreminjanje in ponovno preverja-
nje. Poleg tega je izkoriščanje obstoječih priložnosti mnogokrat eno-
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38 Z nekaj pretiravanja bi smeli razliko med Hayekovim in Northovim pogledom pri-
merjati z dobro znano razliko med neoklasično in keynesiansko šolo v makroekono-
miji. Po svoje gre res le za vprašanje, »kako dolgo je dolgo obdobje?«, se pravi za
osebno raziskovalčevo oceno o času, potrebnem za odigranje procesov kulturne evo-
lucije, in za njegovo odločitev, ali bo pozornost raje namenil pričakovanim končnim
rezultatom razvoja ali pa vzrokom za počasnost in rigidnost procesa prilagajanja.
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stavnejše kot pa ustvarjanje novih s prizadevanjem za inštitucionalne
spremembe. 

(d) Rigidnost neformalnih inštitucij. Revolucionarna oblast lahko v zelo
kratkem času na novo napiše zakone in s tem spremeni večino po-
membnih formalnih inštitucij družbe. Toda neformalna pravila – obi-
čaji, navade, prepričanja, vrednote itd. – so veliko bolj trdovratna. Ne-
formalna pravila se običajno oblikujejo v dolgotrajnem procesu
individualnega učenja in medsebojnega pripoznavanja (socializacije),
zato so trdno zakoreninjena v miselnih okvirih in obnašanju ljudi. To
tudi pomeni, da zaradi različnosti neformalnih inštitucij nekritično
posnemanje zakonodaje razvitih držav v deželah v razvoju ali tranzici-
ji ne more izpolniti vseh pričakovanj.

(e) Odvisnost razvoja od poteka dogodkov oziroma prehojene poti (path-de-
pendency). Ko se inštitucije kake družbe nekaj časa razvijajo v dolo-
čeni smeri, je običajno lažje in bolj smiselno nadaljevati razvoj po za-
četi poti kakor pa se vrniti na začetek in začeti znova, pa čeprav je
medtem morda postalo jasno, da bi po kakšni od alternativnih poti hi-
treje prišli do zadovoljivih rešitev.39 Gre za posebno vrsto naraščajo-
čih donosov obsega: več sredstev kot vložimo v iskanje rešitev po do-
ločeni poti, večji so (relativni) donosi nadaljnih vlaganj v nadaljevanje
te poti v primerjavi z vlaganji v alternativne poti. 

Našteti dejavniki rigidnosti teorijo inštitucionalnih sprememb postavljajo
pred pomembne izzive. Pojasniti bo morala, pod kakšnimi pogoji so
učinkovite spremembe lahko tudi v interesu odločujočih skupin v družbi
oziroma kdaj imajo nosilci sprememb možnost, da prevladajo nad zago-
vorniki obstoječega stanja. Natančneje bo morala razumeti procese uče-
nja in prilagajanja novim okoliščinam ter spodbude za iskanje in spreje-
manje rešitev, ki bi bile radikalno različne od obstoječega znanja in
praks. Raziskati bo morala, do kakšne mere in kako je pri preoblikova-
nju inštitucionalnega okvira navkljub obstojnosti neformalnih norm in
kognitivnih okvirov možno uporabljati izkušnje drugih družb in ubežati
deterministični opredeljenosti razpoložljivih opcij s preteklim razvojem.

Doslej smo ob strani pustili vprašanje, kdaj lahko za inštitucije v neki
družbi rečemo, da so učinkovite. Odgovor ni enostaven. V sodobni eko-
nomiji namreč obstaja pomembna razlika pri pojmovanju učinkovitosti
trgov med neoklasično in avstrijsko ekonomsko šolo, ki je pomembna
tudi za opredelitev učinkovitosti inštitucij. Po standardnem neoklasič-
nem pojmovanju naj bi delovanje popolnokonkurenčnega trga v končni

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

39 Pojav »odvisnosti od poti« je znan iz analiz tehnološkega razvoja. Na začetku iska-
nja rešitve določenega problema imamo lahko na voljo več različnih poti. Ko eno
izmed njih izberemo in začnemo vlagati sredstva v raziskave, morda ugotovimo, da
bi bilo bolje, če bi se na začetku odločili za drugo pot, toda zaradi minulih naložb in
prehojene poti je racionalneje nadaljevati po začeti poti in se zadovoljiti z neopti-
malno rešitvijo kakor pa opustiti dosedanje raziskave in začeti znova.
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posledici vodilo v oblikovanje ravnovesnega stanja, ki bi ustrezalo Pare-
tovim pogojem učinkovitosti.40 Res je, da zunanji dogodki dejanske raz-
mere neprestano odmikajo od ravnovesja, vendar se po vsaki motnji
obnovi delovanje sil, ki vodijo k oblikovanju ravnovesja ne le na posa-
meznih trgih, marveč v celotnem gospodarstvu. Po prepričanju avstrijske
šole pa je napačno pojmovati konkurenco kot proces, ki pelje k nekemu
stabilnemu ravnovesnemu stanju. Sam pojem stabilnega ravnovesja je v
nasprotju z osnovno logiko delovanja gospodarstva, ki po Schumpetru
temelji na procesu »ustvarjalnega razdiranja« – se pravi, da se stari načini
proizvodnje in organizacije nenehno uničujejo in nadomeščajo z ustvar-
janjem novih. Konkurenca je gonilna sila tega procesa, saj ravno nuja po
preživetju na trgu ustvarja ekonomske spodbude za iskanje vedno novih
tržnih priložnosti in za aktivno odzivanje na spremembe v okolju (tehno-
logiji, inštitucijah, povpraševanju itd.). Po znamenitem Hayekovem izre-
ku je konkurenca proces odkrivanja oziroma ustvarjanja novega znanja
(Hayek, 1978). Njen smisel torej ni v ustvarjanju ravnovesja, ampak v ne-
nehnem spreminjanju obstoječega z iskanjem novih tržnih in tehnološ-
kih možnosti. Statični kriteriji učinkovitosti, kot na primer Paretov, zato
v dolgoročni oziroma dinamični analizi odpovedo. Za dolgoročno gospo-
darsko uspešnost je pomembna predvsem sposobnost ekonomskih sub-
jektov za inovativno odzivanje na spreminjanje ekonomskega in inštitu-
cionalnega okolja.

Na podobno težavo ali razcep naletimo, če hočemo opredeliti učinko-
vitost družbenih inštitucij. V preprostem statičnem pogledu bi lahko de-
jali, da so učinkovite tiste inštitucije, ki omogočajo največjo in prefe-
rencam ljudi najustreznejšo proizvodnjo. Takšna opredelitev bi bila
svojevrstna analogija neoklasičnemu pojmovanju učinkovitosti trgov, saj
bi jo lahko skrčili v enostavno formulo, da so učinkovite tiste inštitucije,
ki omogočajo učinkovito proizvodnjo po Paretovih pogojih. Toda če
sprejmemo pojmovanje konkurence in tržne učinkovitosti, ki ga je razvi-
la avstrijska ekonomska šola, s takšno opredelitvijo ne moremo biti zado-
voljni. Mnogo ustrezneje bi bilo kot učinkovite definirati tiste inštitucije,
ki v največji meri spodbujajo ekonomske subjekte k iskanju novih tehno-
loških in tržnih priložnosti in k hitremu odzivanju na spremembe v oko-
lju. Toda ker se ekonomsko okolje neprestano spreminja, konkurenca
med ekonomskimi subjekti pa nenehno ustvarja novo znanje in možno-
sti, se morajo tudi inštitucije na primeren način spreminjati, če naj bi os-
tale učinkovite in ne postale ovira nadaljnjemu razvoju. 

Takšnemu »avstrijskemu« pojmovanju učinkovitosti inštitucij se zelo
približa North (1990), ko opredeli pojem adaptivne (prilagoditvene) učinko-
vitosti družbe. Prilagoditvena učinkovitost pomeni sposobnost družbe za
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40 Poenostavljeno rečeno to pomeni, da ni možna nobena sprememba obstoječega sta-
nja, ki bi izboljšala položaj določenega ekonomskega subjekta ali povečala proizvod-
njo kake dobrine, ne da bi se moral zato poslabšati položaj kakega drugega subjekta
oziroma zmanjšati proizvodnja kake druge dobrine.
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pridobivanje novega znanja, inovativnost, prevzemanje tveganja in reše-
vanje problemov. Ob tem North poudarja, da je za krepitev sposobnosti
ustvarjalnega odzivanja na spremembe v okolju priporočljivo razvijati de-
centralizirane procese odločanja. Razpršenost odločanja namreč družbi
kot celoti omogoča maksimirati število poskusov reševanja enakih ali po-
dobnih problemov na različne načine. Decentralizacija, s katero nosilci
gospodarskih odločitev postanejo podjetja, nosilci upravnih odločitev pa
lokalne in regionalne skupnosti, pa je učinkovita le, če jo spremljata kon-
kurenca, ki odločevalce sili v iskanje najboljših možnih rešitev, ter jasna
opredelitev in zaščita lastninskih pravic, ki uspešnim omogočata uživa-
nje sadov pravilnih odločitev, neuspešnim pa naprtita ekonomsko breme
njihovih napak.

Velika podobnost Northove in »avstrijske« analize inštitucionalne evo-
lucije kaže, da se v njej morda sklepa razvoj dveh velikih teoretskih
lokov. Prvi lok, ki ga označujemo kot sodobno politično ekonomijo, je
izšel neposredno iz neoklasične ekonomije in je s postopnim širjenjem
domene analize ter njenih predpostavk pripeljal do teorije inštitucional-
nih sprememb. Drugi lok je avstrijska šola, ki se je ves čas svojega razvo-
ja ponujala kot alternativa prevladujoči neoklasiki in ne kot njeno dopol-
njevanje oziroma preoblikovanje. Slika 1 skuša shematično prikazati
potek teh tokov. Bistvena posebnost avstrijske šole je predvsem njeno
razumevanje tržnega mehanizma. Medtem ko se v običajni neoklasični
sliki ekonomski subjekti mehanično prilagajajo parametrom okolja, se
avstrijska šola osredotoča na ustvarjanje novega znanja, inovativnost in
podjetništvo, reševanje problemov in družbeno učenje, pri tem pa se
zaveda, da je potek teh procesov bistveno odvisen od inštitucionalnega
okvira, v katerem se odvijajo. Prav osredotočenje na analizo procesov na-
mesto končnih stanj je ena pomembnih metodoloških stičnih točk inšti-
tucionalne in avstrijske ekonomske šole.

Pravilnosti takšnega ali drugačnega razumevanja inštitucionalnih
sprememb ni enostavno preverjati. Ker gre pri spreminjanju inštitucij za
proces, ki svoje rezultate pokaže šele v daljšem obdobju, avtorji v prid
svojih razlag običajno navajajo opise in reinterpretacije pomembnejših
zgodovinskih dogajanj. Tudi proces tranzicije iz socializma v kapitalizem
je vse bolj hvaležna tema tovrstnih razprav. Po eni strani namreč zlom so-
cialistične ureditve dokazuje pravilnost prepričanja o neučinkovitosti
centraliziranega gospodarstva in nemoči državnega konstruktivizma. Po
drugi strani pa potek tranzicije vse bolj pritrjuje tezam o inštitucionalni
rigidnosti: vplivne skupine nasprotujejo določenim spremembam in jih
zavirajo, načini delovanja organizacij in miselni vzorci ljudi se ne spre-
menijo čez noč, neformalne inštitucije se spreminjajo počasneje od for-
malnih, opazna je odvisnost današnjih izbir od preteklega razvoja dogod-
kov v posameznih državah. Skratka, tranzicija je odlična priložnost za
uporabo in preverjanje različnih razumevanj inštitucionalne dinamike.

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX
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Slika 1: Razvoj sodobne politične ekonomije
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1.3. INŠTITUCIONALNA TEORIJA TRANZICIJE

Čeprav je tranzicija po svoji vsebini predvsem skupek korenitih inštitu-
cionalnih sprememb, nova inštitucionalna ekonomija še ni ponudila
njene celovite in zaokrožene analize. Kljub temu in navzlic prevladi stan-
dardnega neoklasičnega pristopa v literaturi o prehodu ter pri svetovanju
novim demokratičnim vladam je teoretska razprava o tranziciji izostrila
razlike med konvencionalnim pristopom na eni ter teorijo javne izbire in
novo inštitucionalno ekonomijo na drugi strani. Razprava se je zgostila
ob dveh osrednjih vprašanjih: ali naj se vlade odločijo za hkratne in hitre
reforme na vseh področjih ali pa za zaporedne in postopne ukrepe; kako
naj zagotovijo nereverzibilnost reform. V nadaljevanju povzemam bistve-
ne argumente teh razprav.

1.3.1. Standardni pristop

Prevladujoče mnenje ekonomistov na začetku devetdesetih let je bilo, da
bi morale nove demokratične vlade v tranzicijskih državah čimprej pri-
praviti in javno oznaniti program reform, ki bi zajel vsa ključna področja
hkrati (makroekonomska stabilizacija, liberalizacija zunanje in notranje
trgovine, privatizacija), in ga v najkrajšem možnem času tudi izpeljati.
Takšnih programov so se prijela slikovita poimenovanja, denimo zdrav-
ljenje s šokom (shock-therapy) ali veliki pok (big-bang). Kot bolj nevtralni
sta se uveljavili tudi poimevanji ortodoksni in »vseobsežni« oziroma »ce-
loviti« (comprehensive) program. Zaradi splošnega strinjanja ne le ekono-
mistov, ampak tudi vlad in mednarodnih ustanov, so osnovne točke tak-
šnih programov poimenovali tudi kar »washingtonsko soglasje«.

Tukaj ne želimo podrobneje predstavljati programov, ampak le spoz-
nati teoretske razloge, ki so se v literaturi najpogosteje navajali v prid or-
todoksnemu pristopu »velikega poka«.41

(a) Soodvisnost (komplementarnost) reform. Tržno gospodarstvo je mehani-
zem, ki ne deluje pravilno, če manjka katera od ključnih sestavin.
Delne reforme so zato pogosto slabše kot nobena. Liberalizacija brez
ukrepov za stabilizacijo lahko sproži izbruh hiperinflacije, stabilizacij-
ska politika brez reform finančnega sistema lahko povzroči likvid-
nostno krizo in zlom realnega sektorja gospodarstva.42 S tega stališča
je hitra privatizacija posebej pomembna, saj ustvari spodbude za
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41 Prikaz je povzet po nekaterih pomembnejših oziroma vplivnejših člankih, ki so sno-
vali in utemeljevali prednosti ortodoksnih programov (Lipton in Sachs, 1990a in
1990b; Fisher in Gelb, 1991; Sachs, 1992), ter po nekaj splošnih pregledih problema-
tike (Gros in Steinherr, 1995; Jeffries, 1993; Funke, 1993), pa tudi po kritičnem pri-
kazu Murrella (1992). 
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učinkovito gospodarjenje in naložbe ter prisili državo k umiku iz gos-
podarstva.

(b) Kredibilnost. Celovit splet sprememb in novih pravil signalizira vladino
odločenost za korenite spremembe in vzbuja zaupanje, da preobrat
reform ne bo več mogoč. Javno oznanjen vseobsežen in odločen pro-
gram daje ljudem jasno sporočilo o smeri načrtovanih sprememb.

(c) Spodbuda za prilagajanje. Celovite, hkratne in kredibilne reforme ljudi
in podjetja prisilijo, da svoje obnašanje in način razmišljanja prilago-
dijo novim okoliščinam. Jasnejše kot je sporočilo o načrtovanih spre-
membah in večje kot je zaupanje v njihovo uresničitev, hitreje in bolj
celovito se ljudje prilagodijo in lažja je sklenitev nove »družbene po-
godbe«.

(d) Negotovost. Podjetja so se zaradi hitrega razpada starega pravnega si-
stema znašla v veliki negotovosti, saj ne vedo, kdo bo postal njihov
lastnik in kakšen bo čez nekaj let pravni, pa tudi gospodarski okvir
njihovega poslovanja. Čim hitrejše so reforme, tem prej lahko pod-
jetja oblikujejo dolgoročne strategije in se odločijo za naložbe – in
nasprotno, čim dlje so podjetja v negotovosti, bolj se odločajo za de-
kapitalizacijo ter za osebno prisvajanje sredstev prek visokih izplačil
dohodkov in s spontano privatizacijo.

(e) Izvedljivost izjemnih ukrepov. Celovit program hkratnih reform omogo-
ča tudi izpeljavo enkratnih ukrepov, ki so koristni, vendar v okviru
običajne tekoče gospodarske politike neizvedljivi, na primer denarna
reforma ali splošen odpis podedovanih dolgov.

(f) Zgodovinska priložnost. Zaradi navdušenja nad propadom neučinkovi-
tega in nedemokratičnega sistema ter optimistične dolgoročne pers-
pektive so ljudje pripravljeni nekaj časa potrpeti in prenašati tegobe
stabilizacijske in transformacijske krize. Novi politiki, ki so pogosto
vodili opozicijo proti socialističnemu režimu, uživajo velik ugled in
zaupanje, kar jim omogoča sprejemati tudi neprijetne, a nujne re-
formne ukrepe. Razpad starega sistema je izničil politični vpliv tistih,
ki bi jim ohranjanje stare ureditve ali zaviranje sprememb koristilo.
Hitreje kot so reforme izvedene, manjša je verjetnost, da se bo proti
njim uspela oblikovati močna opozicija, hkrati pa reforme, zlasti pri-
vatizacija, ustvarjajo sloj ljudi, ki z njimi pridobi in je zato pripravljen
tudi politično podpreti njihovo nadaljevanje. Dlje kot se z reformami
odlaša, večja je verjetnost, da jih zaradi političnih preprek ne bo več
mogoče dovolj korenito izpeljati.
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42 Murphy, Shleifer in Vishny (1992) so pokazali razloge za neuspeh delne liberalizaci-
je notranjega trga v Sovjetski zvezi v času perestrojke. Ker so proizvajalci lahko pro-
dajali komur koli po poljubnih cenah, državnim podjetjem pa so morali prodajati po
fiksnih cenah, so se (subvencionirane) proizvodne dobrine preusmerile k nastajajo-
čemu zasebnemu sektorju. 



50

Medtem ko je poudarjanje pomena kredibilnosti za uspešnost gospodar-
ske politike že pred analizo tranzicije postalo stalnica neoklasične
makroekonomije (v teoriji racionalnih pričakovanj), pa zadnji izmed
navedenih razlogov za hitre reforme izvira neposredno iz sodobne po-
litične ekonomije.43 Standardno neoklasično dokazovanje nujnosti hitrih
in celovitih reform torej ni povsem prezrlo politično ekonomskih
preudarkov. Bistvena razlika med neoklasičnim in politično ekonomskim
pristopom pa je, da prvi svojo teorijo oblikuje, kot da so v državah v
tranziciji na oblasti vlade, ki iskreno želijo vse svoje napore usmeriti v
čim uspešnejšo izpeljavo reform. Navkljub številnim nasprotnim do-
kazom je prevladujoča ekonomska teorija torej še vedno pripravljena
verjeti v dobronamernost vlad. Še več, zdi se, da številni pisci verjamejo,
da lik benevolentnega reformatorja ni le teoretična figura, ki naj olajša
logično sklepanje, ampak podoba, ki ustreza dejanski naravi nekaterih
vzhodnoevropskih politikov. Eden vnetih zagovornikov washingtonskega
soglasja je za visoko izobražene strokovnjake, ki v zgodovinskem tre-
nutku prevzamejo snovanje in izpeljavo reform, skoval izraz tehnopol
(iz besed tehnokrat in politik; Williamson, 1994). Finančni minister prve
poljske vlade in vodja gospodarskih reform je naštel nekaj lastnosti, 
ki tehnopola ločijo od običajnega sebičnega politika, kakršnega opisuje
teorija javne izbire. Predvsem gre za ljudi, ki so v politiko prišli od zunaj
in si po mandatu želijo nadaljevati nepolitično (akademsko ali poslovno)
kariero in morajo zato tudi na političnem položaju obvarovati svoj
strokovni ugled. To pa gotovo ni možno z nestrokovnimi odločitvami in
podleganjem pritiskom vplivnih interesnih skupin. Ker je prodor stro-
kovnjakov na ključne politične položaje možen le v kratkotrajnem
obdobju »izredne politike«, ko pride do jasne zgodovinske prelomnice
ter močne interesne skupine in stranke še niso oblikovane, večina ljudi
in tudi politikov pa je zaradi grozeče krize pripravljena dati prednost
skupnim pred zasebnimi in parcialnimi interesi, morajo tehnopoli ponu-
jeno priložnost izkoristiti za čim hitrejše in celovite reforme (Balcero-
wicz, 1994).

Ker je bila podlaga za priporočila o koristnosti hitrih reform neoklasič-
na ekonomska teorija z nekaj politično-ekonomskimi preudarki, se je
uveljavilo prepričanje, da je ortodoksni pristop k tranziciji neizogiben re-
zultat neoklasične teorije. Vendar so posamezni avtorji tudi v okviru neo-
klasične metodologije dokazovali, da je za benevolentno reformno vlado
ob določenih pogojih optimalna strategija postopno in počasno izvajanje
sprememb, se pravi gradualistični pristop. Eden od možnih razlogov je,
da hitre reforme lahko povzročijo propad podjetij, ki bi ob počasnejših
spremembah in ustrezni pomoči za prestrukturiranje lahko preživela. S
tem je po nepotrebnem za vedno izgubljen del potencialne proizvodnje,
ustvari pa se lahko tudi dodatna trajna brezposelnost. Podobno lahko
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43 Gre za znano Olsonovo teorijo kolektivne akcije (gl. tudi naslednji razdelek).
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podjetja v času transformacijske krize hitro izgubijo trge, ki jih bo po
reformah zelo težko in drago spet osvojiti (Jeffries, 1993).

Coricelli in Milesi-Ferretti (1993) sta opozorila, da program velikega
poka lahko povzroči kratkoročne učinke, ki znižajo njegovo kredibilnost
in s tem izzovejo neustrezno obnašanje gospodarskih subjektov, zaradi
katerega je končni rezultat lahko slabši, kot bi bil ob bolj postopni politi-
ki.44 Najbolj sistematično in formalno pa sta razloge, zaradi katerih bi
gradualizem lahko bil optimalna strategija, v več člankih raziskala Ro-
land in Dewatripont.45

(a) Minimiziranje potrebnih nadomestil. Če tranzicija omogoči hitrejšo gos-
podarsko rast, kot bi bila sicer, bi bilo načelno možno vsem, ki so jih
reforme prizadele, izplačati ustrezno nadomestilo in se s tem izogniti
nevarnosti, da bi nasprotovali reformam. Denimo, da vlada želi vsem,
ki so zaradi prestrukturiranja izgubili delo, zagotoviti nadomestilo v
obliki podpore za brezposelne ali financiranja zgodnje upokojitve.
Toda ker vlada ne pozna dejanske višine najnižjega potrebnega nado-
mestila za vsakega posameznika, mora vsem plačati toliko, kolikor
zahtevajo najmanj produktivni delavci z najmanjšo možnostjo ponov-
ne zaposlitve. Zato bo vsota izplačanih nadomestil previsoka in
morda višja od skupnih koristi tranzicije. Rešitev je lahko graduali-
stična strategija, ki najprej najbolj sposobne delavce sorazmerno »po-
ceni« spodbudi k zamenjavi zaposlitve iz neproduktivnega v perspek-
tivni sektor gospodarstva (denimo s subvencijami za prekvalifikacijo
ali nova delovna mesta), višja nadomestila pa nato dobi le manjši del
najtežje (pre)zaposljivih oziroma trajno brezposelnih ljudi.

(b) Opcijska vrednost možnosti zgodnjega obrata oziroma opustitve reform. Ker
je izid reform negotov, obstaja nevarnost, da bo potrebno nekatere
izmed njih kasneje opustiti oziroma prilagoditi. Ker je strošek opusti-
tve parcialne reforme manjši kot strošek opustitve vseobsežnega pro-
grama, in če je iz rezultatov delnih reform možno sklepati o verjetnem
uspehu naslednjih korakov, je postopno (zaporedno) uvajanje spre-
memb lahko optimalna strategija. 

(c) Razcepitev opozicije. Denimo, da mora vlada pridobiti soglasje večine
zaposlenih za načrt prestrukturiranja, ki vključuje odpustitev dveh
tretjin delavcev. Če najprej ponudi sorazmerno ugodne pogoje nado-
mestil za prvo tretjino, bo lahko dobila njihovo podporo, saj z zavrni-
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44 Kot zgled razvijeta model, v katerem predpostavljata, da delavci vedo, da bo vlada
kljub drugačnim načelnim opredelitvam ob določeni višini brezposelnosti zaradi so-
cialnega miru uvedla subvencije za podjetja v finančni krizi. Racionalni delavci
bodo zato kljub nevarnosti večje brezposelnosti zahtevali povečanje plač, saj vedo,
da bo vlada ukrepala, če bo to zaradi pritiska plač na večjo brezposelnost potrebno.
Takšno obnašanje lahko samo od sebe povzroči razmere, ko je vladni poseg res po-
treben. Končna posledica je lahko večja brezposelnost ali nižja gospodarska rast za-
radi povečanih davkov za financiranje subvencij. Rezultat je tako lahko slabši, kot
bi bil ob gradualistični politiki.

45 Gl. Roland, 1993, 1994a, 1994b; Dewatripont in Roland, 1992a, 1992b, 1996. 
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tvijo programa tvegajo, da se bodo znašli v skupini, ki bo odpuščena
kasneje pod slabšimi pogoji.

(d) Pridobivanje podpore. Če vlada najprej izvede reforme, ki izboljšajo po-
ložaj dela prebivalstva (razvoj zasebne gospodarske dejavnosti, spro-
stitev uvoza potrošnih dobrin ipd.), lahko pridobi zaveznike za nadalj-
nje, manj prijetne spremembe.

(e) Postopna privatizacija. Če se vlada namesto množične privatizacije od-
loči za postopno tržno prodajo podjetij, bodo potencialni kupci sami
zbrali potrebne informacije in ločili dobra podjetja od slabih. Dobra
podjetja, ki boda prva privatizirana, bodo tudi laže pridobila zunanja
sredstva in tako se bo postopno razvil zasebni finančni sistem. Ker bo
rastoči zasebni sektor tudi močna interesna skupina, ki bo zahtevala
poglobitev tržno usmerjenih reform in nasprotovala dodatnemu ob-
davčenju, bo za vlado politično vse težje reševati preostala neperspek-
tivna državna podjetja; politika trdih proračunskih omejitev bo s tem
pridobila kredibilnost.

Navedeni razlogi za hitre ali postopne reforme vsi opozarjajo na pomem-
bne pasti in dileme, s katerimi se srečujejo tranzicijske vlade. Vsem pa je
skupna bistvena pomanjkljivost, namreč predpostavka benevolentne
predanosti vlade reformam. Gradualistična in ortodoksna strategija
imata isti končni cilj (oblikovanje kapitalizma zahodnoevropskega tipa),
le da je gradualizem pripravljen pristati na odlog, da bi zmanjšal stroške
prehoda ali povečal njegovo politično sprejemljivost. Gre torej za zago-
varjanje gradualizma »od zgoraj«, ki se opira na predstavo, da lahko moč-
na, informirana in dobronamerna vlada z optimalnim izbiranjem ukre-
pov doseže želeni rezultat. Takšna strategija spominja na keynesianske
predstave o sprotnem in natančno odmerjenem uravnavanju (fine-tuning)
gospodarstva. Zato lahko celo ob sprejemanju predpostavke benevolent-
nosti vlade gradualističnim strategijam očitamo enake pomanjkljivosti,
kot jih je sodobna makroekonomija intervencionistični gospodarski poli-
tiki. Vlada razpolaga s premalo informacijami in s preokornimi inštru-
menti, da bi lahko sproti ustrezno uravnavala spontane gospodarske pro-
cese.46 Ljudje njene ukrepe pričakujejo in se jim prilagajajo, zato jih ne
more pretentati s strategijami, kakršne predlagata na primer Dewatri-
pont in Roland. Edina realistična politika vlade je, da se omeji na zago-
tavljanje stabilnega in predvidljivega makroekonomskega in inštitucio-
nalnega okolja. Prenešeno v tranzicijske okoliščine to pomeni, da naj
poskrbi za makroekonomsko stabilizacijo, privatizacijo in uvedbo tržnih
inštitucij, sicer pa naj ne posega v prosto gospodarsko dejavnost.

Če bi torej soočili zgolj standardne argumente, bi morali skleniti, da je
ortodoksni pristop bolj v skladu s spoznanji moderne makroekonomije,
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46 Gre za znano spoznanje o trojni zamudi vladnega ukrepanja, ki jo sestavljata spoz-
navni in implementacijski odlog ter odlog učinkovanja ukrepov.
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da je bolj realističen in da ponuja več upanja na uspeh kot gradualistične
strategije. Vendar pa ne smemo pozabiti, da vlade in drugi politični
akterji nimajo zgolj dobrih namenov in da imajo družbene inštitucije
lastno dinamiko, ki ni nujno obvladljiva s politiko hitrih in korenitih
sprememb. Prav sposobnost vključevanja teh vprašanj v analizo je pri-
merjalna prednost sodobne politične ekonomije pred standardno neokla-
siko.

1.3.2. Pristop teorije javne izbire

Teorija javne izbire se posveča predvsem vprašanju, kakšen vpliv imajo
zasebni interesi politikov in dejavnost interesnih skupin na potek tranzi-
cije, ter dokazuje, da so možnosti za uspešne reforme ključno odvisne od
političnega ravnovesja v državi ob koncu socialističnega obdobja.

Osnovni preudarek izhaja iz Olsonove teorije kolektivne akcije. Olson
(1982) je dokazoval, da je prerazdelitveni boj interesnih skupin dolgoroč-
no največja nevarnost uspešnemu gospodarskemu razvoju demokratič-
nih družb. Dlje kot je kaka država demokratična in politično stabilna,
bolj se v njej razvije tako imenovana »inštitucionalna skleroza«, to je oko-
stenelost obstoječih inštitucij, ki služijo le še interesu vplivnih skupin, da
dosežejo prerazdeljevanje vse manjše novoustvarjene vrednosti. Problem
demokracije v primerjavi z avtokracijo je, da prav tiste inštitucije, ki
zagotavljajo demokratičnost in stabilnost oziroma gotovost, potrebno za
dolgoročne naložbe in rast (pravna država, zaščita lastnine, varstvo pra-
vic), omogočajo tudi organiziranje kolektivne akcije ozkih interesnih
skupin. Če pa v državi pride do temeljnega, zgodovinskega pretresa, kot
je vojna ali revolucija, pa se mreže povezav med interesnimi skupinami
in politiko raztrgajo ter s tem omogočijo izpeljavo hitrih in za mnoge bo-
lečih, a s stališča gospodarske rasti nujnih reform. Logičen sklep je, da
naj vlade tranzicijskih držav izkoristijo prvo obdobje po zlomu socializ-
ma za hitre in korenite reforme, saj so stare politično-gospodarske nave-
ze prekinjene, nove interesne skupine pa se še niso imele časa oblikovati.
Prav iz tega razloga so tudi številni avtorji, ki so izhajali iz politično eko-
nomske analize, poudarjali zgodovinsko priložnost zaradi padca socializ-
ma in zagovarjali hitre ter odločne reforme.47

Olson sam je opozoril, da je takšno sklepanje preenostavno (Olson,
1993 in 1997). Čeprav v nastajajočih demokracijah še ni močnih intere-
snih skupin, pa razen izjemoma tudi ni trdnih zagotovil, da se bo na po-
gorišču socialističnega režima kmalu oblikovala stabilna demokratična
ureditev s tržnim gospodarstvom. Politične razmere so negotove, kar sili
ekonomske subjekte k previdnosti in jih odvrača od dolgoročnih naložb,
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zaradi šibkosti novih vlad je tranzicija počasna in neodločna, nekonsi-
stenta in neučinkovita. Primerjava z razmerami v državah poraženkah po
drugi svetovni vojni je neustrezna, ker je tam ponovno vzpostavitev
trdne demokracije zagotavljal zunanji pritisk. Ta je v tranzicijskih drža-
vah šibkejši, čeprav zlasti v povezavi s programi finančne pomoči in
reprogramiranja dolgov lahko odigra določeno vlogo s tem, da okrepi
sile, ki zagovarjajo demokracijo in temeljite gospodarske reforme. Upa-
nje za uspešno tranzicijo obstaja tudi tam, kjer ravnovesje moči med raz-
ličnimi vplivnimi skupinami prepreči, da bi si katera uspela odločilno po-
drediti vzvode politične oblasti. Ko spoznajo, da nobena ne bo mogla
prevladati, je sporazum o minimalnih demokratičnih pravilih igre in
učinkoviti gospodarski politiki lahko za vse sprejemljiv kompromis in
boljša možnost od nadaljevanja medsebojnih spopadov.48

Colombatto in Macey (1994) sta možnost za uspešno tranzicijo nav-
kljub pritiskom interesnih skupin videla v tem, da so spodbude ob od-
ločanju o temeljnih pravilih družbe drugačne kot pri reševanju tekočih
političnih vprašanj. Interesne skupine mnogo laže prepričajo (ali podku-
pijo) politike in uradnike za sprejem posamičnih pristranskih ukrepov,
kot pa jih pridobijo za (težje spremenljive) ustavne rešitve, ki bi podelile
stalno prednost določenim skupinam. Hkrati ima večina državljanov pri
preoblikovanju temeljnih družbenih inštitucij mnogo večjo spodbudo za
sodelovanje v političnem procesu in za nasprotovanje rešitvam, ki so jim
v škodo, kakor pri sprejemanju posamičnih predpisov. Politično ravno-
vesje ob spreminjanju temeljnih inštitucij je zato drugačno kot pri obli-
kovanju tekoče politike.

Tranzicijo naj bi bilo torej možno izpeljati ob šibkih interesnih skupi-
nah takoj po zlomu socializma in tudi ob sorazmerno močnih interesnih
skupinah, če so te med seboj uravnotežene ali jih omejuje javnost. Ven-
dar to še ne pomeni, da drži tudi nasprotno sklepanje, namreč da bodo
reforme in privatizacija nujno zmanjšale moč obstoječih interesnih sku-
pin. Frydman in Rapaczinsky (1994) sta opozorila, da uvajanje tržnega
gospodarstva in zasebne lastnine pomeni predvsem preureditev razmerij
med interesnimi skupinami in ne njihove odprave. Država s privatizacijo
sicer izgubi lastništvo gospodarskih subjektov, vendar pa ohrani pristoj-
nosti za reguliranje gospodarstva ali panog in za intervencionistično
ukrepanje ter zato ostaja tarča interesnih skupin in potegovanja za rente.
Tudi po privatizaciji si namreč številni gospodarski subjekti želijo, da bi
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48 Zapisano sledi Olsonovi formulaciji. Posamezni avtorji so situacijo modelirali s po-
močjo teorije iger. Igra, v kateri nihče ne more prevladati, je podobna pripornikovi
dilemi, zato je medsebojni dogovor o sodelovalni rešitvi (uvedbi demokratičnih pra-
vil in učinkoviti gospodarski politiki) lahko za vse najboljši izhod (gl. npr. Przewor-
ski, 1991; Colomer in Pascual, 1994; Colomer, 1995). Temu pogoju za uspešno tran-
zicijo lahko dodamo dva, ki ju je ponudila že neoklasična analiza (gl. prejšnji razde-
lek): z odločnim in celovitim programom lahko vlada pridobi kredibilnost, ki zmanj-
ša negotovost gospodarskih subjektov; začetne reforme ustvarijo skupine, ki so
zainteresirane za njihovo uspešno nadaljevanje.
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jih vlada zaščitila s takšnimi ali drugačnimi omejitvami konkurence. Ti
subjekti neposredno ali organizirani v interesne skupine povprašujejo po
specifični regulaciji in v zameno ponujajo razne storitve ali plačilo, tako
kot v »klasičnem« modelu potegovanja za rento. Učinek privatizacije je
le, da spremeni »politično produktivnost« sredstev posamezne skupine:
prej zelo vplivna skupina lahko s privatizacijo postane šibka in obratno.
Potemtakem je obseg regulacije po privatizaciji lahko manjši ali pa tudi
večji kot pred njo. Uspešna privatizacija je zato tista, ki ji uspe sredstva
prerazdeliti tako, da ustvari novo politično ravnovesje, ki je spodbudno
za nadaljevanje reform, ne pa za krepitev državne intervencije.

Značilnosti političnega ravnovesja v posameznih državah torej vpliva-
jo na uspešnost tranzicije, nekateri avtorji pa so skušali z njimi pojasniti
tudi izbiro posameznih vladnih ukrepov. Schnytzer (1995) je izbiro nači-
na privatizacije povezal z obsegom spontane privatizacije, ki so jo spod-
budile komunistične vlade še pred demokratičnimi volitvami. Blanchard
in soavtorji (1993) so pokazali, da je demokratična ruska vlada zavestno
oblikovala program privatizacije tako, da je zadovoljil vsako od vplivnih
interesnih skupin, njihov vpliv pa je bil bistveno določen z načinom
upravljanja podjetij v zadnjih letih socializma. Schnytzer in Šušteršič
(1996) sta podobno pokazala za izbrani model privatizacije v Sloveniji.
Colombatto in Macey (1995) sta s političnim ravnovesjem skušala poja-
sniti izbiro tečajne politike v tranzicijskih državah.49

Stark in Bruszt (1998) trdita, da je za uspešnost tranzicije ključnega
pomena način, kako so države izstopile iz socializma. Razlika je pred-
vsem v tem, kako so vladajoče elite odgovorile na izraze množičnega ne-
zadovoljstva konec osemdesetih let: s silo (Kitajska), s kapitulacijo (Češ-
koslovaška in NDR), z zgodovinskim kompromisom (Poljska), z uvedbo
omejene politične konkurence (Bolgarija, Romunija, Albanija) ali z dopu-
stitvijo povsem prostega strankarskega tekmovanja (Madžarska). Na Ma-
džarskem so se hitro oblikovale številne politične stranke, ki pa zaradi
skromne povezanosti z drugimi organizacijami civilne družbe niso imele
dobrih informacij o potrpežljivosti, s katero ljudje sprejemajo tranzicijske
tegobe, niti ne kanalov, prek katerih bi lahko pridobile zagotovila o pod-
pori reformam. Zaradi tega je bila reformna strategija demokratične
vlade izjemno previdna in je kmalu postala znana kot zgled gradualizma.
Na Poljskem so se nasprotno ohranile močne organizacije civilne družbe,
oblikovane še v času socializma, in njihovo neposredno sodelovanje v
politiki je omogočilo visoko družbeno soglasje za ortodoksni program
reform, ki je kratkoročno od mnogih zahteval odrekanje. V državah, kjer
pred tranzicijo sploh ni bilo kaj prida organizirane politične opozicije, so
vladajoče elite z manipulacijo prvih demokratičnih volitev lahko dosegle
ponovno izvolitev.
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49 O hipotezah v zvezi s privatizacijo bo več govora v naslednjem poglavju, medtem ko
tečajna politika ni predmet podrobnejše analize.
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Colombatto in Macey (1997) ponujata podobno, a preprostejšo shemo.
Po njunem mnenju je odločilno, ali je do tranzicije prišlo od spodaj (zara-
di pritiska javnosti za spremembo sistema) ali od zgoraj (z reformami, ki
jih je spodbudila vladajoča elita). Če je glavno gibalo sprememb javno
nezadovoljstvo, bodo reforme nedorečene in zadržane, saj javnost od po-
litike zahteva predvsem izboljšanje gmotnega položaja, ne pa tudi izved-
be konsistentnega programa inštitucionalnih reform. Če je gibalo tranzi-
cije dejavnost politične elite, pa obstaja nevarnost, da politika postane
žrtev interesnih skupin in da zaporedne demokratične vlade zgolj izčrpa-
vajo gospodarstvo za lastno korist oziroma v dobro vplivnih skupin, ne
da bi izpeljale za obstojno gospodarsko rast nujne reforme. Pri tem bodo
svoje vladanje rade naslonile na populistične in podobne ideološke pro-
grame. Potemtakem je tranzicija lahko uspešna le v državah, kjer legitim-
nost oblasti izhaja iz zavezanosti prizadevanjem za gospodarsko rast in
izpeljavo potrebnih reform. Če je vlada pridobila srednjega volilca na
svojo stran z obljubami višje gospodarske rasti in ne s populističnimi
gesli, bo uspešnost gospodarske politike poglavitni dejavnik njenega us-
peha na prihodnjih volitvah, to pa jo sili v omejevanje vpliva interesnih
skupin in v prizadevanje za smotrno gospodarsko politiko.

1.3.3. Pristop nove inštitucionalne ekonomije

Medtem ko teorija javne izbire razčlenjuje predvsem politične dejavnike,
ki vplivajo na izbiro načina tranzicije v posamezni državi in na njeno
uspešnost, pa skuša inštitucionalna ekonomija razumeti zakonitosti in
omejenost, ki izvirajo iz lastnosti samega procesa inštitucionalnih spre-
memb. Pri tem poudarja spontanost razvoja inštitucij, zaradi katere je za
njihov razvoj potrebno dovolj časa, ter rigidnost obstoječih inštitucij,
znanj in miselnih vzorcev, zaradi česar je tranzicija odvisna od pretekle
poti sprememb.

Številni avtorji so opozorili, da inštitucije kapitalističnega gospodars-
tva niso nastale z načrtnim oblikovanjem »od zgoraj«, ampak kot rezultat
dolgotrajnega spontanega procesa poskusov in napak. Le spontan razvoj,
ki upošteva povratne informacije o koristnosti obstoječih inštitucij za
konkretne ekonomske subjekte v njihovih vsakodnevnih interakcijah,
lahko sčasoma izoblikuje učinkovit inštitucionalni okvir. Pejovich (1994,
1996) govori o trgu inštitucij in ga opredeli kot spontan proces, ki posa-
meznikom omogoča izbrati pravila igre za njihovo skupnost. V prosto-
voljnih interakcijah posamezniki ocenjujejo primernost obstoječih pravil
ter iščejo, ustvarjajo in preizkušajo inštitucionalne inovacije. Uspešne
novosti posnemajo drugi in tako se inovacija razširi po vsem gospodars-
tvu. Poznanski (1992) pravi, da na tak način spontano nastaja samorasli
red (self-grown order). Trg potemtakem ni le najboljši mehanizem aloka-
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cije ekonomskih virov, ampak tudi najučinkovitejši način oblikovanja
novih inštitucij, ki omogoča, da gospodarski subjekti sami ustvarijo us-
trezno okolje za svojo dejavnost oziroma da se nove inštitucije oblikujejo
kot neposreden odgovor na težave, s katerimi se soočajo. 

Spontano evolutivno oblikovanje inštitucij je dolgoročen proces, ki se
ne more odviti čez noč, saj ne zahteva le pisanja in sprejemanja novih za-
konov, ampak tudi spreminjanje neformalnih norm in miselnih okvirov
ljudi v dolgotrajnem procesu učenja s poskusi in napakami. Zato je veči-
na avtorjev inštitucionalistične smeri bolj naklonjena postopnim in evo-
lutivnim strategijam tranzicije, ki puščajo prostor spontanemu razvoju,
kot pa stategijam »velikega poka« ali celo intervencionističnega državne-
ga vodenja reform. Del avtorjev je iz spoznanja o dolgotrajnosti oblikova-
nja inštitucij izpeljal tezo o inštitucionalni praznini, ki naj bi nastala v vme-
snem (postsocialističnem) obdobju, ko je prevrat že razdrl inštitucije in
koordinacijske mehanizme socialističnega načina gospodarjenja, ni pa še
bilo časa za oblikovanje in širjenje formalnih inštitucij, družbenih norm
in individualnih vrednot, ki so predpogoj za uspešno tržno koordinacijo
gospodarske dejavnosti. Posledica inštitucionalne praznine je velika ne-
gotovost ekonomskih subjektov glede prihodnjih pogojev gospodarjenja
ter skokovito povečanje transakcijskih stroškov, saj ni učinkovitih meha-
nizmov, ki bi zagotavljali spoštovanje zasebnih pogodb.50 Negotovost
spodbuja kratkoročno obnašanje (usmerjenost k potrošnji namesto k na-
ložbam oziroma varčevanju), transakcijski stroški pa zmanjšujejo obseg
menjave in s tem proizvodnjo.51

Raiser in Nunnenkamp (1995) sklepata, da je zaradi možnih gospodar-
skih posledic inštitucionalne praznine v vmesnem obdobju potrebna od-
ločna državna regulacija. Prehodne nekonsistentnosti inštitucionalnega
okvira so namreč največja nevarnost za uspešnost tranzicije. Decentrali-
zacija koordinacijskega mehanizma gospodarstva brez uvedbe zasebne
lastnine, tržne konkurence in predpisov o stečajih upravljalcem državnih
podjetij pušča širok manevrski prostor, ki ga bodo zaradi velike negoto-
vosti o svojem prihodnjem položaju izkoristili predvsem za povečevanje
lastnih dohodkov na škodo naložb in kapitala podjetij. Liberalizacija plač
jim poleg tega omogoča, da povečevanje dohodkov zaposlenih uporabijo
kot sredstvo za pridobitev njihove lojalnosti in kooperativnosti pri spon-
tanem lastninjenju podjetja. Deregulacija finančnega sektorja brez pred-
hodne vzpostavitve konkurence med bankami, pri tem da banke nimajo
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50 Po drugi strani pa Rubin (1993) našteva številne zasebne alternative za državno za-
gotavljanje spoštovanja zasebnih dogovorov, ki so se spontano oblikovale v tržnih
gospodarstvih (npr. ugled prodajalca, jamstva, prostovoljne organizacije, arbitraže),
in trdi, da bi takšni mehanizmi lahko bistveno znižali transakcijske stroške v tranzi-
cijskih državah, zlasti v času, ko še ni vzpostavljena učinkovita vladavina prava.

51 Gl. npr. Raiser in Nunnenkamp (1995), Frydman in Rapaczinsky (1994), Swaan
(1996). V nasprotju s tem Brada (1995; tudi Brada in King, 1992) opozarja, da so k
tranzicijskemu padcu BDP odločilno prispevali drugi dejavniki.
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niti znanja niti podatkov za ocenjevanje kreditne sposobnosti posojiloje-
malcev, lahko povzroči naraščanje obsega slabih terjatev in onemogoči
delovanje posrednih inštrumentov monetarne politike. 

Država mora zato v prehodnem obdobju zagotoviti finančno discipli-
no, nadzorovati rast plač, uravnavati poslovanje bank, rešiti probleme
podedovanih terjatev, hkrati pa čimprej izvesti množično privatizacijo,
da bi preprečila izčrpujoče spopade interesnih skupine glede »pravega«
načina lastninjenja. Tudi Kornai (1990, 1995) je potrebo po ohranjanju
državnega nadzora podjetij utemeljil z inštitucionalno praznino. Predla-
gal je, naj se država ne loti množične privatizacije, ampak naj po eni stra-
ni pomaga pri spontanem nastajanju novega zasebnega sektorja (s poso-
jili, odlogom plačila dajatev ipd.), po drugi strani pa zaostri nadzor nad
poslovanjem državnih podjetij. Sčasoma bi se novi zasebni sektor, ki bi
ga odlikovala učinkovita upravljalska struktura, dovolj okrepil, da ne bi
le prerasel državnega, marveč bi tudi sodeloval kot kupec pri privatizaciji
javnih podjetij.52

Privrženci teze o inštitucionalni praznini torej podobno kot neoklasiki
zagovarjajo močno vlogo države v tranziciji. Med pristopoma kljub temu
obstaja pomembna razlika. Medtem ko neoklasični program velikega
poka predpostavlja, da lahko kredibilna država hitro uvede ključne inšti-
tucije tržnega gospodarstva, teza o inštitucionalni praznini vlogo države
vidi zgolj v zagotavljanju reda v obdobju, ko se tržne inštitucije še sponta-
no oblikujejo, stare pa ne delujejo več. 

Pomembneje od primerjave z neoklasiko je, da teza o inštitucionalni
praznini ni v skladu s sodobnim razumevanjem razvoja inštitucij. Po
njem inštitucije, zlasti neformalne, nikoli ne izginejo, ampak se le preob-
likujejo prek postopnih (mejnih) prilagoditev. Zato je njihovo spreminja-
nje vselej »odvisen od poti« (path-dependent). Če politični prevrat odpravi
staro zakonodajo, s tem še ni ustvaril praznine, saj obstajajo številne
druge poti, prek katerih preteklost vpliva na današnje oblikovanje novih
pravil in norm, pa naj to poteka spontano ali s pomočjo aktivistične drža-
ve. Večji del inštitucionalne ekonomije si zato prizadeva raziskati načine,
kako dediščina starih inštitucij vpliva na njihovo preoblikovanje v času
prehoda in predvsem na uspešnost različnih tranzicijskih poti, pri tem pa
običajno izhaja iz analize vzrokov inštitucionalne rigidnosti.

Murrell (1995) in Poznanski (1995) kot ključni razlog za postopnost
spreminjanja inštitucij navajata naravo človeškega in organizacijskega
znanja.53 Posameznikovo znanje ni le rezultat formalnega izobraževanja.
S pridobivanjem izkušenj in z reševanjem konkretnih problemov, s kate-
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52 Kritiki (npr. Grosfeld, 1995) so njegovim zamislim očitali, da zanemarja stroške dol-
gotrajnega vzdrževanja neučinkovitega državnega sektorja ter da država kot nadzor-
nik v državnih podjetjih ne bo mogla ali želela uveljaviti trdih proračunskih omeji-
tev, s tem pa bo državnim podjetjem omogočila izrinjanje zasebnih tekmecev.

53 Pri tem se sklicujeta na Hayeka in Polanyija (glede posameznikov) in na Nelsona in
Winterja (glede znanja organizacij).
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rimi se srečujemo pri opravljanju vsakodnevnih nalog, se znanje in vešči-
ne bistveno obogatijo. Takšno pridobljeno znanje se običajno uredi v
standardne postopke ravnanja (rutine) in je vezano na specifično situaci-
jo, v kateri je bilo oblikovano. Zaradi tega ga je težko sporočiti drugim in
je zunaj izvirnega konteksta pogosto tudi neuporabno. Podobno kot po-
samezniki tudi organizacije razvijejo standardizirane postopke za oprav-
ljanje svojih nalog in tudi te so vezane na specifične situacije ter težko
prenosljive. Če v okolju prihaja do sprememb, bodo ljudje in organizacije
ugotavljali, da jim utečene rutine ne omogočajo več doseganja najboljših
rezultatov, zato bodo s prilagajanjem postopkov skušali izboljšati svojo
uspešnost. Običajno velja, da je s sorazmerno skromnimi prilagoditvami
rutin mogoče doseči zadovoljive rezultate; drugače povedano, tudi v spre-
menjenih razmerah imajo obstoječe rutine vrednost, saj kljub zastarelosti
nudijo primerno in znano izhodišče za iskanje boljših rešitev. Toda če so
spremembe prehitre ali preveč radikalne, obstoječe znanje ne more po-
magati pri iskanju najboljšega novega načina ravnanja. Hitre spremembe
okolja torej močno zmanjšajo vrednost obstoječega znanja ljudi in orga-
nizacij ter otežijo njihovo prilagajanje. Velike izgube človeškega kapitala
in napake pri prilagajanju so strošek, ki se mu s postopnostjo sprememb
lahko izognemo.

Drug razlog rigidnosti inštitucij so neformalne norme, miselni vzorci
in vrednote. Hayek (1988) in North (1990) dokazujeta, da so za uspešno
delovanje tržnega gospodarstva poleg državne prisile za izpolnjevanje
pogodb potrebne tudi vrednote, kot so poslovna poštenost, spoštovanje
obljub in podobno. Le če lahko za večino posameznikov predvidevamo,
da večinoma ravnajo v skladu s temi vrednotami, je možna zapletena
neosebna menjava. Številni avtorji kot pomemben problem tranzicije na-
vajajo, da so vrednote, nazori in norme, ki so jih ljudje oblikovali v času
socializma, v nasprotju s tistimi, ki podpirajo razvoj tržnega gospodars-
tva. Apatičnost in pasivnost, pripravljenost za podrejanje avtoriteti ter
iskanje zaščite pri njej so v nasprotju s sprejemanjem tveganja in prevze-
manjem odgovornosti za lastno usodo (Poznanski, 1992). Razširjeno pre-
pričanje, da so dobički v menjavi možni le na škodo drugega, negativno
vpliva na odnos javnosti do novih podjetnikov, te pa navaja k sklepu, da
je možno biti uspešen le s prevaro drugih udeležencev trga. Takšno poj-
movanje je v nasprotju s kapitalističnim nazorom, da so tudi izjemni
dohodki sorazmerni trudu in uspešnosti. Iz njega izhaja tudi sprevrženo
razumevanje socialne pravičnosti, po katerem naloga države ni zago-
tavljanje minimalnih pogojev preživetja za najmanj premožne, ampak
preprečevanje pretiranega bogatenja najbolj premožnih v primerjavi s
povprečjem (Offe, 1995). V nasprotju z individualizmom kapitalizma in
načelom o prostem povezovanju posameznikov so tudi podedovani vzor-
ci kolektivističnega mišljenja in oblikovanja interakcij (Pejovich, 1996). 

Zaradi ohranjanja rutin in neformalnih inštitucij, ki so v neskladju s ti-
stimi, ki jih za učinkovito delovanje potrebuje tržni gospodarski sistem,
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tega ni mogoče vzpostaviti čez noč, ampak je treba dopustiti, da se razvi-
je kot spontan odgovor na spremembe v okolju. Pejovich (1994) iz tega
sklepa, da naloga vlade ni dejavno snovanje in izvajanje reform, ampak
zagotavljanje temeljnih pogojev za spontane inštitucionalne spremembe
– stabilen in verodostojen pravni sistem, pravna država in enakost prav-
ne zaščite vseh lastninskih pravic, pogodbeno (obligacijsko) pravo in svo-
boda menjave. Pri sprejemanju novih zakonov bi morala država upošte-
vati obstoječe in podedovane neformalne inštitucije, predvsem pa tiste,
ki so se v novih okoliščinah spontano oblikovale in potrdile v številnih
interakcijah ekonomskih subjektov.

Frydman in Rapaczinsky (1994), ki sicer tudi sprejemata razumevanje
inštitucionalnega razvoja kot evolucijske poti postopnih sprememb, v
nasprotju s Pejovichem menita, da takšna pasivna oziroma minimalna
vloga države v tranziciji ne zadošča. Po njunem mnenju so na začetku
tranzicije interesi, vezani na ohranjanje obstoječega stanja, močnejši od
prizadevanj za reforme. Tako lahko na primer vlada svoj podedovani
monopol nad sredstvi, nujnimi za razvoj zasebnega sektorja (npr. nepre-
mičnine), uporabi za vsiljevanje pravil, ki služijo njenim zasebnim inte-
resom. Nasploh bodo nasprotujoči interesi, ki vplivajo na potek inštitu-
cionalnih sprememb, pripeljali do nenavadnih in nepričakovanih izidov.
Tako bo na primer ne glede na izbrani zakonski model lastninjenje druž-
benega in državnega kapitala oblikovalo nenavadno in nenačrtovano
lastniško strukturo podjetij.54

Na konceptualni ravni je težava v tem, da je spontano spreminjanje in-
štitucij postopno in marginalno, v tranziciji pa je potrebna sprememba
celotnega inštitucionalnega okvira družbe in ne le njegovo mejno prilaga-
janje. Drugače povedano, iz teorije inštitucionalnih sprememb sicer res
izhaja, da je spontani razvoj najučinkovitejši način oblikovanja tržnega
gospodarstva, toda po drugi strani ista teorija tudi opozarja, da je prav
dediščina starih inštitucij največja ovira za njegovo oblikovanje. Izhod iz
tega precepa med ujetostjo tranzicije v inštitucionalno dediščino prete-
klosti in postopnostjo evolucije na eni strani ter željo in tudi potrebo po
hitrih in korenitih reformah, ki ga Frydman in Rapaczynski imenujeta
paradoks tranzicije, so na načelni ravni ponudili Nielsen, Jessop in Hau-
sner (1995). Po njihovi razlagi odvisnost od poti pomeni, da obstoječe
inštitucije in tehnologija določajo končno število možnih poti nadaljnjega
razvoja, med katerimi seveda niso vse enako verjetne, vendar pa tudi
nobena ni gotova, saj zgodovinski procesi niso deterministični. V času
izjemnih pretresov, kot je bil zlom socializma, je negotovost glede pri-
hodnosti bistveno večja kot v običajnih razmerah in zato nobena od mož-
nih poti razvoja nima mnogo večje verjetnosti kot druge, hkrati pa zaradi
delne uničenosti prejšnjih inštitucij njihov podedovani vpliv ni tako
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močan kot sicer. Ta začasno šibka opredeljenost prihodnje poti s prete-
klostjo omogoča državi (in tudi drugim, zlasti interesnim skupinam), da z
ustrezno politiko vplivajo na pot, po kateri bo verjetno krenil spontani
razvoj. 

Frydman in Rapaczynski možni izhod iz zgodovinske determiniranosti
tranzicije in upanje za njeno uspešnost vidita v načrtnem delovanju
reformam predane vlade. Vlada mora prevzeti aktivnejšo vlogo, kot jo
priporoča Pejovich, in tudi delovati na širšem področju od tistega, ki ga
priporoča teza o inštitucionalni praznini. Vsekakor pa mora pri svojem
delovanju upoštevati evolutivno naravo inštitucionalnih sprememb.
Svoje ukrepe mora oblikovati tako, da bo proces sprememb, ki ga bodo
spodbudili, samodejno ustvarjal tok povratnih informacij in s tem omo-
gočil sprotno dopolnjevanje ukrepov. Že pri njihovem načrtovanju mora
biti predvidenega dovolj prostora za nepredvideni spontani razvoj. Si-
stem, vzpostavljen z reformami, mora vsebovati mehanizme, ki omogo-
čajo njegovo prilagajanje in razvoj v prihodnosti.55

1.3.4. Nevarnost preobrata

Kot smo pokazali, morajo biti za uspešno tranzicijo poleg gospodarskih
izpolnjeni tudi politični pogoji. Interesne skupine morajo biti šibke ali
med seboj uravnotežene, tako da nobena ne more prevladati nad ostali-
mi. Legitimnost vlade mora temeljiti na jasni zavezanosti za krepitev gos-
podarske rasti (ne pa na prerazdeljevanju ali nacionalistični oziroma
populistični ideologiji), srednji volilec mora pri glasovanju upoštevati
predvsem gospodarsko uspešnost vlade. Čimprej je potrebno vzpostaviti
osnovne inštitucije pravne države, zaščite lastninskih pravic in pogodbe-
nega prava. Vladni reformni ukrepi morajo biti zasnovani tako, da pušča-
jo odprt prostor za spontani razvoj inštitucij in za prilagajanje formalnih
pravil rezultatom tega razvoja.

Poleg teoretičnih uvidov sodobne politične ekonomije so prepričanje o
ustreznosti standardnega pristopa k tranziciji zamajala tudi dogajanja
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le uzakonili nove oblike poslovanja, ki so bile najprej preizkušene in so se uveljavile
na lokalni ravni; lahko bi rekli, da so bile spontane spremembe znak, na katerih po-
dročjih lahko zakonodajno spreminjanje inštitucij prinese največjo korist. Pogoji us-
pešnosti takšne strategije so šibkost osrednje vlade (v primerjavi s pokrajinskimi in
lokalnimi), ustrezen makroekonomski in regulativni okvir, politika odprtih vrat do
tujine ter nezadovoljstvo ljudi z obstoječimi razmerami in pripravljenost za podjet-
niško obnašanje. Poglavitna težava je zagotavljanje povratnih informacij o uspešno-
sti reform in ustrezno odzivanje nanje z odpravljanjem motenj oziroma ozkih grl,
poleg tega pa je potrebno razviti posredne metode državnega uravnavanja gospo-
darstva, ki v klasičnem socializmu niso poznane.
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sama: počasnost pri izvajanju reform, visoki stroški tranzicije (v smislu
izgubljene proizvodnje), politični uspeh nekdanjih komunistov ali novih
populističnih in nacionalističnih strank na drugih ali tretjih demokratič-
nih volitvah. Prav volilni uspehi nasprotnikov hitrih reform so bili dogo-
dek, ki sta ga Dewatripont in Roland navajala kot eno glavnih motivacij
za oblikovanje njunih modelov postopne tranzicije. Vendar pa se tudi
razlage preobratov v poteku tranzicije razlikujejo med različnimi pri-
stopi.

Standardni neoklasični pristop vidi razloge preobrata v stroških tran-
zicije za ljudi, ki med njenim potekom izgubijo delo, utrpijo zmanjšanje
dohodka in socialne varnosti in podobno. Ob hitrih reformah so ti stroš-
ki višji, ker nastopijo v krajšem časovnem obdobju, zato jih je teže vzdr-
žati. Kot smo videli zgoraj, neoklasični modeli postopne tranzicije teme-
ljijo ravno na mehanizmih za zmanjševanje stroškov v enoti časa in na
spretnem pridobivanju političnega soglasja za reforme. Od takšnih raz-
lag odstopa Roland (1994a), ki kot možni razlog za preobrat omeni
nekonsistentno izvajanje reform: če privatizacija in vzpostavljanje kon-
kurence prehitita reformo finančnega sistema, se podjetja zaradi likvid-
nostnih težav množično znajdejo v stečaju. Vlada skoraj nima druge izbi-
re, kot da razmere rešuje z novimi subvencijami ali s prevzemanjem
lastništva nad bankrotiranimi podjetji, to pa pomeni vračanje k državno
vodenemu gospodarstvu.

V skladu s teorijo javne izbire bi politične preobrate lahko razložili kot
rezultat prizadevanja interesnih skupin, ki s tranzicijo izgubljajo nekda-
nje privilegije, ali pa kot posledico neuspešnosti reform. Kornai (1996)
politični povratek nekdanjih komunistov na Madžarskem pojasnjuje z
neuspešnimi gospodarskimi rezultati demokratične vlade – proračunski
primanjkljaj, večanje porabe na račun naložb, naraščanje zunanje zadol-
ženosti. Tem povsem gospodarskim razlagam doda še nezadovoljstvo
modrih ovratnikov in upokojencev, ki jih je tranzicija najbolj prizadela.

Razlika med pristopoma je torej v tem, da teorija javne izbire razlog za
volilne poraze demokratičnih vlad išče v neuspešnosti njihove gospodar-
ske politike ali nespretnem obvladovanju nezadovoljstva najbolj prizade-
tih skupin, medtem ko standardni pristop preobrat na nek način pripisu-
je preveliki uspešnosti začrtane politike. Prav uspešen program velikega
poka je namreč tisti, ki v kratkem času stabilizira gospodarstvo in oživi
rast, vendar pa tudi povzroči prehodne stroške za prebivalstvo, ki so
lahko previsoki in izzovejo politični preobrat.

Inštitucionalna ekonomija preobrate razlaga kot posledico prevelikega
nasprotja med podedovanimi vrednotami in normami ter korenitimi
spremembami okolja, ki jih povzroča hitra tranzicija po navodilih stan-
dardnega pristopa. Ker je takšna razlaga najbolj izčrpna, njene sestavine
pa pomemben vir za kasnejšo analizo, jo predstavljamo podrobneje. V
najbolj razčlenjeni obliki jo je razvil Pejovich (1994), ki trdi, da moramo
za boljše razumevanje nasprotja med podedovanimi inštitucijami in
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(pre)hitrimi reformami najprej opredeliti naravo predhodnega socialistič-
nega sistema. Po Pejovichevem mnenju je bila njegova ključna značilnost
dolgoletna politična stabilnost, ki je temeljila na implicitni družbeni po-
godbi med vladajočo elito in državljani. S to »pogodbo« so se državljani
odrekli osnovnim političnim in ekonomskim svoboščinam (neodvisnemu
političnemu organiziranju, demokratičnim volitvam, možnosti prostega
ustanavljanja podjetij ipd.) in s tem eliti omogočili nemoteno vladavino,
v zameno pa jim je ta zagotavljala osnovno ekonomsko in socialno var-
nost (stalnost zaposlitve, počasno, a stalno rast standarda, stabilnost cen,
nezahteven delovni ritem, možnosti postranskega zaslužka itd.). 

Seveda je šlo pri tej pogodbi za neprostovoljno menjavo, za katero se
državljani niso sami odločili, ampak so bili vanjo prisiljeni. Kljub temu
niso bili povsem brez vpliva nanjo. Pogoje politične menjave naj bi bili
določali predvsem trije dejavniki: moč elite, transakcijski stroški in opor-
tunitetni stroški ljudi. Dejavnikov moči Pejovich podrobneje ne analizira.
Transakcijske stroške opredeli predvsem kot stroške, povezane z vzdrže-
vanjem pravil igre (represivni aparati, pravosodje ipd.) in z vodenjem
planskega gospodarstva (priprava plana, nadzor izvrševanja plana, pre-
prečevanje goljufanja v poročilih o izvajanju plana, preprečevanje konku-
rence itd.). Največ pozornosti pa posveti oportunitetnim stroškom ljudi,
to je alternativnim priložnostim, ki se jim morajo odreči zaradi spoštova-
nja pogodbe s politično elito. Višji kot so oportunitetni stroški prebivals-
tva, več ugodnosti jim mora elita zagotoviti, da ohrani njihovo lojalnost. 

Pejovich dokazuje, da so se oportunitetni stroški ljudi v vzhodnoe-
vropskih socialističnih državah v osemdesetih letih pomembno povečali
in da je bil prav to dejavnik, ki je vladajočo elito silil v spreminjanje po-
gojev politične menjave (reforme, ki naj bi ohranile lojalnost ljudi, npr.
Gorbačovova perestrojka) in na koncu celo bistveno prispeval k opustitvi
socialističnega sistema. Glavni razlogi povečanja oportunitetnih stroškov
ljudi naj bi bili trije.
(a) Izguba vere v nujnost socializma. Potovanja in sodobna komunikacijska

sredstva so ljudem ponudila vse boljše informacije o življenju v razvi-
tih kapitalističnih državah in vedno bolj so se zavedali, da socializem
ni niti potrebni niti zadostni pogoj gospodarske uspešnosti in kako-
vostnega življenja. Bolj kot je bila omajana vera v superiornost socia-
lizma, manj stvarem so se bili pripravljeni odreči za njegovo izgrad-
njo, prisilno politično pogodbo pa so vse bolj dojemali predvsem kot
strošek.

(b) Izguba vere v sposobnost oblasti. Ne le vse dostopnejše mednarodne pri-
merjave, marveč tudi vse bogatejše zgodovinske izkušnje s številnimi
neuspeli reformami in programi gospodarske politike so nazorno raz-
krivale neuspešnost socialističnih vlad na gospodarskem področju.
Vse bolj jasno je postajalo, da je zaostajanje v razvitosti cena sociali-
stične politične pogodbe.

(c) Menjava generacij. Povojne generacije so bile v primerjavi s tisto, ki je
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neposredno sodelovala v začetni izgradnji socializma, vse bolj izobra-
žene, pragmatične in ideološko neobremenjene ter so se bile vse manj
pripravljene odrekati potrošnji in življenjskemu standardu v dobro
političnih idealov obljubljene pravične družbe prihodnosti.

Vse manjša ideološka pripadnost socialistični ideji in vse večja želja po
izboljšanju življenjskega standarda sta v stališčih večine ljudi postopno
oblikovali soglasje o potrebnosti prekinitve socialistične družbene po-
godbe oziroma o nujnosti temeljne spremembe družbenih inštitucij. Poli-
tična demokracija naj bi zagotovila sposobno in uspešno vlado, kapitali-
stično tržno gospodarstvo pa ekonomsko uspešnost in razvoj. Navkljub
širokemu družbenemu soglasju o potrebnosti sprememb pa je proces
tranzicije kmalu trčil na omejitve inštitucionalne rigidnosti. Inštitucional-
na rigidnost v procesu tranzicije ima po Pejovichevem mnenju tri glavne
vire.
(a) Stroški tranzicije za ljudi. Namesto pričakovanega izboljšanja standarda

so se mnogi prvič soočili z brezposelnostjo in z izgubo ali skrčenjem
nekaterih dotlej samoumevnih pravic socialnega zavarovanja. Ta vidik
tranzicije je najmočneje prizadel starejše, ki jim pokojnine pred-
stavljajo edini ali poglavitni vir dohodkov in so veliki potrošniki
zdravstvenih storitev, hkrati pa so njihove specifične ekonomske spo-
sobnosti (na primer čas za stanje v vrstah in iskanje blaga, ki ga pri-
manjkuje) s spremembo gospodarskega sistema izgubile vrednost. 

(b) Vloga nekdanjih komunistov. Če so se odločili za nadaljevanje politične
dejavnosti tudi v obdobju tranzicije, so imeli v političnem boju zaradi
svojih izkušenj pomembne primerjalne prednosti pred novimi politi-
ki, čeprav so bili slednji bolj demokratično usmerjeni in so ponudili
kakovostnejše programe. Njihove primerjalne prednosti so manjše v
sistemu proste večstrankarske konkurence z decentraliziranim odlo-
čanjem, večje pa v sistemu, ki je ohranil hierarhičen način organizaci-
je in odločanja.

(c) Vloga neformalnih inštitucij. Socialistično obdobje je močno skrhalo
zaupanje v formalne inštitucije pravne države. Nespoštovanje pravil
in goljufanje (neizpolnjevanje plana, delo na črno, trgovanje na sivem
trgu itd.) je bilo v tistem času ne le na tihem tolerirano obnašanje,
ampak pogosto tudi ekonomska nuja. Ker država ni zagotavljala
potrebne varnosti lastninskih pravic, so se ljudje vse bolj vračali k ne-
formalnim inštitucijam oziroma normam, ki omogočajo uspešno me-
njavo znotraj okvirov razširjenih družin, lokalnih skupnosti ali homo-
genih etničnih skupin. 

Skupno delovanje teh dejavnikov lahko po Pejovichevem mnenju pojasni
razmah nacionalizma in politično uspešnost nekdanjih komunistov v šte-
vilnih državah v tranziciji. Mnogi ljudje, ki so bili razočarani, ker spre-
memba sistema ni izpolnila njihovih pričakovanj, so oblikovanje sloja
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uspešnih in sorazmerno premožnih podjetnikov razumeli kot dokaz, da
gre v tranziciji predvsem za vzpostavitev in osebno okoriščanje nove
elite. Dodatni razlog za razočaranje nad tranzicijo je bila tudi nepopolna
informiranost večine ljudi o dejanski naravi kapitalistične družbe, saj se
jim je ta pred tranzicijo ob njihovih občasnih obiskih ali prek drugih del-
nih informacij prikazovala predvsem kot družba obilja za vsakogar. Zla-
sti starejši in socialno ogroženi ljudje so se zato na drugih ali tretjih de-
mokratičnih volitvah razočarani odločili za stranke, ki so obljubljale
ohranitev razkošnega (in neučinkovitega) sistema socialne varnosti, to pa
so bile predvsem reformirane stranke nekdanjih komunistov. Ti pa so po
drugi strani skušali izkoristiti pomembno vlogo neformalnih inštitucij,
zlasti etničnih vezi, da bi s sklicevanjem in opiranjem nanje ohranili ko-
lektivistične vzorce obnašanja in organizacije države, saj imajo v takšnih
razmerah sami največje primerjalne prednosti v političnem tekmovanju.
Splet teh dejavnikov naj bi v mnogih državah v tranziciji omogočil ne le
ponovni volilni uspeh nekdanjih komunistov ali drugih populističnih
strank, ampak tudi razmah nacionalizma kot tipične kolektivistične ideo-
logije.

Pejovich kot sklep poudarja, da je osnovna napaka, zaradi katere v
tranziciji lahko pride do preobrata, opiranje na eksogene inštitucionalne
spremembe. To so spremembe, ki jih po lastni presoji vsili oziroma uvelja-
vi vlada ali kak drug organ oblasti. Mnoge tranzicijske vlade so prepriča-
ne, da je za zagotovitev gospodarske uspešnosti in obstojnega razvoja
najbolje preprosto posnemati zakonodajo razvitega sveta, v tem prepriča-
nju pa jih utrjujejo tudi enostavni in šablonski nasveti tujih svetovalcev.
Takšen pristop k inštitucionalnim spremembam vsebuje kar nekaj nevar-
nosti. Za njegovo izpeljavo je potrebna močna in dejavna vlada, katere
vlogo v gospodarstvu je kasneje izjemno težko zmanjšati na razumno
mero. Zaradi nepopolnega znanja in negotovosti pri ravnanju vlade pri-
haja do neizogibnih napak in zato številne razvojne možnosti ostajajo
neizkoriščene. Pri uveljavljanju sprememb pride do pomembnih težav v
razmerjih med nalogodajalcem (vlado) in zastopniki (uradniki ipd.), ki
naj bi spremembe uresničili. Že te težave, ki so neizogibna strukturna
značilnost eksogenega pristopa, bi bile same po sebi zadosten razlog za
resen dvom o njegovi smiselnosti. V nekdanjih socialističnih državah pa
je takšna strategija še bolj tvegana zaradi nevarnosti, da bo prišlo do zgo-
raj opisanega odklonilnega političnega odziva ljudi in obnavljanja neu-
činkovitega kolektivističnega sistema. Kot alternativo je Pejovich ponudil
že opisano zamisel evolutivnih sprememb prek »trga inštitucij« ob mini-
malni vlogi države.

Zanimivo je, da Lingle (1993) iz podobne analize razmaha nacionaliz-
ma v socialističnih državah izpelje nasprotne napotke. Tudi po njegovem
mnenju obstaja velika podobnost med inštitucijami avtoritarnega socia-
lizma in temelji nacionalizma. Številne značilnosti socializma (kolektivi-
stična miselnost, sistematična politična prisila, razdelitev dobrin prek
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neformalnih kanalov, zapostavljanje podjetništva) so spodbujale obliko-
vanje interesnih skupin, zasnovanih na nacionalnih, etničnih, rasnih ali
kulturnih posebnostih njihovih pripadnikov. Po zlomu socializma so te
skupine izkoristile nerazvitost parlamentarne demokracije in neizkuše-
nost volilcev pri izbiri med kandidati ter prevzele odločilno vlogo v politi-
ki. Čeprav je ta analiza rigidnosti in prenašanja inštitucij iz predhodnega
obdobja podobna Pejovichevi, pa je njen sklep nasproten. Po Linglu
lahko le hitre in odločne reforme dosežejo, da bodo tržne spodbude na-
domestile koristi, ki jih posamezniku prinaša pripadnost etnični ali na-
cionalni skupini, spodbudijo individualizem namesto kolektivistične mi-
selnosti ter zmanjšajo politiziranost procesa razdelitve dohodka in
premoženja. Lingle torej upanje, da bi se izognili političnemu preobratu,
vidi prav v eksogeni tranziciji, ki je za Pejovicha njegov ključni povod.

1.3.5. Izbira tranzicijske strategije

Pregled različnih razumevanj prehoda je pokazal, da je v okviru vsakega
pristopa možno najti razloge tako za hitro kot za postopno izvajanje tran-
zicije. V neoklasičnem pristopu zagovarjanje »zdravljenja s šokom« teme-
lji predvsem na spoznanjih sodobne makroekonomije o pomenu kredi-
bilnosti vladne politike ter na prepričanju o soodvisnosti reform in o
zgodovinski primernosti trenutka za boleče in korenite spremembe. Neo-
klasično zagovarjanje gradualizma izhaja iz strahu, da bi previsoki stroš-
ki reform izzvali politično nezadovoljstvo, ki bi jih zaustavilo. Vendar gre
pri tem za gradualizem »od zgoraj«, ki je po svoji zasnovi še najbolj podo-
ben keynesianskemu uravnavanju gospodarstva. V okviru neoklasike je
torej za odločitev med velikim pokom in postopnostjo ključno vprašanje,
ali je vlada sploh sposobna natančnega uravnavanja gospodarstva, in če
je, kakšni so pričakovani stroški tranzicije.

Teorija javne izbire se izogiba predpisovanju napotkov za ravnanje
vlad, zato ponuja predvsem oporo za razumevanje dejavnikov, od katerih
sta odvisni hitrost in uspešnost prehoda. Uspešna tranzicija je možna le
v sorazmerno uravnoteženih in stabilnih političnih razmerah. Močna
vlada (v primerjavi z interesnimi skupinami) bo izpeljala smiselne in
uspešne reforme, če je njena volilna usoda ključno odvisna od gospodar-
skih rezultatov. Ob šibki vladi se uspešne reforme lahko oblikujejo kot
zgodovinski kompromis med interesnimi skupinami. Torej je za uspe-
šnost reform bolj od njihove hitrosti ali počasnosti pomembno politično
ravnovesje, ki jih oblikuje. Če ravnovesja ni (ker je vlada šibka, posamez-
ne interesne skupine pa zelo močne), bo tranzicija potekala prepočasi in
pristransko. Zunanjemu opazovalcu se bo morda zdelo, da gre za namer-
ni gradualizem, čeprav bi bilo v resnici bolj primerno govoriti o prisilnem
opotekanju reform.
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Inštitucionalna ekonomija opozarja, da je preoblikovanje inštitucij
nujno postopno in dolgotrajno, zato prehitre formalne spremembe lahko
povzročijo politični preobrat ali vsaj ustvarijo nekonsistenten inštitucio-
nalni okvir, ki povečuje transakcijske stroške in manjša učinkovitost gos-
podarjenja. Vlada mora zato omogočiti spontano oblikovanje novih inšti-
tucij in njihovo sprotno prilagajanje. Uspešna tranzicija bo potekala
postopno, prilagodljivo in ob nenehnem odkrivanju novih rešitev. Po
drugi strani pa bi bilo tudi z inštitucionalističnega stališča možno zago-
varjati hitre reforme. Če menimo, da je podedovano znanje posamezni-
kov in organizacij v času tranzicije skoraj povsem neuporabno ter da se
ljudje hitro učijo, je najbolje reforme izvesti hitro, hkrati in temeljito.
Soočenje z naenkrat korenito spremenjenim okoljem bo posameznike
prisililo v opustitev podedovanih vrednot in naziranj ter v prilagoditev
obnašanja pravilom razvitega tržnega gospodarstva.

Dilema med gradualizmom in hitro tranzicijo torej na teoretični ravni
ni rešena. Pri tem ne gre za klasičen spopad dveh šol, čeprav marsikdaj
tudi sami udeleženci razprave shematsko trdijo, da so neoklasični argu-
menti večinoma v prid ortodoksnih programov, politično ekonomski
preudarki pa poudarjajo prednosti postopnosti. V vsakem od alternativ-
nih teoretskih pristopov je namreč možno poiskati utemeljitve tako za
»zdravljenje s šokom« kot za gradualizem, hkrati pa na konceptualni
ravni ni mogoče dokončno razsoditi v prid enega ali drugega. 

Možen izhod iz zagate bi bil, da bi vsaki od možnih osnovnih strategij
(veliki pok in gradualizem) priznali določene kvalitete in se vprašali, v
kakšnih razmerah je ena bolj priporočljiva od druge. Pri tem sta ključni
dve vprašanji. Ali podedovano znanje, povezave, norme in pojmovanja
ljudem olajšujejo ali otežujejo prilagajanje in preživetje v tranzicijskih
razmerah? Ali so ljudje sposobni hitrega učenja in prilagajanja radikalno
novim okoliščinam? Če menimo, da so podedovano znanje in nazori brez
posebne vrednosti in da je hitrost učenja premosorazmerna z radikal-
nostjo sprememb, moramo zagovarjati ortodoksno strategijo reform. Če
nasprotno menimo, da se ljudje učijo počasi in da je prilagajanje težje, če
se ne morejo opreti na svoje pretekle izkušnje in miselne vzorce, pa mo-
ramo biti privrženci gradualizma.

Odgovor na ti dve vprašanji je v veliki meri odvisen od razmer, v kate-
rih se tranzicija v konkretni državi začenja. Če so v državi že pred zlo-
mom socializma potekale reforme, so ekonomski subjekti pridobili zna-
nje, ki je lahko koristno tudi v tržni ekonomiji. V takšnih državah bi bil
torej gradualizem lahko primernejša strategija. Če pa refom ni bilo, je
strošek ortodoksnega programa (v smislu izgube kakovostnega človeške-
ga kapitala) manjši. Po drugi strani pa bo nasprotje med podedovanimi
in novimi vrednotami tu še bolj izrazito in nevarnost preobrata večja.

Ko skušamo s teoretsko ali empirično analizo oceniti možnosti ali
uspešnost gradualističnega pristopa, še zlasti, če navajamo argumente
njemu v prid, moramo upoštevati, da je postopnost ali počasnost reform

XXPOLITIČNA EKONOMIJA TRANZICIJEXX



68

lahko posledica zelo različnih vzrokov. Morda gre res za načrtni graduali-
zem oziroma gradualizem »od zgoraj«, ki je rezultat zavestne odločitve
vlade, da je takšna politika primernejša ali lažje izvedljiva od hitrejših
sprememb. Toda namesto načrtnega gre v resnici morda le za prisilni gra-
dualizem oziroma opotekanje reform, ki je posledica šibkosti vlade in nje-
nega podleganja pritiskom posamičnih vplivnih interesnih skupin. Tretja
in teoretično najbolj obetavna možnost pa je evolucijski gradualizem, se
pravi spontano, decentralizirano in prilagodljivo postopno oblikovanje
novih inštitucij, ki ima v politiki vlade zgolj nujno oporo in spodbudo.

Načrtni gradualizem temelji na iluziji o sposobnosti vlade za sprotno
in natančno uravnavanje gospodarstva, zato mu ne pripisujemo možnosti
za uspeh. Prisilni gradualizem je lahko uspešen, če so pritiski različnih
družbenih skupin na politiko dovolj uravnoteženi, da omogočajo potek
tranzicije brez prevelikih stroškov za posamezne skupine in brez pretira-
nega prerazdeljevanja sredstev za neproduktivne namene. Evolucijski
gradualizem ima na teoretski ravni največ možnosti za uspeh, pogoj pa
je, da država zagotovi osnovno pravno varnost, zakonitost in politično
stabilnost v prehodnem obdobju, za katerega je značilna delna inštitucio-
nalna praznina.

1.4. ALTERNATIVNI TEORETSKI PRISTOPI 

Večkrat smo že opozorili, da so ob razvoju glavnega toka ekonomske teo-
rije od standardnega neoklasičnega pristopa do sodobne politične ekono-
mije obstajali in se razvijali tudi alternativni pristopi, ki so v izhodišču
zavrnili neoklasiko in skušali graditi ekonomsko teorijo iz drugačnih za-
četnih predpostavk. Pregled in kritična primerjava alternativnih teorij
presegata namene tega dela. Kljub temu pa moramo omeniti tri pristope,
ki se neposredno dotikajo tematike, s katero se ukvarjamo: inštitucional-
nih sprememb, socialističnega ekonomskega sistema in endogene dina-
mike razvoja.

1.4.1. Tradicionalna inštitucionalna ekonomija

Kot smo pokazali, se je nova inštitucionalna ekonomija razvila šele v zad-
njih nekaj desetletjih z dopolnjevanjem in nadgradnjo neoklasične eko-
nomske teorije. Vendar pa ima ukvarjanje ekonomistov z inštitucionalno
analizo veliko daljšo zgodovino. Za začetnika velja Thorstein Veblen,
ameriški ekonomist s konca devetnajstega stoletja, ki je inštitucionalno
ekonomijo utemeljil kot kritiko ne le tedaj nastajajočega neoklasičnega
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pristopa (v delu Alfreda Marshalla), marveč tudi samega tržnega gospo-
darskega sistema. Njegovo izročilo so povzeli in razvili pripadniki ame-
riške inštitucionalistične šole v obdobju med prvo in drugo svetovno
vojno (Hamilton, Commons, Mitchell, Ayres in drugi), ki pa so svoj pri-
stop raje imenovali evolutivna ekonomija. V sodobnem času za najvid-
nejše pripadnike te šole veljajo Kenneth Galbraith, Gunnar Myrdal in
tudi Geoffrey Hodgson.

Med trditvami tradicionalne in nove inštitucionalne šole na površini ni
bistvenih razlik. Obe opredeljujeta inštitucije kot pravila, norme in običa-
je, poudarjata njihovo stabilnost oziroma počasno spremenljivost ter
opozarjata, da inštitucije opredeljujejo tudi miselne okvire, s pomočjo
katerih dojemamo in predelujemo informacije iz okolja. Toda med
obema pristopoma obstajajo pomembne metodološke razlike, ki jih ne
moremo zanemariti. V nadaljevanju zato opredeljujem osnovna metodo-
loška izhodišča tradicionalnega pristopa.56

(a) Metodološki kolektivizem. Človek je kulturno bitje. Posameznikovo ob-
našanje je potrebno razlagati z vplivi inštitucionalnega in kulturnega
okolja, ki z običaji, normami in prisilo omejuje njegovo izbiro ter obli-
kuje in tudi spreminja njegove preference. Posameznik nikoli ni po-
polno informiran in tudi ne popolnoma racionalen. Zaradi ključnega
pomena, ki ga imajo družbeni vplivi na želje, motive in odločitve, rav-
nanje posameznika nikoli ni povsem individualno, ampak je vsaka
njegova dejavnost že kolektivna. 

(b) Holizem. Ekonomija je več kot trg, zato ekonomskih procesov ni mo-
goče popolnoma razložiti z zaprto in samozadostno teorijo trga, ki za-
nemari vplive družbenega okolja in psihične značilnosti ljudi. Trg je
predvsem splet inštitucij, ki ga oblikujejo in učinkujejo prek njega.
Alokacije ekonomskih resursov zato v resnici ne vrši tržni mehani-
zem ponudbe in povpraševanja, ampak inštitucije in razmerja moči,
ki oblikujejo razmere na trgu in prek njega uravnavajo alokacijo in
razdelitev. Zato mora biti pristop k analizi ekonomskih pojavov nujno
interdisciplinaren in celovit.

(c) Evolutivnost. V gospodarstvu ter inštitucionalnem in kulturnem okolju
potekajo nenehne spremembe, ki pa so nujno postopne. Posamezniki
so resda opredeljeni s kulturnim okoljem, vendar ga s svojim delova-
njem tudi nenehno preoblikujejo. Ekonomija mora opazovati in razu-
meti ta proces nenehnih sprememb, namesto da se posveča analizi
namišljenega ravnovesja. Gonilo evolucije je nasprotje med tehnološ-
kim razvojem, ki ga spodbujata človeška radovednost in delavnost, ter
inštitucijami, ki utelešajo in ohranjajo obstoječa družbena razmerja in
porazdelitev statusa.
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(d) Enota in predmet analize. Osnovna enota analize ni posameznik,
ampak inštitucije in kultura, ki določajo tako delovanje posamezni-
kov kot ekonomskega sistema. Osnovni predmet analize ni alokacija
redkih virov, ampak razmerja moči v družbi ter iz njih izhajajoč način
organizacije in upravljanja ekonomskega sistema, ki zagotavlja, da se
ustvari dovolj dobrin za pokritje osnovnih družbenih potreb. 

(e) Način dokazovanja. Inštitucionalisti ne oblikujejo formalnih modelov iz
izbranih teoretičnih predpostavk, da bi nato izpeljali napovedne hipo-
teze o ekonomskih fenomenih in jih statistično preverili. Namesto z
modeli razlagajo obnašanje subjektov in razvoj ekonomije tako, da ga
umestijo v inštitucionalni oziroma kulturni kontekst ter v njem poiš-
čejo prepoznavne vzorce. Smiselnost razlage preverjajo s primerjavo
teh vzorcev z interpretacijami zgodovinskih virov ter s podrobnim
preučevanjem izbranih zgledov.

Vse naštete metodološke značilnosti tradicionalne inštitucionalne šole
niso v nasprotju z novo inštitucionalno ekonomijo. Oba pristopa prizna-
vata vpliv okolja na obnašanje in mišljenje ljudi, le da mu tradicionalna
šola pripisuje večjo veljavo v primerjavi z avtonomno presojo posamezni-
ka. Oba pristopa tudi dopuščata nepopolno racionalnost, le da je za novo
(»neoklasično«) inštitucionalno šolo model racionalnega odločanja osno-
va, iz katere izhaja ter jo dopolnjuje in širi, medtem ko tradicionalna šola
že v izhodišču zavrača domnevo o racionalnosti. Obe šoli poudarjata
pomen evolucije in nenehnega procesa spreminjanja inštitucionalnega
okvira.

Ključna metodološka razlika med šolama je izbira osnovne enote ana-
lize. Tradicionalna šola izhaja iz analize inštitucij, saj jih ima za najpo-
membnejši dejavnik, ki določa ravnanje subjektov in delovanje gospo-
darskega sistema. Novi inštitucionalizem tako kot vsa neoklasika izhaja
iz metodološkega individualizma, zato je osnovna enota opazovanja po-
sameznik. Najbolj se ta razlika izrazi ravno pri analizi inštitucionalnih
sprememb. Medtem ko tradicionalna šola izhaja iz nasprotja med tehno-
logijo in inštitucijami, pa nova teorija izhaja iz delovanja posameznikov,
ki skušajo svoje ekonomske priložnosti uresničiti tudi s spreminjanjem
inštitucionalnega okvira. 

1.4.2. Primerjalna teorija ekonomskih sistemov

Ozadje teorije sistemov je ideja, da je vse fenomene, ki jih opazujejo raz-
lične znanosti, možno razlagati kot sistem, pa naj gre za biološke (npr. or-
ganizem, ožilje), fizikalne (npr. vreme), družbene (npr. gospodarstvo),
idejne (npr. ideologija) ali kakšne druge sisteme. Motivacija takšnega pri-
stopa je upanje, da obstajajo splošne zakonitosti zgradbe, delovanja in
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spreminjanja sistemov, ki veljajo za vse sisteme in bo zato njihovo pozna-
vanje olajšalo preučevanje konkretnih sistemov na katerem koli poseb-
nem področju ter pomagalo pri povezovanju spoznanj različnih znanosti.
Običajen postopek preučevanja sistemov je iskanje tipičnih značilnosti
njihovih ključnih sestavin.57

V praktični analizi ekonomskih sistemov avtorji izhajajo iz zelo različ-
nih opredelitev. Najbolj splošna in obsežna opredeljuje ekonomski si-
stem kot celoto subjektov sistema (posamezniki, skupine, organizacije),
povezav med njimi, pravil in povratnih zank, ki urejajo te povezave oziro-
ma interakcije, ter stikov sistema z okoljem. Druga skrajnost so zelo ozke
opredelitve, ki ekonomski sistem razumejo predvsem kot zbir načinov
odločanja (mehanizmov, pravil in organizacij), ki jih določena družba
uporablja glede gospodarskih vprašanj, kot so struktura in obseg proi-
zvodnje ali razdelitev dohodka. 

Ne glede na širino opredelitve se je primerjalna analiza ekonomskih
sistemov ukvarjala predvsem s preučevanjem in primerjalno analizo ure-
ditve in učinkovitosti delovanja gospodarstev različnih tipov (kapitali-
stičnega, socialističnega itd.). Sisteme je opredeljevala z njihovimi temelj-
nimi značilnostmi, kot so prevladujoča oblika lastništva, prevladujoči
koordinacijski mehanizem gospodarske dejavnosti, stopnja centralizira-
nosti, vrsta spodbud za gospodarsko dejavnost in podobno. Tako je razvi-
la odličen okvir za sistematično urejanje in povezovanje raznovrstnih in-
formacij o različnih gospodarskih sistemih in je bila dolgo časa osrednja
disciplina, ki se je posvečala analizi socialističnih gospodarstev. Po drugi
strani pa za analizo njihovega delovanja in uspešnosti ni razvila svojskih
metodoloških orodij, ampak je eklektično uporabljala obstoječo ekonom-
sko in statistično metodologijo.

Primerjalna analiza ekonomskih sistemov tudi ni razvila posebne teo-
rije njihovega spreminjanja in preoblikovanja. Razlog bi morda lahko
iskali v tem, da se je metodološko osredotočala na tisto, kar je za sistem
tipično, se pravi na temeljne značilnosti, ki ne le opredeljujejo sistem,
ampak so tudi sorazmerno nespremenljive. Če držijo razlage avstrijske
ter stare in nove inštitucionalne šole, da so spremembe vedno postopne
in da se dogajajo »na robu«, se pravi pri posameznih sestavinah gospo-
darskega sistema, ki so v danem trenutku najbolj neučinkovite oziroma
ponujajo največje potencialne dobičke inštitucionalnim inovatorjem,
potem je bilo skoraj neizogibno, da je sistemska teorija s svojim zane-
marjanjem netipičnih in obstranskih fenomenov v veliki meri prezrla sil-
nice sprememb. Conklin (1991) je eden redkih avtorjev, ki se ukvarjajo
tudi z vprašanjem izbire ekonomskega sistema in z njo povezanih dilem
(npr. med učinkovitosjo in pravičnostjo). Vendar pa razlage, ki jih ponu-
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di, v ničemer niso specifične za pristop sistemske teorije, ampak so
eklektična kombinacija konceptov, razvitih v drugih ekonomskih disci-
plinah od teorije javne izbire in družbenih konfliktov do teorije stopenj
razvoja.

Značilen zgled je način, kako se primerjalna teorija sistemov ukvarja z
gospodarskimi reformami v socializmu. Poznavanje tipičnih značilnosti
socialističnega sistema ji je omogočilo utemeljeno oceniti, da so bile
reforme nekonsistentne, ker so spremenile le posamezne in ne vseh
ključnih sestavin sistema, ter da niso pomenile resnične sistemske spre-
membe, ker niso bile dovolj poglobljene. Nekonsistentnost in nepoglob-
ljenost je bila v povezavi z interesi birokracije, ki bi jo reforme prizadele,
saj bi ogrozile njen položaj, ključna razlaga za njihov neuspeh. Toda to
poudarjanje stalnosti je hkrati osiromašilo analizo dinamičnih procesov,
ki so reforme sprožili in bi lahko pod določenimi pogoji morda tudi po-
menili začetek preoblikovanja sistema. Tudi Kornai (1992), ki loči klasič-
ni in reformirani socialistični sistem, se pri analizi osredotoči na tipične
in stalne značilnosti sistemov, ne pa na sile, ki spodbudijo in omogočijo
prehod iz ene v drugo obliko sistema.

Omenili smo, da sistemska teorija v osnovi izhaja iz naravoslovnih
znanostih. V teh se je v zadnjih dveh desetletjih oblikoval nov pristop, ki
izhaja iz analize nelinearnih sistemov.58 To so sistemi, kjer povezav med
elementi ne moremo opisati z linearnimi enačbami. Seveda tudi prej nih-
če ni trdil, da so dejansko obstoječi naravni ali družbeni sistemi linearni,
veljalo pa je, da so linearni modeli z upoštevanjem stohastičnosti relacij
in normalno porazdeljenih slučajnih vplivov zadovoljivo dober približek.
Ko pa je uporaba zmogljivih računalnikov omogočila številčne simulacije
(namesto pogosto brezupnega algebrskega iskanja rešitev) sistema neli-
nearnih enačb, se je pokazalo, da imajo nelinearni sistemi značilnosti, ki
jih linearni približki ne morejo zadovoljivo ponazoriti. 

V nelinearnih sistemih pod določenimi pogoji že majhna sprememba
začetnih vrednosti spremenljivk lahko povzroči zelo veliko razliko v
končnem rezultatu. To pomeni, da z razpoložljivimi statističnimi tehnika-
mi iz znanih (približnih) začetnih podatkov ali vrednosti pojasnjevalnih
spremenljivk ni vedno mogoče zadovoljivo napovedovati končne vredno-
sti oziroma pojasnjevanih količin. Še bolj pomembno pa je bilo odkritje
posebnih zakonitosti dinamike preoblikovanja nelinearnih sistemov. Če
se spreminja vrednost določenega parametra, lahko sistem iz urejenega
začetnega stanja zelo hitro preide v neurejeno oziroma kaotično stanje,
toda kasneje se lahko zgodi, da se zopet na nov način uredi. Tako v navi-
dezno kaotičnih sistemih obstajajo urejeni vzorci organiziranja in spo-
sobnost, da se ob spreminjanju določljivk sistema oblikujejo vedno novi
vzorci urejenosti.
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Takšna specifična dinamika nelinearnih sistemov odpira široke mož-
nosti za preučevanje ekonomskih sistemov. Parker in Stacey poudarjata,
da je sporočilo teorije nelinearnih oziroma kompleksnih sistemov za eko-
nomijo predvsem to, da delovanja in spreminjanja ekonomskih sistemov
ni mogoče upravljati ali načrtovati. Namesto tega je potrebno dopustiti
njihovo fleksibilnost in skušati ustvariti inštitucionalni okvir, ki bi najbo-
lje omogočal odvijanje (nepredvidljivega) prilagajanja in samoorganizira-
nja sistema. K temu dodajamo, da je za analizo tranzicije kot sorazmerno
hitrega prehoda iz enega v drugo urejeno stanje sistema posebej zanimi-
vo, da nova teorija opazuje spreminjanje sistema v celoti in ne na robu,
ter da je odkrila obstoj posebnih točk (bifurkacij) na poti razvoja sistema,
na katerih je njegov nadaljnji razvoj popolnoma nepredvidljiv in odvisen
od majhnih sprememb parametrov. V teh točkah je sistem »kaotičen« in
nepredvidljiv, čeprav je prej in kasneje lahko sorazmerno urejen. Vendar
pa teoretska raziskava pomena teh lastnosti nelineranih sistemov za teo-
rijo tranzicije ostaja naloga, ki še ni bila opravljena.

1.4.3. Teorija endogene gospodarske rasti

Med neoklasičnimi ekonomisti se je v osemdesetih letih oblikovala sku-
pina, ki je Solowov model gospodarske rasti poskušala nadgraditi s tako
imenovanimi modeli endogene rasti.59 Njihov glavni motiv je bil obliko-
vati modele, ki bi pokazali, da lahko gospodarsko rast spodbujajo tudi
dejavniki, ki nastajajo in se oblikujejo znotraj samega ekonomskega
sistema, se pravi, da so za analizo endogeni, ter da je takšna rast lahko
dolgoročno obstojna. 

Ker je v Solowovem modelu glavno gonilo rasti eksogeni tehnološki
napredek, so pobudniki novega pristopa večino truda namenili posku-
som modelske endogenizacije tehnoloških sprememb. Njihovo izhodišče
je bilo, da tehnološki napredek nastaja kot rezultat konkretne gospodar-
ske dejavnosti ljudi in da je del rezultatov napredka javna dobrina, kar
pomeni, da je učinek dane tehnološke spremembe na agregatno produk-
cijsko funkcijo večji kot pa na ravni posameznega podjetja, ki inovacijo
uporabi ali odkrije. Vendar pa napredka ne bi bilo, če ne bi njegovim no-
silcem prinesel koristi. Podjetje, ki prvo uporabi inovacijo, pa ima lahko
od tega korist (ekonomsko rento) le v nepopolni konkurenci. Zato so mo-
rali novi modeli rasti poleg eksternih učinkov tehnološkega razvoja upo-
števati tudi nepopolno konkurenčnost tržne strukture. Zaradi poudarja-
nja inovativne dejavnosti in ekonomskih rent za inovatorje oziroma
podjetnike se jih je oprijel tudi naziv neošumpeterjanski modeli. Podobno
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kot razvoj politične ekonomije je torej tudi razvoj teorije rasti pripeljal do
metodološkega zbližanja med neoklasično in avstrijsko ekonomsko šolo.

Romer svoj pregled končuje s sklepom, da bodo morali novi modeli
endogene rasti vključiti tudi pomen inštitucij, ki usmerjajo ustvarjanje
novega znanja, ter različnih politik in tržnih struktur. Scully (1992) je
skušal neoklasični model rasti razširiti z upoštevanjem inštitucij. Formal-
no je inštitucije vključil v agregatno proizvodno funkcijo kot dodatni
proizvodni dejavnik, kar pomeni, da so ob enakem razmerju med kapita-
lom in delom produktivnejše tiste države, ki imajo ustreznejšo inštitucio-
nalno strukturo. Po njegovem mnenje je ključno, da inštitucije zagotav-
ljajo kar največjo enakopravnost ljudi ter jim s tem omogočijo enake
možnosti sodelovanja v ekonomski dejavnosti in menjavi. Enakoprav-
nost in ekonomske ter politične svoboščine naj bi omogočale prosto
vključevanje vseh ljudi v gospodarsko dejavnost, kar naj bi zagotavljalo,
da bodo izkoriščene vse priložnosti za produktivno proizvodnjo in korist-
no menjavo. Težava pa je, da inštitucije nastajajo endogeno kot rezultat
prizadevanj ekonomskih subjektov, da bi tudi s poskusi vplivanja na in-
štitucionalne spremembe izboljšali svoj ekonomski položaj. Posledica
tega je, da je za oblikovanje inštitucij pogosteje pomembnejši njihov pri-
čakovani prerazdelitveni učinek kot pa njihov pričakovani prispevek k
večanju družbene produktivnosti.

Prednost opisanih pristopov je, da omogočajo pomen inštitucij (nepo-
sredno ali prek vpliva na inovativno dejavnost) vključiti v razvite formal-
ne modele rasti, pri čemer sta utemeljevanje pomena in pojasnjevanje ob-
likovanja inštitucij povsem združljiva s sodobno politično ekonomijo.
Formalni pristop odpira tudi pot do statističnega preverjanja hipotez o
povezavi med inštitucionalno strukturo in gospodarsko rastjo. Vendar pa
k samemu razumevanju procesa inštitucionalnih sprememb ali tranzicije
opisani modeli bistveno ne prispevajo. 

1.5. SKLEP 

Po pregledu različnih pristopov k analizi pomena in spreminjanja inštitu-
cij oziroma ekonomskih sistemov, opravljenem v tem poglavju, so verjet-
no jasnejši tudi razlogi za metodološko odločitev, da bomo skušali dina-
miko socialističnih družb in njihovega preoblikovanja v času tranzicije
pojasnjevati iz izhodišč sodobne politične ekonomije. Osnovni razlog je,
da je nova inštitucionalna ekonomija (s pomočjo sorodnih disciplin) obli-
kovala celovit in prepričljiv interpretativni okvir za pojasnjevanje dina-
mike ohranjanja in spreminjanja inštitucij ter njihove vloge v gospodars-
tvu (gl. poglavje 1.2.). Poleg tega so posamezni avtorji ta okvir na različne
načine že skušali uporabiti tudi za razumevanje tranzicije (gl. poglavje
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1.3.). Drugi pristopi (povzeti v poglavju 1.4.) niso oblikovali tako podrob-
ne teoretske slike inštitucionalne evolucije, poskusi, da bi analizirali tran-
zicijske procese, pa so v njihovem okviru zelo redki. Čeprav je tudi pri-
stop nove inštitucionalne analize k tranziciji še neizdelan, pa vseeno
ponuja primerjalno najbolj razvito izhodišče za analizo vprašanj, ki nas
zanimajo.

Prednost sodobne politične ekonomije je tudi, da je vsaj po naši oceni
uspela preseči največje pomanjkljivosti neoklasične ekonomije (togo
vztrajanje pri predpostavkah racionalnosti in popolne konkurence),
hkrati pa se je izognila nevarnosti, da bi si naložila verjetno brezupen po-
skus utemeljevanja ekonomije z radikalno drugačnih izhodišč. Tako je v
svoji analizi lahko ohranila velik del spoznanj in orodij glavnega toka
ekonomske teorije, zlasti novosti, ki so se oblikovale v zadnjih desetlet-
jih. 

Hodgson (1999) navaja vrsto argumentov proti metodološkemu indivi-
dualizmu, ki je temelj neoklasike in tudi sodobne politične ekonomije.
Eden ključnih je, da naj bi predpostavka o racionalnih in atomističnih (tj.
pri odločanju povsem neodvisnih) posameznikih ne bila resnična. Toda
takšen očitek je danes že zastarel, saj tudi nova inštitucionalna ekonomi-
ja poudarja vlogo družbeno oblikovanih kognitivnih okvirov, skozi kate-
re nepopolno racionalni posamezniki dojemajo svet in sprejemajo odloči-
tve. S tem omogoča, da pri razlagi delovanja posameznikov upoštevamo
tudi njegovo družbeno pogojenost, ne da bi zato morali pristati na deter-
ministične razlage.

Njegov drugi pomemben očitek individualizmu je, da pri prehodu na
višjo raven analize vedno nastopijo pojavi oziroma značilnosti (emergent
properties), ki jih ni mogoče razložiti zgolj z opazovanjem lastnosti
pojavov na nižji ravni. Tako naj bi na primer dejstva, da je spojina dveh
atomov vodika in enega atoma kisika tekočina, ne mogli pojasniti niti
predvideti zgolj z opazovanjem in analiziranjem lastnosti posameznih
atomov. Hodgson trdi, da se tudi pri prenosu družboslovne analize z
ravni posameznikov na raven družbe pojavijo fenomeni, ki jih ni mogoče
razložiti zgolj z analizo delovanja posameznikov. Takšni naj bi bili na pri-
mer makroekonomski pojavi, kot so inflacija in brezposelnost, ki jih neo-
klasična makroekonomija ni bila sposobna ustrezno razložiti zgolj kot re-
zultante individualnih odločitev. Problematičnost takšnega očitka je, da
je neoklasična makroekonomija izhajala iz predpostavk racionalnosti in
popolne konkurence, zato ni jasno, ali je njen metodološki neuspeh
posledica teh napačnih predpostavk ali pa res neustreznosti individuali-
stičnega pristopa nasploh. Druga takšna emergent property naj bi bile in-
štitucije. Po Hodgsonovem mnenju naj bi bila njihova stabilnost in nes-
premenljivost lastnost, ki je ni mogoče razlagati zgolj z individualnimi
odločitvami posameznikov. Vendar pa je v nasprotju s tem North uspel
oblikovati dovolj prepričljivo razlago inštitucionalne rigidnosti, ki izhaja
iz interesov in kognitivnih lastnosti posameznikov (gl. poglavje 1.1.3.).
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Hodgson se sklicuje tudi na teorijo kaosa oziroma kompleksnih siste-
mov, ki pravi, da nelinearni sistemi niso aditivni (se pravi, da je celota
več kot linearna vsota delov), in da zaradi sposobnosti samoorganiziranja
v svojem razvoju zavzemajo oblike in vzorce, ki jih z opazovanjem začet-
nih pogojev in sestavin ne bi bilo mogoče napovedovati. Toda če je vzrok
za takšno obnašanje sistemov nelinearnost povezav med sestavinami,
potem to pomeni, da je za razumevanje sistemov potrebno poleg njihovih
osnovnih elementov (npr. posameznikov kot subjektov ekonomskega si-
stema) preučevati tudi naravo povezav oziroma interakcij med njimi, ne
pa še nekih dodatnih sestavin, ki bi se porajale na višjih ravneh sistema
(npr. inštitucij ali makroekonomskih kategorij). 

Zlasti argumenti proti individualizmu, ki izhajajo iz spoznanj naravo-
slovih znanosti in teorije nelinearnih sistemov, gotovo niso takšni, da bi
jih bilo moč zlahka prezreti. Toda po drugi strani tudi drži, da smo še da-
leč od realistične ocene pomena teh spoznanj za metodologijo ekonom-
ske znanosti in še dlje od tega, da bi jih bilo mogoče uporabiti za teoret-
sko pojasnjevanje družbenih procesov, denimo v času tranzicije. Zato se
nam zdi dejstvo, da zavestne odločitve o svojem obnašanju sprejemajo le
posamezniki, ne pa organizacije, inštitucije ali sistemi, dovolj dober raz-
log, da vsaj poskušamo družbene procese razlagati kot rezultanto indivi-
dualnih odločitev. Takšen model za pojasnjevanje tranzicije ponuja na-
slednje poglavje. 
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2. TEORETIČNA ANALIZA CIKLOV IN TRANZICIJE

V prvem poglavju smo povzeli dokazovanje sodobne politične ekonomi-
je, da sta potek in uspešnost tranzicije odvisna tudi od narave podedova-
nih inštitucij in političnega ravnovesja v posamezni državi. V tem poglav-
ju bomo dokazovali, da sta tudi izhodiščna inštitucionalna dediščina in
politično ravnovesje ob začetku tranzicije v veliki meri »odvisna od poti«,
se pravi določena z reformami, ki so potekale že v obdobju socializma.
Znano je, da so v nekaterih državah že pred prelomnim letom 1989 izva-
jali obsežne gospodarske in politične reforme, drugje pa so tranzicijo
pričakali s klasičnim centralno planskim sistemom in ostro politično
represijo. To različnost »vstopa v tranzicijo« posameznih držav lahko
razumemo le, če pojasnimo značilno politično-gospodarsko cikličnost
socializma (izmenjavanje obdobij trdnega klasičnega sistema s poskusi
reform in omejene decentralizacije), ki se je na koncu na različne načine
iztekla v spremembo politične in gospodarske ureditve.

Zato bomo v tem poglavju s pomočjo orodij teorije javne izbire in inšti-
tucionalne ekonomije oblikovali izviren teoretski model, ki bo ponudil
razlago politično gospodarskih ciklov v socializmu, hkrati pa razkril nji-
hovo povezanost z načinom izhoda iz socializma. Najprej bomo oblikova-
li preprost formalni model obnašanja avtoritarne vlade oziroma diktator-
ja, pri čemer bomo uporabili in razširili podobne modele iz teorije javne
izbire. V drugem delu bomo razčlenili omejitve, s katerimi so se soočale
socialistične vlade pri oblikovanju politike. V skladu z inštitucionalnim
pristopom bomo posebej poudarili transakcijske stroške upravljanja z
gospodarstvom in izpolnjevanja implicitne družbene pogodbe, ki je zago-
tavljala dolgoročno politično stabilnost. Pokazali bomo, da so prav ti
stroški odločilno vplivali na izbiro politične strategije vlade in na način
njenega izvajanja, hkrati pa so bili tudi glavni vir procesa »endogene
tranzicije«. V tretjem delu bomo oblikovali vsaj potencialno empirično
preverljive hipoteze o politično gospodarskih ciklih v socialističnih drža-
vah ter o povezavah med načinom izstopa iz socializma in potekom tran-
zicije. Pri tem si bomo pomagali z uvedbo izvirnega ločevanja med »en-
dogeno« in »eksogeno« tranzicijo.
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2.1. MODEL OBNAŠANJA DIKTATORJA

V okviru teorije javne izbire so oblikovali več modelov, ki skušajo na pre-
prost način opisati bistvene značilnosti odločanja nedemokratičnih vlad
oziroma diktatorjev.60 Namen tega poglavja ni pregled obstoječih mode-
lov61, marveč oblikovanje originalne kombinacije njihovih posameznih
sestavin in novih elementov. Zaradi enostavnosti bom za države, v kate-
rih ni svobodnih volitev in proste politične konkurence, uporabljal izraz
diktatura, za vrhovnega nosilca oblasti v njih pa diktator. Ob tem se za-
vedam, da so med samodržci in njihovimi režimi velike in tudi pomem-
bne razlike. V socialističnih državah so nekateri voditelji v svojih rokah
zbrali večino pristojnosti, moč pa utrdili z neusmiljenim političnim nasi-
ljem (npr. Stalin ali Ceausescu), druge pa je močno omejevala volja cen-
tralnega komiteja komunistične partije ali celo zakonodajnih teles ter so
se tudi sorazmerno hitro menjavali (npr. na Poljskem). Kot rečeno, bomo
te razlike za zdaj zanemarili ter izraze diktator, oblast ali režim uporablja-
li kot sinonimne.

Najbrž ni treba posebej dokazovati, da so diktatorji po vsem svetu pri-
pravljeni porabiti velika sredstva za dejavnosti, s katerimi si zagotovijo
ohranitev položaja. Zadovoljstvo, ki jim ga nudi njihova vladavina, črpajo
iz različnih virov. Nekateri – Wintrobe jih imenuje totalitarni diktatorji –
uživajo v občutku oblasti in moči, da usmerjajo življenja ljudi. Drugi ver-
jamejo, da je njihova moč zgolj sredstvo, ki jim je bilo dano za doseganje
višjih ciljev, kot so na primer preurejanje sveta in odnosov med ljudmi v
skladu z lastnimi ideološkimi prepričanji ali moralnimi normami. O po-
membnosti ideoloških motivov priča ravnanje oblastnikov v številnih ko-
munističnih in muslimanskih državah, ki se niso zadovoljili s preprostim
prevzemom in ohranjanjem oblasti, marveč so to nenehno uporabljali za
korenito preurejanje družbenih odnosov. Mnogih diktatorjev, ki imajo
krajše časovno obzorje, pa ne zanima nič drugega kot razkošna poraba in
kopičenje bogastva, ki si ju lahko privoščijo med vladanjem. 

Večino diktatorjev verjetno vodi kombinacija naštetih motivov. V na-
daljevanju bomo vse, kar oblastniku nudi zadovoljstvo in bi mu bilo brez
vrhovnega položaja nedostopno, imenovali koristi diktatorja, ki jih prinaša
njegov položaj. Pomembneje od podrobnejšega preiskovanja motivov pa je
opozorilo, da na obnašanje samodržcev ne vplivajo le koristi, ki jim jih
nudi položaj, marveč tudi stroški oziroma škoda, ki bi jo utrpeli, če bi po-
ložaj izgubili. Ti stroški so za večino padlih samodržcev krepko višji od
preprostih oportunitetnih stroškov, se pravi od vrednosti izgubljenih
možnosti za uživanje v moči, razkošju in preurejanju družbe. Mnogi

60 Gl. Bloch (1986), Wintrobe (1990, 1998), Palda (1993), Olson (1993) ter Frey in Eic-
henberger (1994a). 

61 Na voljo je v Šušteršič, 1995.
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diktatorji med političnimi nemiri ali prevratom, ki povzroči njihovo za-
menjavo, tudi sami izgubijo življenje ali pa so ujeti in kaznovani za stra-
hovlado. A tudi če jim uspe pobegniti, morajo del nakopičenega premo-
ženja pustiti za seboj. Nevarnosti, ki prežijo na padle diktatorje, so torej
praviloma mnogo večje od stroškov, ki jih ob izgubi položaja utrpijo poli-
tiki v demokratičnih državah, zato ni čudno, da se samodržci pogosto
tako krčevito in z vsemi sredstvi oklepajo svojega položaja.

Upoštevajoč koristi od položaja in stroške njegove izgube lahko priča-
kovano zadovoljstvo diktatorja v naslednjem obdobju zapišemo takole:

E (U) = pB + (1 – p)C (1)

pri čemer je 
E(U) = pričakovano zadovoljstvo diktatorja,
B = koristi, ki izvirajo iz diktatorjevega položaja,
C = stroški za diktatorja, če izgubi položaj,
p = verjetnost, da bo diktator v naslednjem obdobju obdržal položaj, 
ter B ≥ 0, C ≤ 0, 0 ≤ p ≤ 1. 

Enačba 1 očitno ni nič drugega kot običajni linearni izraz za pričakova-
no koristnost oziroma zadovoljstvo.62 Prikazan je tudi na Sliki 2, kjer
odebeljena poševna daljica prikazuje pričakovano zadovoljstvo diktatorja
glede na različne verjetnosti obstanka ob danih vrednostih koristi od po-
ložaja in stroškov padca. 

Slika 2: Diktatorjeva funkcija pričakovanega zadovoljstva
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Zanimiva lastnost zapisa je, da lahko diktator vpliva na vse tri količine,
ki nastopajo v njem. Drugače rečeno, diktator lahko pri maksimiranju
pričakovanega zadovoljstva E(U) izbira med tremi čistimi strategijami:
(a) povečevanje koristi od položaja B, 
(b) povečevanje verjetnosti obstanka p,
(c) zmanjševanje stroškov padca C.

Preden se posvetimo vprašanju izbire strategije, si na kratko oglejmo
sredstva, ki so mu na voljo za njihovo izpeljavo.

Strategija povečevanja koristi od položaja. Na kakšen način lahko dik-
tator poveča koristi, ki mu jih prinaša njegov položaj, je odvisno od se-
stave njegove funkcije koristnosti. Ideološki diktatorji bodo zadovoljstvo
našli v novi reformi družbenih odnosov. Totalitarni diktatorji, ki imajo
državo za svojo osebno lastnino, bodo zadovoljni, če se bodo gospodar-
ske zmogljivosti in mednarodni pomen »imperija« povečevali. Večina bo
zadovoljnih, če si bodo z ustreznimi spremembami inštitucij ali ukrepi
ekonomske politike uspeli prisvojiti še večji del narodnega dohodka za
svojo osebno porabo. Prisvajanje dohodka lahko povečajo s centralizacijo
ali s podržavljenjem lastninskih pravic na ekonomskih virih oziroma
podjetjih. Tudi obsežna regulacija gospodarske dejavnosti diktatorju in
njegovemu uradništvu omogoča izvleči visoke prihodke od podjetij in po-
sameznikov, ki se skušajo pravilom izogniti s pomočjo potegovanja za iz-
jemne pravice (v smislu rent-seeking) ali podkupovanja. Po drugi strani
razmah zasebne in zlasti sive ekonomije ter izseljevanje ljudi in kapitala
zmanjšujejo celotno količino dohodka, ki je na voljo diktatorju.

V splošnem lahko rečemo, da so diktatorjeve možnosti za samovoljno
prilaščanje virov oziroma dohodka toliko večje, kolikor bolj negotove in
ohlapno opredeljene so zasebne lastninske pravice in kolikor večji je
obseg nepredvidljivega arbitrarnega poseganja države v gospodarsko de-
javnost. Vendar je ta splošna trditev odvisna tudi od časovnega obzorja
vladarja. Diktator, ki zaradi stabilnih političnih razmer pričakuje, da bo
še dolgo ohranil položaj, bi se moral zavedati, da je dolgoročno tudi nje-
gova osebna poraba odvisna od gospodarske uspešnosti in rasti celotne-
ga gospodarstva. Tak samodržec bi lahko pristal tudi na decentralizacijo
gospodarstva ali jo celo sam spodbudil v upanju, da bo tako izboljšal eko-
nomsko uspešnost in s tem tudi sebi zagotovil večjo dolgoročno možnost
porabe.63
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upoštevati učinke različnih medčasovnih preferenc (stopenj diskontiranja prihod-
njih donosov). Vendar želimo v modelu poudariti predvsem negotovost prihodnjih
donosov (faktor p) kot »objektivni« zunanji dejavnik diktatorjevega ravnanja, zato
zapletanje s subjektivnim diskontiranjem prihodnosti izpuščamo. 

63 Socialistični režimi v vzhodni Evropi so nedvomno imeli dolgo časovno obzorje,
hkrati pa je bila vladajoča elita »kvazi« lastnik gospodarskih zmogljivosti. Kasneje
bomo dokazovali, da prav skrb za dolgoročno možnost lastne porabe pojasnjuje nji-
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Strategija povečevanja verjetnosti ohranitve položaja. Povečevanje
koristi od položaja nima prave vrednosti, če je položaj sam negotov in
samodržcu grozi padec. Verjetnost političnega preživetja lahko diktator
poveča 
(a) s prizadevanji za dvig priljubljenosti, 
(b) z uporabo represije proti političnim nasprotnikom oziroma prevratni-

kom,
(c) z uspešno politično menjavo. 

Politična menjava je proces, v katerem posamezniki in interesne skupine
vladarju nudijo svojo lojalnost oziroma podporo v zameno za različne ko-
risti in rente, ki jim jih lahko podeli, kot so denimo prednost pri potego-
vanju za zaposlitev ali napredovanje, možnost za nekaznovano izogiba-
nje predpisom, dostop do uporabe javnih sredstev za zasebne namene in
podobno. Primerjalna vrednost teh politično podeljenih rent bo tem več-
ja in tem več sredstev bo namenjenih potegovanju zanje, kolikor manj
alternativnih virov dohodka je ljudem na voljo in kolikor bolj negotove
so zasebne lastninske pravice. Prejemniki rent podpirajo diktatorja zato,
ker bi njihove pridobljene ugodnosti z zamenjavo vodstva, sploh pa celot-
nega režima in politične ureditve, postale negotove in bile morda izgub-
ljene. Ljudje, ki od diktatorja nimajo neposrednih koristi (rent), so mu
lahko naklonjeni in ga podpirajo, če odobravajo njegovo politiko, denimo
ker ocenjujejo, da državi zagotavlja sorazmerno gospodarsko uspešnost,
ljudem pa osebno blaginjo. Vsekakor je pomen gospodarskih razmer za
priljubljenost vladarja odvisen tudi od dosegljivosti primerjalnih in-
formacij in od tega, v kolikšni meri ljudje trenutno stanje gospodarstva
pripisujejo njegovi politiki.64 Drug vir množične priljubljenosti avtoritar-
nega vladarja je lahko skladnost med njegovo politično, versko ali nacio-
nalno ideologijo ter prepričanji večine prebivalstva. 

Pri prizadevanjih za povečanje verjetnosti političnega obstanka je po-
membno uskladiti uporabo različnih sredstev. Kadar je vladarjev položaj
močno ogrožen in je potrebno hitro ukrepanje, se bo zatekel k uporabi
represije nad organizatorji političnega nasprotovanja in k čistkam v vr-
stah lastnih zastopnikov. Povečevanje priljubljenosti ali preureditev ob-
stoječe porazdelitve rent med interesne skupine namreč zahteva več časa
kot uporaba represije. Če bi uporabili primerjavo s proizvodno funkcijo,
bi lahko rekli, da je kratkoročno le represija variabilni tvorec moči oziro-
ma politične stabilnosti, v nekoliko daljšem obdobju pa so to tudi pogoji
politične menjave in priljubljenost. Represija je torej zelo uporabna,
kadar je položaj vladarja neposredno ogrožen, vendar pa je nepotrebna,
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hovo poudarjanje rasti kot glavnega gospodarskega cilja in ponavljajoče poskuse, da
bi z inštitucionalnimi reformami izboljšali uspešnost gospodarstva.

64 Morda je bil eden od razlogov za pogoste reforme v socialističnih državah prav želja
pokazati ljudem, da oblast ukrepa, kar je omogočilo krivdo za neučinkovitost naprti-
ti »zunanjim« in »neobvladljivim« dejavnikom.
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če je gospodarska uspešnost zadovoljiva, voditelj pa uživa široko priljub-
ljenost. Še več, v takšnih razmerah je lahko celo škodljiva, saj gotovo pri
mnogih ljudeh zmanjša priljubljenost režima.

Strategija zmanjševanja stroškov izgube položaja. Navkljub številnim
sredstvom, ki jih imajo na voljo za ohranitev oblasti, večina diktatorjev
starosti ne dočaka na prestolu.65 Ko ocenijo, da je njihov položaj postal
zelo negotov, del svojih sredstev namenijo ublažitvi škode pri morebit-
nem padcu. Najpogostejši način je prenos premoženja v politično dovolj
brezbrižno tujo deželo in pripravljanje pobega. 

Po tem pregledu sredstev, ki so diktatorju na voljo, se posvetimo vpraša-
nju izbire med strategijami. Predpostavimo, da lahko v vsakem trenutku
izvaja le eno strategijo. V jeziku teorije iger bi rekli, da so mu na voljo le
čiste strategije oziroma da mešane strategije niso možne. Vzemimo tudi,
da imajo vse strategije enake izvedbene stroške za diktatorja. Tukaj teh
predpostavk ne moremo utemeljiti drugače kot s potrebo po enostavnosti
analize, kmalu pa bomo videli, da v grobem ustrezajo tudi realnosti so-
cialističnih režimov.

Za začetek privzemimo, da je verjetnost obstanka nespremenljiva
(lahko bi tudi rekli, da je določena eksogeno), in se vprašajmo, kakšna je
najmanjša verjetnost obstanka, ob kateri se še splača biti diktator. Reče-
no v izrazju enačbe 1: kakšen je najmanjši p, pri katerem je E(U) še pozi-
tiven?

Zapišimo postavljeno zahtevo

pB + (1 – p)C > 0 (2)

in izpeljimo pogoj, ob katerem je izpolnjena:
(3)

p >

Neenačba 3 nam omogoča razbrati prvega od sklepov.

Sklep 1. Večji kot so stroški izgube položaja in nižje kot so koristi od ohranja-
nja položaja, večja mora biti verjetnost obstanka na oblasti, da je pričakovano
zadovoljstvo diktatorja pozitivno (oziroma, drugače povedano, da je smiselno
biti diktator).

Sklep je razviden tudi iz Slike 3. Primerjava lege točke p0 s točko p1
kaže, da je ob zmanjšanju diktatorjevih koristi od položaja (padec z B na
B’) potrebna večja verjetnost obstanka, da bi bila E(U) pozitivna. Enako-
vreden sklep za absolutno povečanje stroškov padca (s C na C’) prikazuje
preimerjava točke p2 s točko p0.
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65 Vendar je prav možno, da na položaju prej kot starost dočakajo smrt, če postanejo
žrtev nasilnega prevrata.

C
C – B
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Slika 3: Najmanjša potrebna verjetnost obstanka

Če sta ob dani verjetnosti obstanka vrednosti B in C takšni, da je priča-
kovana korist diktatorja negativna, seveda ni nujno, da bo v miru in pro-
stovoljno prepustil svoj položaj nasledniku. Verjetneje je, da bo skušal z
vplivanjem na obe količini povečati svoje pričakovane koristi ob dani ver-
jetnosti obstanka. Zanima nas, ali se bo raje odločil za povečevanje kori-
sti od položaja B ali za zmanjševanje (v absolutnem smislu) stroškov
padca C. Očitno je, da bo izbral tisto strategijo, s katero bo dosegel večje
povečanje pričakovanega zadovoljstva. Zmanjševanje stroškov bo izbral
takrat, ko bo izpolnjen tale pogoj:

> (4)

Z odvajanjem izraza za U iz enačbe 1 po C oziroma B dobimo pogoj 
(1 – p) > p oziroma po preureditvi: 

p < (5)

Sklep 2. Če je diktatorjev padec v naslednjem obdobju verjetnejši od ohrani-
tve položaja (to je, če je vrednost p manjša od polovice) in diktator na to verjet-
nost ne more vplivati, bo izbral stategijo zmanjševanja stroškov padca in ne
strategije povečevanja koristi od položaja.
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Sklep je prikazan na Sliki 4. Na navpičnih oseh sta prikazana enako
velika absolutna premika, to je povečanje koristi od položaja ali zmanjša-
nje stroškov padca za enako vrednost. Očitno je, da pri vrednostih p,
manjših od polovice, z zmanjšanjem stroškov padca funkcijo pričakova-
nega zadovoljstva premaknemo višje kot s povečanjem koristi od položa-
ja. Pri verjetnostih obstanka, večjih od polovice, je sklep nasproten.

Slika 4: Primerjava učinkov povečanja koristi od položaja in zmanjšanja
stroškov padca

Doslej smo predpostavljali, da diktator svoje pričakovano zadovoljstvo
povečuje tako, da skuša glede na dano verjetnost obstanka ustrezno vpli-
vati na višino koristi od položaja ali stroškov padca. Seveda pa lahko svoj
položaj poskuša izboljšati tudi tako, da z represijo, pridobivanjem pri-
ljubljenosti ali politično menjavo poveča samo verjetnost obstanka. V na-
daljevanju nas bo zanimalo, pod kakšnimi pogoji je smiselno, da se na-
mesto za strategijo povečevanja koristi ali zmanjševanja stroškov odloči
za stategijo povečevanja verjetnosti obstanka. Da bi prišli do odgovora,
bomo najprej s pomočjo parcialnega odvajanja zapisali vpliv spremembe
vsake posamezne spremenljivke (ob nespremenjenih vrednostih ostalih
dveh) na pričakovano zadovoljstvo:

∂E(U)p = (B – C) . ∂p (6a)

∂E(U)b = p . ∂B (6b)

∂E(U)c = (1 – p) . ∂C (6c)

XTEORETIČNA ANALIZA CIKLOV IN TRANZICIJEX
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Če izenačimo desni strani enačb 6a in 6b, dobimo pogoj (zapisan v
enačbi 7a), ki mora biti izpolnjen, da je vpliv spremembe koristi od polo-
žaja na pričakovano zadovoljstvo enak vplivu dane spremembe verjetno-
sti obstanka. Če pa izenačimo desni strani enačb 6a in 6c, dobimo ustre-
zen pogoj tudi za spremembe stroškov padca in verjetnosti obstanka
(enačba 7b).

∂B = ∂p (7a)

∂C = ∂p (7b)

Oglejmo si najprej imenovalce enačb 7a in 7b. Vidimo lahko, da večja
kot je verjetnost obstanka, manjša sprememba koristi od položaja je po-
trebna, da bi dosegli enak učinek na pričakovano zadovoljstvo kot z neko
dano spremembo povečanja verjetnosti obstanka. Ob visoki trdnosti
režima je torej za diktatorja ceneje zadovoljstvo povečevati s strategijo
povečevanja koristi od položaja kot s povečevanjem verjetnosti obstanka.
Analogno vidimo, da manjša, kot je verjetnost obstanka, manjše zmanj-
šanje stroškov padca je potrebno, da bi dosegli enak učinek na pričako-
vano zadovoljstvo kot z nekim danim povečanjem verjetnosti obstanka.
Ob zelo verjetnem padcu se bo diktator torej raje odločil za strategijo
zmanjševanja stroškov padca kot za poskuse povečevanja verjetnosti
obstanka.

Slika 5 prikazuje opisano sklepanje za povečanje koristi od položaja.
Na vodoravni osi sta prikazani dve enako veliki povečanji verjetnosti ob-
stanka (s p1 na p2 oziroma s p1’ na p2’), vendar pri različnih izhodiščnih
vrednostih. Povečanje koristi od položaja je konstruirano tako, da z njim
dosežemo enako povečanje pričakovanega zadovoljstva (∆E(U)) kot s po-
večanjem verjetnosti obstanka. Vidimo, da je pri višji izhodiščni verjet-
nosti obstanka (p1’) potrebno povečanje koristi od položaja (∆B’) manjše
kot pri nižji. Na enak način bi lahko na diagramu primarjali tudi učinke
povečanja verjetnosti obstanka in zmanjšanja stroškov padca.
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Slika 5: Primerjava učinkov povečanja koristi od položaja in verjetnosti
obstanka

Opisano analizo lahko povzamemo v splošen sklep, ki bo osnova izpe-
ljav v nadaljevanju.

Sklep 3. V obdobju visoke politične stabilnost (visok p) bodo diktatorji pravi-
loma izbrali strategijo povečevanja koristi od položaja. Kadar je njihov padec
skorajda neizogiben (p je blizu 0), se bodo odločili za strategijo zmanjševanja
stroškov padca. Kadar pa je politični izid negotov (vrednost p blizu polovice), se
bodo diktatorji odločili za ukrepe, ki bodo stabilizirali politične razmere in pove-
čali verjetnost, da bodo ohranili oblast.

Za konec si oglejmo še števce ulomkov na desni strani enačb 7a in 7b.
Ti pomenijo vsoto koristi od položaja in (absolutne vrednosti) stroškov
padca. To vsoto lahko razlagamo kot skupno vrednost diktatorjevega
»vložka«. Večji kot je vložek – se pravi, večja kot je skupna vrednost
ohranitve položaja in izognitve stroškom padca –, manjše povečanje ver-
jetnosti obstanka je potrebno, da bi dosegli enak učinek na pričakovano
zadovoljstvo kot z nekim danim povečanjem koristi ali zmanjšanjem
stroškov. 

To sklepanje je prikazano na Sliki 6, ki je sestavljena iz dveh grafov.
Oba prikazujeta enako povečanje koristi od položaja (∆E(U)), le da je na
zgornjem grafu vrednost koristi in (absolutne vrednosti) stroškov manjša
kot na spodnjem. Na grafih je konstruirano povečanje verjetnosti obstan-
ka (∆p in ∆p’), ki bi prineslo enako dodatno zadovoljstvo kakor poveča-
nje koristi od položaja (∆B). Vidimo, da je ob enaki izhodiščni verjetnosti
obstanka na spodnjem grafu, se pravi ob večjih vložkih, potrebno manjše
povečanje verjetnosti obstanka. Enakovreden sklep bi lahko izpeljali, če
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bi namesto povečanja koristi na grafih prikazali zmanjšanje stroškov
padca.

Slika 6: Primerjava učinkov povečanja verjetnosti obstanka ob različnih
»vložkih«

Sklep 4. Ne glede na verjetnost obstanka velja, da bo za diktatorja vlaganje v
povečevanje vrednosti obstanka toliko pomembnejše, kolikor večji so njegovi
vložki (vsota koristi od položaja in absolutne vrednosti stroškov padca).

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX
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Doslej smo pri sklepanju namenoma zanemarili stroške izpeljave raz-
ličnih strategij. Vsi obstoječi ekonomski modeli diktatur pa izrecno upo-
števajo stroške različnih ukrepov, ki so na voljo diktatorju, in njegovo
izbiro med njimi pojasnjujejo s takšno ali drugačno proračunsko omeji-
tvijo. Če bi to pot ubrali tudi tukaj, bi verjetno prišli do standardne opti-
mizacijske rešitve, ki bi v večini možnih situacij zahtevala ustrezno meša-
no strategijo, se pravi kombinacijo vseh treh čistih strategij, pri kateri bi
bili mejni prispevki dodatnega napora za izpeljavo katere koli strategije k
pričakovanemu zadovoljstvu izenačeni. Vendar bomo v nadaljevanju rav-
nali drugače. 

2.2. POLITIČNA MENJAVA V SOCIALIZMU

Diktator ima za ohranjanje svoje oblasti na voljo tri inštrumente: represi-
jo, priljubljenost in politično menjavo. Tullock (1974) s številnimi zgodo-
vinskimi zgledi dokazuje, da diktator, ki se zanaša le na moč prisile, sicer
sorazmerno zlahka obvlada spontane ljudske vstaje, vendar je izjemno
ranljiv za zarote znotraj svojega represivnega aparata, to je za državne
prevrate.66 To pomeni, da si morajo uspešni vladarji pomagati tudi z dru-
gimi načini ohranjanja oblasti.

V analizah, ki namesto represije poudarjajo pomen priljubljenosti, gre
za preprost prenos zakonitosti demokratične politike v nedemokratično
okolje. Tako kot na kariero politikov v demokraciji odločilno vpliva pri-
ljubljenost pri volilcih, naj bi bilo javno nezadovoljstvo tudi v avtoritar-
nih režimih pomembna omejitev za ohranitev oblasti.67 Novejši modeli
diktature pa poudarjajo, da je za politično stabilnost bolj kot priljublje-
nost pomemben proces politične menjave.68 Še zlasti za socialistične dr-
žave naj bi veljalo, da je bila prav sprejemljivost politične menjave za obe
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66 Zato so po Tullockovi oceni izmed vseh diktatur najbolj krhke prav tiste, ki se pri
ohranjanju oblasti najbolj zanašajo na uporabo moči oziroma represije, npr. latin-
skoameriški in afriški vojaški režimi, ki praviloma tudi sami kmalu postanejo žrtve
novega državnega udara. 

67 Pomen priljubljenosti oziroma mnenja večine ljudi o primernosti in koristnosti sa-
modržčeve politike je najenostavneje predstavil Bloch (1986): diktator se odloča o
uporabi družbenih virov za proizvodnjo različnih dobrin, stopnja zadovoljstva ljudi
z njegovo vladavino pa je odvisna od tega, koliko izbrana proizvodna kombinacija
ustreza njihovim preferencam.

68 Frey in Eichenberger (1994a) sta politično menjavo postavila v središče modela ne-
demokratičnih držav. Politično dogajanje v njih sta skušala ponazoriti s trgom za
politično podporo, na katerem različne družbene skupine svojo podporo vladi me-
njavajo za ugodnosti, ki jim jih vlada lahko priskrbi. Razčlenila sta tudi različne
predvsem inštitucionalne dejavnike, ki vplivajo na lego krivulj ponudbe in povpra-
ševanja na političnem trgu, zanemarila pa težave, povezane z izvršitvijo samega pro-
cesa menjave.
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strani (oblast in državljane) ključ njihove dolgoročne obstojnosti (Pejo-
vich, 1994, Wintrobe, 1990 in 1998).

Osredotočenje na proces politične menjave nam odpira zanimivo pot
nadaljnje graditve našega modela. Politična menjava je namreč tako kot
vsak druga povezana z negotovostjo in stroški. Po splošnem pregledu li-
terature o politični menjavi se bomo zato natančneje posvetili procesu
politične menjave v socializmu. Opisali bomo vsebino te menjave, pred-
vsem pa z njo povezane transakcijske stroške. Ker je bila predmet impli-
citne družbene pogodbe v socializmu tudi obveznost vladajoče elite za
zagotavljanje hitre gospodarske rasti, so bili z izvrševanjem politične
menjave neposredno povezani tudi specifični transakcijski stroški plan-
skega gospodarstva. Dokazovali bomo, da so bile spremembe v transak-
cijskih stroških ključni dejavnik, ki je določal izbiro in spremembe poli-
tične strategije diktatorjev – celo mnogo pomembnejši od neposrednih
stroškov izvajanja izbrane strategije, ki smo jih v modelski analizi zane-
marili. Povezava med stroški politične menjave, inštitucionalno strukturo
in strategijo diktatorja nam bo nato omogočila oblikovati hipoteze o pote-
ku politično gospodarskih ciklov v socializmu in pogojih za razvoj proce-
sa endogene tranzicije.

Začnimo torej s splošno preučitvijo posebnosti politične menjave.
Wintrobe (1990) opozarja, da je pri njej glavno vprašanje, kako zagotoviti
spoštovanje dogovorov, ki so večinoma implicitni – se pravi, ne le, da
niso nikjer zapisani, ampak pogosto niso niti ubesedeni. Kakšno zagoto-
vilo ima posameznik, ki podpira oblast, da bo ta res vodila politiko, ki us-
treza njegovim interesom? In nasprotno, kakšno zagotovilo ima oblast,
da posamezniki, ki jim je ustregla z določenimi ukrepi, ne bodo že na-
slednji hip podprli voditelja, ki bi jim obljubil še več ugodnosti? 

Implicitni politični dogovori seveda niso iztožljivi na sodišču. Očitno
je tudi, da problem ni rešljiv, če gre le za enkratno menjavo, saj potem
tista stran, ki je že pridobila koristi od ravnanja druge strani v skladu z
dogovorom, ničesar ne izgubi, če sama ne spoštuje svojih obveznosti. Re-
šitev je možna le, če gre za ponavljajočo se menjavo, v kateri lahko vsaka
stran drugo za nespoštovanje dogovora kaznuje tako, da v naslednjem
koraku tudi sama prekrši njegova določila. Prav strah, da bi nasprotna
stran kršitev povrnila z enako mero, pri ponavljajoči se menjavi zagotav-
lja spoštovanje dogovorov.69 Oblast potemtakem spoštuje obstoječa upra-
vičenja posameznikov in skupin do rent, ker bi drugače tvegala njihovo
nepokorščino oziroma politično nasprotovanje, prejemniki rent pa dikta-
torja podpirajo, ker bi jim ta sicer lahko odtegnil rente v prihodnosti.
Toda kako zagotoviti, da bo politična menjava res dolgoročna oziroma
ponavljajoča?

Po Wintrobovem mnenju pri tem ključno vlogo igra totalitarna stran-
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69 Ugotovitev, da je sodelovalno vedenje racionalno le pri ponavljajočih se igrah, je
znan rezultat teorije iger, ki temelji na analizi možnih strategij v okviru priporniko-
ve dileme in je tudi eksperimetalno dokazan (gl. npr. Axelrod, 1984).
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ka, ki je v mnogih diktaturah steber vladarjeve moči; kot zgled navaja
komunistične stranke v socialističnih državah. Totalitarno stranko opre-
deli kot inštitucionalni mehanizem, ki omogoča pridobivanje lojalnosti in
izvrševanje politične menjave. Pri tem lojalnost pomeni dolgoročno pri-
padnost posameznika določeni organizaciji zaradi prepričanja, da bo ta
organizacija tudi v prihodnosti skrbela za njegove interese. Preprosto re-
čeno, posameznik z vstopom v stranko (partijo) izpriča svojo lojalnost
oblasti in jo podpira z izvajanjem dejavnosti, ki jih od njega zahteva
strankarska hierarhija, partija pa ga za njegovo privrženost nagradi z
dostopom do določenih ugodnosti in prednosti, ki so rezervirane za pri-
padnike vladajoče stranke (prednost pri zaposlovanju in napredovanju,
dostop do dobrin, ki jih na trgu primanjkuje itd.).70

Wintrobe posebej opozarja, da partija ne omogoča le menjave med
podaniki in oblastniki, marveč tudi menjavo med generacijami. Mlade
generacije v menjavo vložijo svojo lojalnost, starejše generacije (ki zase-
dajo oblastne položaje) pa se v zameno trudijo zagotoviti čim večjo dol-
goročno uspešnost gospodarstva in z njo možnosti za potrošnjo sedanje
mlade generacije v prihodnosti. Obstoj množične totalitarne stranke
torej v diktaturo vnese dolgoročno časovno obzorje in pojasnjuje priza-
devanje oblasti v takšnih režimih za čim višjo gospodarsko rast.

Omenili smo že, da Pejovich (1994) razčlenjuje posebnosti politične
menjave oziroma družbene pogodbe v socialističnih državah. Po njego-
vem mnenju je bistvo »pogojev menjave« v tej pogodbi, da se ljudje odre-
čejo številnim gospodarskim, političnim in državljanskim svoboščinam,
voditelji pa jim v zameno za to odrekanje, s katerim so jim podarili neo-
mejeno pravico vladanja, obljubijo skrb za čim hitrejšo gospodarsko rast
in številne druge ugodnosti (varnost zaposlitve, nezahteven delovni
ritem, počasno, a stalno popravljanje življenjskega standarda, stabilnost
nadzorovanih cen itd.). Pogoji menjave – to je, do kolikšne mere so se
ljudje pripravljeni odreči vsakršnim svoboščinam oziroma koliko ugod-
nosti jim je potrebno zagotoviti v zameno – so odvisni od pogajalske
moči vladajoče skupine in od oportunitetnih stroškov, ki jih imajo ljudje
zaradi spoštovanja implicitne družbene pogodbe.71 Vladajoča skupina
mora pri izpolnjevanju svojega dela dogovora, to je pri zagotavljanju gos-
podarske uspešnosti, premagovati številne težave, ki so značilne za delo-
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70 Morda se zdi razglabljanje o težavah izvrševanja politične menjave odveč, saj ima
diktator možnost nenadzorovane uporabe represije in bi lahko z njo nasprotno stran
vselej prisilil v spoštovanje dogovora. Res je, da ima zato mnogo večjo pogajalsko
moč kot njegovi partnerji v politični menjavi in da je pogosto težko vedeti, ali poda-
niki v menjavo vstopajo prostovoljno (ker jim res koristi) ali pa so vanjo prisiljeni
(ker bi sicer utrpeli posledice represije). Vendar pa, kot dokazuje Tullock (1974),
tudi represija ni vsemogočna. Kadar govorimo o politični menjavi, zato mislimo na
tisti njen del, ki ni neposredno podprt z represijo in ki diktaturam zagotavlja dolgo-
ročno stabilnost.

71 O teh stroških in o razlogih za domnevo, da so se v osemdesetih letih znatno pove-
čali, je bilo govora že v prvem poglavju.
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vanje planskega gospodarstva.72 V nadaljevanju bomo transakcijske
stroške vladanja – se pravi stroške, povezane s sklepanjem in izvrševa-
njem »socialistične družbene pogodbe« – opredelili bolj široko ter poja-
sniti njihov vpliv na politično strategijo vladajoče skupine. 

2.2.1. Transakcijski stroški socialistične družbene pogodbe

Spregovorimo najprej o akterjih, ki nastopajo v socialistični politični me-
njavi. Na eni strani pogodbe so bili seveda državljani (oziroma, kot se je
temu lepše reklo, široke ljudske množice). Zaradi skoraj popolne nesvo-
bode političnega in v veliki meri tudi civilnega povezovanja ni smiselno
govoriti o organiziranih interesnih skupinah, kakršne poznamo v razvitih
demokracijah in ki prosto lobirajo pri vladi, da bi vplivale na njene odlo-
čitve. V posameznih obdobjih in državah so se sicer pojavile neodvisne
državljanske skupine (npr. združenja intelektualcev, kulturna in včasih
tudi politična družbena gibanja), vendar so tudi te, kadar so neposredno
komunicirale z oblastjo, bolj kot svoje posebne interese zastopale splo-
šne državljanske zahteve po svoboščinah ali boljšem upravljanju gospo-
darstva. Druga stran v menjavi pa je bila oseba ali več oseb, ki je imela
odločilni vpliv na večino pomembnih političnih odločitev. To je bil lahko
en sam voditelj, ki so mu državljani na številne organizirane načine izra-
žali podporo in občudovanje, včasih pa takšne karizmatične osebe na
vrhu ni bilo in je bila njena vloga razdeljena med nekaj ključnih članov
najvišjega političnega sloja.

Kot smo videli, Pejovich pri analizi menjalnega procesa med vladajočo
skupino in ljudstvom poudarja njegov ekonomski del, se pravi zagotav-
ljanje gospodarske rasti in drugih pričakovanih gospodarskih rezultatov,
Wintrobe pa njegov politični del, se pravi zagotavljanje politične stabil-
nosti prek izražanja in nagrajevanja lojalnosti. Pri obeh razsežnostih
menjave je za izvrševanje vladarjevega dela pogodbe potreben poseben
inštitucionalni mehanizem oziroma posebna organizacija. Pri ekonom-
skem delu menjave je to razvejana planska hierarhija oziroma hierarhija
upravljanja z gospodarsko dejavnostjo, ki sega od osrednjega državnega
planskega organa, npr. gospodarskega ministrstva, prek nižjih upravnih
ravni do direktorjev in njihovih podrejenih v posameznih podjetjih. Pri
političnem delu je tak mehanizem totalitarna partija, ki sega od državne-
ga centralnega komiteja do najmanjših celic, ki se vključujejo v vsako
obstoječo družbeno organizacijo ali podjetje. Seveda se gospodarska in
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72 Te težave Pejovich imenuje transakcijski stroški planskega gospodarstva in jih nava-
ja kot: (a) stroški priprave plana in spremljanja oziroma nadzora njegovega izvrševa-
nja; (b) stroški uveljavljanja plana in preprečevanja konkurence državnim podjet-
jem; (c) stroški preprečevanja prirejanja poročil podrejenih ravni upravljanja; (d)
stroški vzdrževanja obstoječih pravil igre (policija, vojska, sodstvo itd.).
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politična hierarhija v veliki meri prekrivata, tako personalno kot tudi
organizacijsko.

Ključni transakcijski stroški politične menjave izvirajo prav iz dejstva,
da vladajoča skupina svojega dela dogovora ne more sama neposredno
izvrševati – predsednik centralnega komiteja pač ne more osebno voditi
vseh gospodarskih enot in preverjati lojalnosti članov vseh partijskih
celic. Zato izvrševanje svojih ciljev oziroma obveznosti poveri zastopni-
kom, ki so organizirani v omenjene zapletene hierarhične strukture (hie-
rarhija planiranja, totalitarna partija) z dolgo verigo odločanja oziroma
prenašanja navodil. V vsakem od teh odnosov med nadrejenim in podre-
jenim lahko nastopijo težave, ki so tipične za odnos med principalom in
agentom in so dobro znane v sodobni mikroekonomski teoriji. Ne da bi
izgubili kaj pojasnjevalne moči, bomo v nadaljevanju običajno privzeli,
da na oblastni strani politične menjave obstajata le dve ravni: vladar ozi-
roma vladajoča skupina kot predstojnik (principal) ter različni uradniki
(partijski funkcionarji, direktorji podjetij itd.) kot njegovi zastopniki
(agenti). S stališča vladarja je naloga zastopnikov, da skrbijo za nemoten
potek politične menjave in vladarju omogočijo prisvajanje najvišjih mož-
nih koristi od te menjave (del teh koristi seveda vladar razdeli zastopni-
kom kot nagrado za njihove usluge).

Vendar odnosi med oblastnim vrhom in podrejenim uradništvom še
zdaleč niso harmonični. Ker ni možno natančno merjenje in nadzorova-
nje njihovih prizadevanj, si lahko uradniki z ravnanjem v nasprotju z na-
vodili oziroma interesi vladajoče skupine neposredno prisvojijo del eko-
nomskih in političnih rent, ki jih ustvarja politična menjava. Lep zgled
takšnega ravnanja je kopičenje in skrivanje sredstev, ki je bilo običajna
dejavnost številnih direktorjev socialističnih podjetij. Koristilo jim je iz
več razlogov. Kadar je bilo potrebno, denimo zaradi ozkih grl v dobavi, so
lahko prikrita sredstva uporabili za izdelavo proizvodov in tako kljub
vsemu dosegli ali celo presegli planske cilje. Kadar ni bilo takšne stiske,
pa so prikrita sredstva ali proizvode prodajali na sivem trgu drugim pod-
jetjem ali potrošnikom in s tem ustvarili dodaten, državi skrit zaslužek.
Drug zgled je ravnanje številnih lokalnih partijskih funkcionarjev, ki so
lahko s toleriranjem nekonvencionalnih stališč drugih članov ali z lastno
blago kritiko oblasti ustvarjali osebno priljubljenost na škodo strogega
zagovarjanja partijske linije, ki ga je od njih pričakovala vrhovna oblast.
Takšno oportunistično ravnanje direktorjev in funkcionarjev sicer ni
moglo ogroziti obstoja režima, je pa krhalo njegovo gospodarsko učinko-
vitost in ideološko trdnost. Predvsem pa je pomembno, da je neposredno
manjšalo tok rent, ki je pritekal k političnemu vodstvu, zaradi česar je to
moralo odločno nastopiti proti oportunističnemu obnašanju, kadar se je
preveč razbohotilo.
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2.2.2. Obvladovanje transakcijskih stroškov

Menjava med vladajočo skupino in prebivalstvom ima torej politično in
ekonomsko razsežnost. Transakcijski stroški menjave izvirajo iz nepo-
polnosti merjenja in nadzora delovanja zastopnikov, ki so zadolženi za
izvrševanje menjave, se pravi za upravljanje gospodarske dejavnosti in
zagotavljanje politične lojalnosti. Nepopolnost nadzora zastopnikom
omogoča oportunistično ravnanje, s katerim del z menjavo ustvarjenih
koristi speljejo v svojo zasebno porabo.73 Na kakšen način pa lahko vla-
dajoča skupina obvladuje oportunistično obnašanje zastopnikov oziroma
ga ohranja v obsegu, ki ne ogroža obstanka sistema? 

Odgovor ponujata Hillman in Schnytzer (1986), ki sta socialistično
družbo opisala kot družbo, katere temeljne značilnosti izhajajo iz priza-
devanj njenih članov za prisvajanje različnih rent.74 Kot empirični vir
svoje analize sta uporabila spomine ruskega emigranta, ki je podrobno
opisal poslovanje ene od moskovskih trgovin. Osnova prisvajanja rent je
bilo pomanjkanje večine proizvodov, ki so jih ljudje želeli kupiti. Vodstvo
trgovine je presežno povpraševanje po proizvodih, ki jih ni bilo mogoče
dobiti v prosti prodaji, spretno izkoriščalo s prodajanjem taistih proizvo-
dov iz svojih skritih zalog. Seveda je pri tem zaračunalo neprimerno višjo
ceno, kot bi jo v redni prodaji, kar pomeni, da si je prek visoke cene pris-
vojilo rento (presežek), ki bi v prosti tržni menjavi pripadla potrošniku.
Vodstvo trgovine je bilo seveda vpeto v lokalno gospodarsko birokracijo,
ki je skrbela za izvajanje plana, in v lokalne partijske strukture. Če je ho-
telo obdržati svoj položaj, je moralo pridobljene rente po neformalnih
poteh porazdeliti navzgor po gospodarski in politični hierarhiji. Ugodno-
sti so vselej prispele vsaj do predsednika mestnega partijskega komiteja,
včasih pa celo višje. Prejemniki rent so se oddolžili tako, da so ne le za-
mižali na obe očesi, ko so se trgovci ukvarjali s prodajo pod pultom, mar-
več so pogosto celo sami pomagali pri pridobivanju proizvodov za sivo
prodajo. 

Ta primer opisuje le enega od številnih virov rent, ki so jih ustvarjali
nižji partijski oziroma planski uradniki in jih porazdeljevali prek celotne
oblastne hierarhije.75 V stabilni politični situaciji je zato vsak pripadnik
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73 Namesto o oportunizmu bi lahko govorili tudi o zastonjkarstvu. Če je politična
usoda zastopnikov odvisna od obstanka režima kot celote, potem gre pri njihovem
prisvajanju rent, s katerim vladajoči skupini otežujejo izpolnjevanje družbene po-
godbe, na kateri režim temelji, za tipično maksimiranje neposrednih osebnih koristi
posameznih pripadnikov režima na škodo njihove dolgoročne skupne blaginje.

74 Avtorja uporabljata izraz rent-seeking society. Pri tem ne gre za opozarjanje na poseb-
nost socialističnih družb, saj potegovanje za rente prežema vse ureditve, temveč za
poudarjanje posebnosti pristopa, ki v središče opazovanja in analize družbene
strukture postavlja procese, vezane na prizadevanja za prisvajanje rent.

75 Kot bomo pokazali pozneje, lahko analizo z upravljanja gospodarstva prenesemo
tudi na delovanje politične hierarhije.



95

nomenklature pričakoval pripadajoči delež rent in imel občutek, da je z
njim poplačan za lojalnost vladajoči skupini. Lahko bi rekli, da je imet-
nik položaja v oblastni hierarhiji razpolagal z neke vrste lastninskimi pra-
vicami nad določenim delom rent, ustvarjenih pri upravljanju gospodars-
tva. Toda te lastninske pravice niso bile dolgoročno zagotovljene. Od
časa do časa, ko se je prisvajanje rent pretirano razmahnilo, je vrhovno
partijsko in državno vodstvo s kakšnim značilnim dejanjem (sprožitvijo
protikorupcijske ali protibirokratske kampanje, odstavitvijo vidnih politi-
kov, prelomnim političnim govorom) oznanilo, da je nastopil čas tekmo-
vanja za upravičenja do rent.

Tekmovanje za upravičenja do rent je imelo obliko »endogene čistke«.
Partijski in državni uradniki na vseh ravneh hierarhije so navdušeno
izražali svojo privrženost vodstvu in najnovejši politični kampanji ter ak-
tivno iskali oporečnike v lastnih vrstah. Oporečništvo namreč v takšnih
razmerah ni bilo absolutna, temveč relativna kategorija. Oporečnik – po-
tencialna žrtev kampanje oziroma čistke – ni bil, kdor je prestopil vna-
prej določeno mejo ustreznosti političnih stališč, ampak tisti, ki je bil v
svojem navdušenju za najnovejšo politično linijo manj prepričljiv od dru-
gih. Iskanje oporečnikov ter njihovo obsojanje in izločanje je bilo najbolj-
ši način dokazovanja lastne lojalnosti. Uradniki, ki so preživeli to medse-
bojno tekmovanje v izkazovanju lojalnosti, so za naslednje obdobje – se
pravi do naslednje kampanje – pridobili pravice do rent.76

Sprožitev politične kampanje je bil torej ukrep, s katerim se je vladajo-
ča skupina odzvala na pretirano razbohotenje oportunističnega prisvaja-
nja rent na nižjih ravneh hierarhije, in tako obvladovala transakcijske
stroške politične menjave. Kampanja je ustvarila ozračje, v katerem je
vsak pripadnik oblastne hierarhije moral z dejanji dokazati svojo privrže-
nost ali pa je tvegal, da postane žrtev čistke. Šele po umiritvi politične
gonje se je oportunizem lahko spet razmahnil in kasneje izzval novo
kampanjo. 

Za uspeh kampanje so morali biti izpolnjeni določeni pogoji.77
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76 Tudi Mihalyi (1992) kampanjo opisuje kot namerno povzročanje neravnovesja, kate-
rega namen je (prisilno) oblikovanje soglasja. Podobno Murrell in Olson (1991) pra-
vita, da je diktator lahko nekaj časa obvladoval zastopnike s spodbujanjem tekmo-
vanja med njimi, tako da je vsak prikrival svoje napake, a rade volje opozoril na ne-
pravilno ravnanje drugega. Ta avtorja menita, da je bilo takšno obvladovanje urad-
ništva učinkovito le v začetnem obdobju socializma, medtem ko Hillman in
Schnytzer učinkovitosti čistk časovno ne omejujeta.

77 Pri opredelitvi pogojev, ki so morali biti izpolnjeni za uspeh kampanje, si pomaga-
mo s Tullockovo (1974) analizo državnega prevrata. Čeprav gre za vsebinsko različ-
ne procese, pa je med prevratom in kampanjo možno opaziti številne strukturne
vzporednice. Očitna razlika seveda je, da prevrat sproži skupina uradnikov, kampa-
nje pa praviloma vladajoča skupina oziroma diktator. Vendar pa je možno, da tudi
kampanjo sproži kdo izmed nižjih uradnikov, da bi v posledičnih čistkah izboljšal
lastni položaj. Hillman in Schnytzer (1986) kot zgled omenjata protikorupcijsko
kampanjo, ki jo je sprožil Ševarnadze, ko je bil še sorazmerno nepomemben gru-
zijski »aparatčik«. Iz jugoslovanske zgodovine se lahko spomnimo protibirokratske
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(a) Jasen padec donosnosti oportunističnega vedenja. V običajnih razmerah je
za uradnike najboljše oportunistično vedenje, se pravi deklarativno
podpiranje vladajoče usmeritve ob dejavnem prisvajanju posredniš-
kih rent. Kampanja pa jih mora prepričati, da morajo zdaj čim bolj
odločno podpreti njenega pobudnika oziroma njene slogane in si tako
izboljšati možnost obstanka v primerjavi z manj prilagodljivimi ko-
legi. 

(b) Pomen signalnih dogodkov. Kampanja je lahko učinkovita le, če njen
začetek oznani dogodek, ki uradnikom jasno sporoči, da sta se kam-
panja in z njo tekmovanje za pravice do rent res začela.78 Takšen do-
godek mora biti neobičajen in pretiran. Tako na primer rutinska reso-
lucija centralnega komiteja, ki se v ničemer vidno ne razlikuje od
siceršnjih, ne zadošča. Resolucija ali govor vodilnega politika se mora-
ta odlikovati z neobičajnim izrazjem in morda celo brutalnostjo, da bi
dosegla želeni signalni učinek. Če kampanjo sprožijo odstavitve,
morajo biti odstavljeni politiki blizu vrha oblastne piramide in znani
po svojem nasprotovanju uradni politiki. Če sporočilo o začetku kam-
panje ni jasno in prepričljivo, uradniki ne bodo dojeli, da se je začelo
tekmovanje za pravice do rent in ne bodo spremenili svojega obi-
čajnega oportunističnega obnašanja, zaradi česar bo kampanja spod-
letela.

(c) Verodostojne grožnje. Pobudnik politične kampanje mora uradnike pre-
pričati, da z njo misli resno in da ima moč kaznovati tiste, ki ne bodo
izkazali zahtevane privrženosti. Prepričljivost je v veliki meri odvisna
od okoliščin, ki spremljajo trenutek oznanitve kampanje. Gotovo je
bolj prepričljiva in ima več možnosti za uspeh, če je sprožena v času
resne gospodarske ali politične krize, ko je tudi uradnikom samim vse
bolj jasno, da je nekaj treba ukreniti. Resnost svojih groženj neposlu-
šnim pa lahko pobudnik kampanje podkrepi z javno oznanjenimi in
brutalnimi aretacijami nekaj znanih političnih nasprotnikov. Zato
kampanje ni mogoče enako učinkovito sprožiti v katerem koli trenut-
ku, ampak so bolj uspešne v nestabilnih obdobjih, njihovo uvedbo pa
običajno spremlja zaostritev represije.
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revolucije, ki je Miloševiću omogočila vzpon po partijski hierarhiji in obračun z nas-
protniki znotraj nje.

78 Podobno Tullock ugotavlja, da se prevrati običajno začnejo z dogodkom, ki razločno
oznani njihov začetek. Če je ta dogodek dovolj jasen in uradnike prepriča, da bo
prevratnikom uspelo, lahko hitro sproži proces prehajanja vedno večjega števila na
prevratniško stran. Če pa manifestativna najava prevrata ne uspe, običajno spodleti
tudi sam prevrat. Kot zgled navaja navado južnoameriških vojaških prekucuhov, da
svoje namere tik pred zdajci oznanijo s posredovanjem ustreznega razglasa medi-
jem. Razglasi so vsebinsko običajno nepomembni, čeprav lahko do neke mere naka-
žejo, koga bodo prihodnje oblasti nagradile za podporo. Vsekakor pa naj bi bila nji-
hova glavna vloga sprožitev procesa opredeljevanja uradnikov za eno ali drugo
stran.
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(d) Jasnost kampanje. Vsem vpletenim mora biti razumljivo, kaj je ideološ-
ko ali politično vodilo kampanje, saj se od njih pričakuje, da se bodo z
njim poistovetili in tako dokazali privrženost. Iz podobnih razlogov
morajo biti tudi cilji kampanje preprosto opredeljeni, običajno kot boj
proti določenim vrstam »notranjih sovražnikov«. Zato so kampanje
okorne in v svojem sporočilu enoznačne.

Socialistična družbena pogodba ima torej specifične transakcijske stroš-
ke, ki izhajajo iz inštitucionalne strukture, politična kampanja pa je učin-
kovito sredstvo za njihovo kratkoročno obvladovanje. Vendar je kampa-
nja lahko sprožena le občasno, v svoji izvedbi pa mora biti jasna,
enoznačna in nasilna. Posledica tega je bila, da smo v socialističnih druž-
bah opazovali valove politične in ideološke represije, ki so jim sledila
obdobja sorazmerne sproščenosti omejitev. Nujna okornost in enoznač-
nost kampanj pa je diktatorjem preprečila izvedbo bolj kompleksnih po-
litičnih strategij. Tako torej s pomočjo analize inštitucionalne strukture
in transakcijskih stroškov politične menjave utemeljimo predpostavko
našega modela (gl. razdelek 2.1.), da lahko diktator v danem trenutku
izvaja le eno čisto strategijo.

2.3. POLITIČNO GOSPODARSKI CIKLI V SOCIALIZMU 
IN TRANZICIJA 

V predhodnih poglavjih smo raziskali problem izbire politične strategije,
s katero si diktator v nemirnih časih zagotovi zadostno podporo, v ob-
dobjih trdne vladavine pa poveča koristi od svojega položaja (pogl. 2.1.),
ter opisali transakcijske stroške, ki jih mora premagovati pri izpolnjeva-
nju družbene pogodbe, na katerih temelji njegova vladavina (pogl. 2.2.).
V nadaljevanju bomo podrobneje raziskali povezavo med stroški politič-
ne menjave in politično strategijo oblasti v socialističnih državah. Opre-
delili bomo tipične odzive oblasti na različne gospodarske in politične
dogodke ter oblikovali model, ki pojasnjuje dinamiko politično gospo-
darskih ciklov v socialističnih državah in omogoča predvidevanje, kdaj
bo prišlo do endogene tranzicije.

2.3.1. Politično gospodarski cikli v socializmu

Za izhodišče izpeljave politično gospodarskih ciklov bomo vzeli razmere
stabilne dolgoročne diktature. To je smiselno, saj so socialistične države
na začetku in v svojem »zlatem obdobju« ustrezale tej opredelitvi. 
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Stabilnost pomeni visoko verjetnost, da se bo vladajoča skupina obdr-
žala na oblasti. Kot izhaja iz analize diktatorjevega odločanja ob visokem
p (gl. poglavje 2.1.), lahko v takšnih razmerah za svoje zadovoljstvo naj-
več stori s povečevanjem koristi, ki izvirajo iz njegovega položaja. Ker je
bilo uresničevanje boljšega sveta v skladu s socialistično ideologijo vsaj
deklarativno pomemben cilj vladajoče skupine, je možno, da v stabilnih
razmerah velik del svojega truda posveti prizadevanjem za ideološko mo-
tivirano preoblikovanje sveta. Zato pričakujemo, da obdobja politične
trdnosti oblasti spremlja tudi poudarjena ideološka gorečnost. Poleg tega
politična stabilnost vladajoči skupini omogoča, da koristi od svojega po-
ložaja poveča s pridobivanjem nadzora nad kar največjim delom gospo-
darstva in s prisvajanjem čim večjega deleža družbenega proizvoda za
lastno osebno porabo.79

Dolgoročna časovna perspektiva diktature pomeni, da pri pridobiva-
nju podpore bolj uporabljajo politično menjavo in ideologijo (dolgoročni
projekt reorganizacije družbe) kot represijo ter da so za izvrševanje poli-
tične menjave oblikovane posebne organizacije (komunistična partija in
druge množične politične organizacije). Zaradi dolgoročnosti politične
menjave je doseganje čim višjih stopenj gospodarske rasti pomemben cilj
vladajoče skupine. Drug razlog za osrednjost rasti kot gospodarskega
cilja je, da vladajoča skupina prek upravljalske hierarhije neposredno
razpolaga z velikim deležem družbenega bogastva in je zato njegovo po-
večanje tudi v njenem neposrednem interesu. Tretji razlog za poudarja-
nje rasti je gospodarsko, vojaško in ideološko tekmovanje z najbolj razvi-
tim delom sveta.80

Cilj gospodarske rasti je v razmerah, ko si vodstvo želi obdržati čim-
boljši nadzor nad gospodarskimi viri in kar največji obseg državne lastni-
ne v primerjavi z zasebno, težko dosegati drugače kot s centralnim plan-
skim upravljanjem gospodarstva. Gre za tako imenovano ekstenzivno
strategijo gospodarske rasti, ki pomeni, da oblast s prisilno mobilizacijo
kapitala za naložbe in selitvijo delovne sile iz kmetijskega v industrijski
sektor doseže hitro prestrukturiranje gospodarstva (v smislu industriali-
zacije in urbanizacije). V literaturi je dolgoročna neučinkovitost eksten-
zivne razvojne strategije dobro raziskana in večinoma sprejeta kot dejs-
tvo.81 Učinkovitejša alternativa je model intenzivne rasti, ki omogoča
natančnejša prilagajanja strukture proizvodnje potrebam trga ter dosega-
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79 To je razlog, da so voditelji socialističnih držav veliko moč, ki so jo praviloma imeli
takoj po vzpostavitvi oblasti, hitro izkoristili za nacionalizacijo oz. podržavljenje
proizvodnih sredstev.

80 Opisano razmišljanje sledi Olsonu (1993) in Wintrobu (1998), ki interes totalitarne-
ga vladarja za rast celotnega gospodarstva primerjata z interesom lastnika za rast
njegovega podjetja.

81 Gur (1987) v empirični analizi gospodarske rasti v Sovjetski zvezi ugotavlja, da je
takšna strategija nekaj časa lahko učinkovita, vendar pa je v daljšem obdobju raz-
vojno neuspešna, ker ne zagotavlja ustreznih spodbud za inovativnost in tako ne
omogoča izpeljave potrebnih strukturnih sprememb.
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nje večje proizvodnje ob omejeni rasti razpoložljivih proizvodnih dejavni-
kov, se pravi povečevanje produktivnosti s pomočjo izboljšanja uporab-
ljane tehnologije (Bornstein, 1979).

Če želimo pojasniti cikličnost, se moramo bolj kot dolgoročni neob-
stojnosti sistema posvetiti njegovi kratkoročni neučinkovitosti. V skladu
z analizo transakcijskih stroškov planskega gospodarstva kratkoročne te-
žave izvirajo iz dejstva, da imajo pripadniki gospodarske birokracije, ki
jim je vladajoča skupina zaupala organiziranje proizvodnje in doseganje
planskih ciljev, pri izpolnjevanju svojih zadolžitev obilo priložnosti za iz-
boljševanje lastne blaginje na račun učinkovitosti skupne proizvodnje. To
prizadevanje zastopnikov za zasebno prisvajanje rent je skriti vzrok šte-
vilnih dobro znanih neučinkovitosti planskega gospodarstva, katerih
skupna lastnost je, da gospodarski birokraciji ponujajo vir dodatnega do-
hodka: kopičenje in prikrivanje proizvodnih sredstev in proizvodov, pri-
rejanje poročil, razcvet sivih trgov in neformalne ekonomije, korupcija,
izkoriščanje poznanstev in podobno. Ker je kljub zainteresiranosti vlada-
joče elite za gospodarsko rast njen nadzor nad gospodarsko birokracijo
nepopoln, se oportunistično obnašanje sčasoma razmahne in neučinko-
vitost povečuje. Oportunizmu se pridruži izsiljeno vertikalno pogajanje o
planu, podkupovanje nadzornikov in podobno. Oblikuje se položaj, ki ga
lahko primerjamo z Olsonovo sliko družbe, v kateri prevladujejo intere-
sne skupine: vse več sredstev je namenjenih za pridobivanje zasebnih
koristi in prerazdelitveni boj, dosežena gospodarska rast pa zato vse bolj
zaostaja za potencialno.82 Po Olsonu so rešitev za preveliko razvejanost
interesih skupin lahko le koreniti družbeni pretresi, ki pretrgajo mreže
neformalnih prerazdelitvenih povezav in zamajejo samoumevne pred-
nostne pravice. Naša teza, ki nam omogoča pojasniti dinamiko politično
gospodarskih ciklov, pa je, da v socializmu takšen pretres lahko sproži
sama oblast, ki je zaradi svojega položaja zainteresirana za čim višjo gos-
podarsko rast, in sicer tako, da se odloči za gospodarsko reformo, sprem-
ljano z intenzivno politično kampanjo.

Ob tem je smiselno opozoriti na razliko med gospodarskimi reforma-
mi in običajnimi ukrepi tekoče gospodarske politike. Po tukaj predstav-
ljenem modelu pomeni reforma sredstvo za obvladovanje neučinkovito-
sti, izvirajoče iz organizacije upravljanja gospodarstva prek dolge verige
zastopnikov. Za uspešno izvedbo reforme je zato potrebna ustrezna poli-
tična kampanja, ki sproži spremembe v vedenju zastopnikov. Toda kam-
panje zaradi svojih strukturnih značilnosti ne morejo biti pogoste. Pri
analizi pogojev za uspešnost kampanje smo omenili, da je lažje doseči
njeno verodostojnost, če se z uvajanjem reforme počaka, dokler niso gos-
podarske razmere tako slabe, da je nujnost sprememb vsakomur očitna.

XTEORETIČNA ANALIZA CIKLOV IN TRANZICIJEX

82 Murrell in Olson (1991) pravita, da med zastopniki (uradniki) pride do dogovarjanja
na škodo vladarja in da ima birokracija sčasoma vedno večji vpliv na vodstvo države
(partijski politbiro), zato na koncu nihče več ni zainteresiran za čim višjo rast. 
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Poleg tega bodo uradniki pripravljeni sodelovati v tekmovanju za pravice
do rent, ki je ključna sestavina kampanje, le če lahko na podlagi izkušenj
pričakujejo, da trenutni reformi ne bo kmalu sledila nova, ki bi ponovno
ogrozila njihove pridobljene lastninske pravice nad viri rent. 

Reforme so torej ne preveč pogost, vendar vsekakor zelo opažen in z
intenzivno kampanjo podprt dogodek, katerega glavna vsebina so obsež-
ne inštitucionalne spremembe. Tekoča gospodarska politika pa poteka
znotraj danega inštitucionalnega okvira in je primerna za reševanje krat-
koročnih težav, katerih glavni vir ni način upravljanja z gospodarstvom
in njegove organizacije, ampak »običajne« konjunkturne težave (pre-
majhno povpraševanje, zunanje neravnovesje, naraščanje stroškov ipd.).
Dodati je potrebno, da po mnenju mnogih avtorjev »klasična« gospodar-
ska politika v socializmu tako ali tako ni igrala pomembne vloge, saj so
bili njeni ukrepi v okviru državnega planskega gospodarstva nujno manj
učinkoviti kot v okviru tržnih ekonomij.83 Tudi če ta trditev ni povsem
točna, pa gre pri gospodarski politiki vsekakor za kratkoročno ukrepa-
nje, ki ne vključuje obsežnejših inštitucionalnih sprememb. Ker se v svoji
analizi politično gospodarskih ciklov in tranzicije osredotočamo prav na
inštitucionalne spremembe, bomo vprašanje tekoče gospodarske politike
v nadaljevanju pustili ob strani.

Večina literature o socialističnih gospodarskih reformah (npr. Kornai,
1992; Adam, 1989) loči dva tipa reform glede na njihov namen.
(a) Izpopolnjevanje planskega mehanizma (reforma planiranja). Gre za poo-

stritev nadzora nad izvrševanjem plana, uvajanje novih spodbud za
direktorje, nagrajevanje inovativnosti in podobne izboljšave.

(b) Nadomeščanje plana s trgom (tržna reforma). Za mnoge avtorje so to
edine reforme, ki zaslužijo svoje ime. Običajno vključujejo decentrali-
zacijo ekonomskega odločanja, povečevanje avtonomije podjetij, po-
stopno nadomeščanje planske koordinacije s tržnimi odnosi med
podjetji, zmanjševanje obsega državne regulacije cen, uvoza, plač in
gospodarske dejavnosti nasploh, itd.

Če drži zgoraj postavljena teza o motivih za reforme, je pomen, ki ga lite-
ratura pripisuje razliki med dvema tipoma, pretiran. Obema tipoma je
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83 Bleaney (1988) celo trdi, da je bilo »izmišljanje predpisov« osnovna, morda celo
edina ekonomska politika centralnoplanskega sistema. Mihalyi (1992) pravi, da je
bila v glavah planerjev makroekonomska politika enaka nadzoru nekaj ključnih in-
vesticijskih projektov, medtem ko so fiskalne ali monetarne inštrumente popolno-
ma zanemarili. Gros in Steinherr (1995) pojasnjujeta, da je imel denar le vlogo obra-
čunskega sredstva in da socialistične države nasploh niso imele razvite makroeko-
nomske politike niti ne potrebnih inštrumentov za njeno izvajanje. Dimitrijevic in
Macesich (1973) ugotavljata, da je bil v Jugoslaviji šele z reformo leta 1965 vzpostav-
ljen inštitucionalni okvir, v katerem je monetarna politika lahko bila učinkovita.
Horvat (1969, 1984) ocenjuje, da jugoslovanska gospodarska politika nikdar ni siste-
matično in načrtno uporabljala fiskalne politike za uravnavanje gospodarskih ci-
klov.
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namreč skupno, da skušata rešiti problem oportunističnega obnašanja
gospodarskih uradnikov, ki je osnovni vzrok (kratkoročne) gospodarske
neučinkovitosti. V prvem tipu reform se ta cilj skuša doseči s poostritvijo
nadzora in z novimi spodbudami, ki jih ponujajo nadrejeni (principali), v
drugem tipu pa se pričakuje, da bo za spodbude in discipliniranje poskr-
bel tržni mehanizem. Pri tem osnovna naloga podjetja ni več izpolnjeva-
nje neposredno danih planskih nalog, ampak sorazmerno samostojno
poslovanje. Nadrejeni hierarhični organ (npr. panožno ministrstvo) uspe-
šnosti vodstva podjetja ne ugotavlja več le s količinskimi kazalci dosega-
nja plana, marveč tudi z vrednostnimi merili uspešnosti na trgu. Pravi
cilj reform ne glede na tip torej ni spreminjanje gospodarskega sistema,
ampak reševanje problemov v odnosu med principalom in zastopniki. 

Nobena teh reform ne glede na tip ni trajna. Pri izpopolnjevanju plan-
skega mehanizma ne traja dolgo, da uradniki odkrijejo poti za izigravanje
novih načinov nadzora in oportunistično vedenje se kmalu ponovno raz-
mahne, tako da se ponovi izhodiščna situacija. Tržna reforma pa je po
preteku določenega časa običajno na tihem opuščena ali celo izrecno
ustavljena, čemur sledi obdobje ponovne centralizacije upravljanja z gos-
podarstvom in krepitve vloge planskega mehanizma. Preobrati tržnih
reform in neuspehi planskih so osnovni razlog, da se v socialističnih
družbah vedno znova oblikuje neučinkovito stanje decentraliziranega
prisvajanja in spopadanja za rente, ki mu sledijo vedno nove in nove re-
forme. V tem smislu lahko govorimo o politično gospodarski cikličnosti.

Osnovni razlog za ustavitev tržne reforme je, da bi oblikovanje konsi-
stentnega in dolgoročno uspešnega tržnega mehanizma zahtevalo mnogo
večje omejevanje ekonomske in tudi politične vloge države, kot so ga
predvideli pobudniki reforme. Reformatorji namreč nikoli niso namera-
vali spremeniti sistema, ampak le izboljšati svoj nadzor nad ravnanjem
zastopnikov oziroma z vzpostavitvijo dodatnih (tržnih) spodbud in meril
zmanjšati njihov oportunizem. Rečeno po olsonovsko: oblast je z reform-
no kampanjo sprožila družbeni pretres, ki naj bi zmanjšal moč »intere-
snih skupin« oziroma »parcialnih interesov«, ne da bi zamajal položaj ob-
stoječega vodstva. 

Tržna reforma se lahko konča na dva različna načina. Če med njenim
potekom pride do dejanskega izboljšanja gospodarskih rezultatov – bodi-
si zaradi uspešnosti reforme same bodisi zaradi drugih dejavnikov, npr.
konjunkture na svetovnih trgih, priliva kapitala ipd. –, je njeni pobudni-
ki ne bodo okrepili in poglobili, ampak ustavili. Ker so oblastem najljub-
še razmere dolgoročno stabilne diktature, bo reforma ustavljena in obr-
njena v ponovno centralizacijo takoj, ko bo dala želene rezultate. Seveda
pa ponovna centralizacija pomeni, da se bo sčasoma znova razmahnil
oportunizem oziroma neučinkovitost in bo po preteku določenega ob-
dobja potrebna ponovitev reforme. Če pa namesto gospodarskega okre-
vanja med reformo pride do bistvenega poslabšanja verjetnosti ohranitve
režima, bo reforma ustavljena zato, da bi vladajoča skupina s ponovno
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centralizacijo in politično represijo lahko utrdila položaj. Do padca poli-
tične stabilnosti med potekom reforme lahko pride, ker tržne reforme
običajno spremlja tudi politična liberalizacija, ki olajša izražanje nezado-
voljstva z oblastjo, ali zato, ker reforma sama lahko povzroči kratkoročno
poslabšanje gospodarskih razmer (nelikvidnost podjetij, odpuščanje de-
lavcev, padec proizvodnje ipd.) zaradi stabilizacijske krize in povečanih
transakcijskih stroškov oziroma negotovosti v času spreminjanja meha-
nizma koordinacije gospodarske dejavnosti.

Pokazali smo torej, da se v obdobju stabilne diktature samodejno kre-
pijo sile, ki zmanjšujejo njeno gospodarsko učinkovitost, in utemeljili, da
je reforma, spremljana s politično kampanjo, najučinkovitejši odgovor
vodstva, ki želi okrepiti gospodarsko rast. Opisano sklepanje je skladno z
modelom, razvitim v prvem delu tega poglavja: v obdobju politične sta-
bilnosti je diktator z dolgim časovnim obzorjem zainteresiran za dosega-
nje visokih stopenj gospodarske rasti; ko nastopi recesija oziroma zastoj
rasti, skuša težave rešiti, da bi omogočil nadaljnjo politično menjavo in
lastno porabo; če kriza ali reforme sprožijo politično nestabilnost, pri-
marni cilj diktatorja postane ohranitev položaja, zato ustavi reformo in se
zateče k represiji. Proces rastoče neučinkovitosti stabilne diktature in
kampanjsko reševanje težav s končnim ciljem, da bi se vrnili v stabilno
stanje, tvorita socialistični politično gospodarski cikel. 

Doslej smo opazovali posledice rastoče gospodarske neučinkovitosti v
razmerah politično stabilne dolgoročne diktature. Možno pa je, da do ne-
stabilnosti pride zaradi razmaha političnega nezadovoljstva. To ima lahko
več vzrokov. Krepitev od oblasti neodvisnih virov dohodka – siva ekono-
mija, zasebni sektor, možnost zaposlitve v tujini oz. izselitve, nakazila
zdomcev itd. – zmanjšujejo relativno vrednost politične menjave za pre-
bivalstvo, in če diktator ne odgovori z ustreznim povečanjem nagrad za
lojalnost, bo prebivalstvo vse glasneje izražalo nezadovoljstvo z razmera-
mi. Prav tako se lahko zgodi, da povečana dosegljivost alternativnih in-
formacij vpliva na ideološka prepričanja prebivalstva ali na njihovo
oceno uspešnosti vlade. V splošnem lahko rečemo, da se nezadovoljstvo
okrepi takrat, ko večji del prebivalstva oceni, da oblast ne izpolnjuje us-
trezno svojega dela implicitne družbene pogodbe, ali pa takrat, ko se
spremenijo okoliščine, ki določajo, na kakšne pogoje menjave je prebi-
valstvo pripravljeno pristati.84 Nezadovoljni prebivalci oziroma skupine
grozijo, da bodo diktatorja kaznovali tako, da tudi sami ne bodo izvršili
svojega dela pogodbe, se pravi, da ne bodo več lojalni oblasti in se ne
bodo več pripravljeni odrekati političnim in ekonomskim svoboščinam. 

Dokler je politično nasprotovanje občasno in omejeno na posamezne
skupine, lahko diktator oblast utrdi s spreminjanjem pogojev menjave za
te skupine (npr. s podeljevanjem dodatnih ugodnosti oziroma rent, s pri-

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

84 Videli smo, da Pejovich podobno – s spremembo oportunitetnih stroškov družbene
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letih.



103

zadevanjem za boljše gospodarske rezultate, z ideološko liberalizacijo
ipd.). Ko se nezadovoljstvo razmahne in je njegov položaj resno ogrožen,
pa mu ostane le še uporaba represije, s katero množice prisili v lojalnost,
ki si je zgolj s prostovoljno menjavo ne more več pridobiti. Četudi je glav-
ni vzrok nestabilnosti nezadovoljstvo z gospodarskimi rezultati in so za
neuspešnost krivi problemi zastopništva, za njihovo obvladanje pa bi bila
potrebna gospodarska reforma, mora ta začasno dati prednost stabiliza-
ciji političnih razmer. V razmerah politične nestabilnosti je torej utrditev
položaja prednostna naloga, ki jo je možno izpolniti le s povečanjem
represije. Tudi za izvedbo povečane represije in zaostritev ideološke stro-
gosti pa je potrebno izvesti ustrezno politično kampanjo.

Tabela 1 povzema zgoraj izpeljane napovedi o odzivu oblasti na različ-
ne vire nestabilnosti. Reakcije oblasti, predvidene v tabelah, so takšne,
da iz njihovega sosledja logično izhajajo zakonitosti politično gospodar-
skih ciklov v socializmu. Opazovanje cikla lahko začnemo v Tabeli 1a
(stabilna diktatura). Ko pride do zastoja rasti, je odziv oblasti odvisen od
tega, ali je obenem prišlo tudi do političnega nezadovoljstva. Če tega ni,
se oblast odloči za reformo. Izbira med dvema tipoma reform je odvisna
od resnosti krize in izkušenj – tržna reforma je verjetnejša, če je oblast že
prej neuspešno poskušala reševati razmere z reformo planiranja, ali pa če
je kriza globlja, saj je tržna reforma korenitejša. Kot kaže Tabela 1b, ob-
last reformo prekine, če ta sproži politično nezadovoljstvo, ali pa jo za-
ključi, ko je dosegla svoj cilj, to je izboljšanje gospodarskih razmer. Potek
cikla, ki iz tega sledi, je prikazan na Sliki 7. Slika je v bistvu odločitveno
drevo diktatorja, se pravi, da prikazuje izbiro politične strategije glede na
spreminjajoče se gospodarske in politične razmere. Zaradi večje jasnosti,
ki nam bo koristila zlasti pri poskusu empiričnega preverjanja modela,
osnovno sklepanje povzemamo tudi v obliki hipoteze.

Hipoteza o poteku politično gospodarskih ciklov. Socialistične države so
bile večji del svojega obstoja stabilne dolgoročne diktature z visoko gospodarsko
rastjo, ki je bila temelj družbene pogodbe med vladajočo skupino in prebivals-
tvom. Kadar je prišlo do zastoja rasti, ne pa tudi do pomembnega zmanjšanje po-
litične stabilnosti, se je oblast odzvala z gospodarsko reformo, katere osnovni
cilj je bilo obvladanje oportunističnega obnašanja njenih zastopnikov. Če je bil
cilj reforme izboljšanje planskega mehanizma, je bila z njo spet vzpostavljena
stabilna diktatura. Če je bila reforma usmerjena k decentralizaciji upravljanja
gospodarstva in povečevanju avtonomije vodstev podjetij, je bila po izboljšanju
gospodarskih razmer ustavljena in nadomeščena s ponovno centralizacijo gos-
podarstva. To opisuje krožno izmenjevanje gospodarskih reform in protireform
(centralizacije). Kadar koli je v tem krožnem procesu prišlo do znatnega padca
politične stabilnosti, pa je oblast ukrepala s hitrim povečanjem represije in po-
sledično centralizacijo gospodarstva ne glede na trenutne gospodarske razmere.
Šele po umiritvi političnih razmer se je lahko spet posvetila gospodarskim refor-
mam, če so bile te glede na razmere v gospodarstvu še potrebne.

XTEORETIČNA ANALIZA CIKLOV IN TRANZICIJEX
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Tabela 1a: Pričakovane reakcije oblasti v obdobju stabilne diktature

Politično nezadovoljstvo Gospodarska kriza
NE DA

NE Krepitev režima Gospodarska reforma
DA Represija Represija, nato reforma

Tabela 1b: Pričakovane reakcije oblasti med potekom reforme 

Politično nezadovoljstvo Gospodarsko okrevanje
DA NE

NE Postopna opustitev reforme Poglobitev reforme
DA Represija, centralizacija Represija, nato poglobitev reforme

2.3.2. Proces endogene tranzicije

Dolgoročni rezultat dinamike, ki jo opisuje hipoteza o politično gospo-
darskih ciklih (izmenjavanje obdobij uspešne gospodarske rasti z obdobji
zastoja, togega centralno planskega sistema z gospodarskimi reformami),
je zadovoljiva raven učinkovitosti gospodarstva (zaradi prisile k refor-
mam ob neuspešnih rezultatih) in ohranitev oblasti vladajoče skupine
(ker izpolnjuje obveznosti iz družbene pogodbe). Kljub temu se lahko
zgodi – na primer zaradi pomanjkljivega razumevanja ekonomskih zako-
nitosti, šibkega znanja o vodenju ekonomske politike, skromnih informa-
cij o resnični podpori med prebivalstvom, zaradi eksogenih dejavnikov –,
da se ekonomske razmere pretirano poslabšajo in da politična stabilnost
režima pade kritično nizko. Tedaj mora vladajoča skupina ne glede na
siceršnji potek reformnega cikla reševati svojo kožo z represijo. Ta je
torej svojevrsten stabilizator: kadar grozi, da bo vladajoča skupina prisi-
ljena odstopiti od pogodbe in zapustiti položaj, se zateče k represiji in z
njo ustvari pogoje za nadaljevanje prostovoljne politične menjave. 

Obstoj socialistične ureditve je potemtakem lahko ogrožen le, če vla-
dajoča skupina ne more v pravem trenutku uporabiti represije oziroma
če je njena uporaba neučinkovita. O razlogih, da lahko pride do takšne
nemoči, bomo spregovorili kasneje, najprej poglejmo posledice, do kate-
rih lahko pride. Če politično gospodarskega cikla ni možno ustrezno
stabilizirati z uporabo represije, se prelevi v proces inštitucionalnih spre-
memb, ki pomenijo postopno preoblikovanje nedemokratične socialistič-
ne ureditve v demokratično družbo s tržnim gospodarstvom. Tak posto-
pen način prehoda v drugačen inštitucionalni sistem, ki ga spodbudijo
sile, delujoče v okviru starega sistema, bomo poimenovali endogena tranzi-
cija.
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Slika 7: Hipoteza o poteku politično gospodarskega cikla v socializmu



106

V izrazju našega modela nemožnost uporabe represije pomeni, da dik-
tator ne more hitro povečati verjetnosti ohranitve položaja. Na voljo ima
sicer še razdeljevanje rent (politično menjavo) in povečevanje priljublje-
nosti, vendar ti mehanizmi zahtevajo več časa. Dokler je njegov položaj
trden, to ni pomembno, saj je takrat najboljša strategija črpanje koristi
od položaja in skrb za gospodarsko rast, obsežnejša uporaba represije pa
ni potrebna. Toda če pride do izbruha nezadovoljstva in padec režima
postane vsaj tako verjeten kot njegov obstanek, diktator pa na verjetnost
obstanka ne more vplivati, je po modelu njegova najboljša strategija
zmanjševanje stroškov (morebitne) izgube položaja. Kakšne načine
zmanjševanja stroškov izgube položaja ima vladajoča elita na voljo? 

Prenos sredstev v tujino in priprava na pobeg. V socialističnih državah
je bila priprava za umik lahko smiselna individualna strategija posamezne-
ga pripadnika vladajoče elite, nikakor pa ni bila izvedljiva kot kolektivna
strategija vseh pripadnikov oblasti. Najvrednejše premoženje zastopnikov
oblasti so bile namreč »lastninske pravice« do rent, ustvarjenih s politič-
no menjavo. Teh upravičenj, ki so bila vezana na položaj v hierarhiji zno-
traj posebnega inštitucionalnega okvira, zastopniki in pripadniki vlada-
joče elite ob morebitnem previdnostnem pobegu v tujino seveda ne bi
mogli vzeti s seboj. Prav tako bi ta upravičenja izgubila vrednost, če bi
prišlo do padca režima; lahko bi celo postala »negativni kapital«, če bi se
nova vlada odločila za kaznovanje privilegirancev prejšnjega sistema.
Pripadniki in zastopniki oblasti, ki so se bali padca režima, so se zato
lahko zaščitili le tako, da so iz svojega položaja izhajajoče »sistemsko
specifične« pravice prisvajanja rent nadomestili z zasebnimi, to je na nji-
hovo osebo in ne na njihov položaj vezanimi lastninskimi pravicami nad
denarnim ali drugim premoženjem. Samo takšno premoženje je bilo mo-
goče shraniti na varno na način, ki je prisvojitelju omogočal pravno velja-
ven dostop do njega tudi po morebitnem padcu režima oziroma pobegu
iz države.85

Smiselno je domnevati, da so bile med zastopniki oblasti velike razlike
v spodbudah za pretvarjanje upravičenj do rent v zasebno premoženje in
v omejitvah, s katerimi so se pri tem soočali. Osnovni razlog so bile razli-
ke v verjetnosti in pričakovani višini kazni po morebitnem padcu režima.
Najvišji voditelji so bili lahko skoraj popolnoma prepričani, da nove obla-
sti po političnem preobratu z njimi ne bodo ravnale posebej prijazno in
da jih bodo skušale kaznovati za trinoško politiko. Uradniki, ki so delo-
vali na nižjih ravneh oblastne hierarhije kot njeni malo opaženi podpor-
niki, pa so lahko menili, da je bila njihova vloga v delovanju režima po-
stranska, ali da jo bodo kot takšno vsaj lahko prepričljivo prikazali, in
zato upali, da se bodo po spremembi oblasti izognili kaznim in večini
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drugih neugodnosti. Ker poleg tega tudi niso imeli tako enostavnega ozi-
roma nenadzorovanega dostopa do tujine kakor višji pripadniki hierarhi-
je, je bilo za njih ne le pametneje, ampak tudi enostavneje pridobljeno
zasebno premoženje kot pripravo na morebitne politične spremembe ko-
pičiti doma in ne v tujini. To tudi pomeni, da pripravljanju možnosti za
pobeg iz države niso posvetili veliko časa in skrbi. 

Visoki pripadniki politične hierarhije se se torej od svojih manj po-
membnih in podrejenih kolegov razlikovali tako po moči motiva za pre-
nos premoženja v tujino in pobeg, kakor tudi po možnostih za uspešno
izvedbo takega podviga. Zaradi tega lahko domnevamo, da se je razliko-
vala tudi struktura zasebnega premoženja, ki so ga kopičili v zaostrenih
političnih razmerah. Pripadniki najvišje vladajoče skupine so verjetno
kopičili predvsem finančno premoženje, ki ga je bilo možno enostavno
prenesti v tujino, medtem ko so se nižji in javno manj izpostavljeni
zastopniki oblasti lahko zanimali tudi za pridobivanje zasebnih lastnin-
skih pravic nad proizvodnimi sredstvi oziroma kapitalom podjetij, zlasti
tistih, ki so jih sami neposredno nadzorovali ali celo upravljali. 

Pridobivanje politične popularnosti. Druga možnost priprave na
padec režima je pridobivanje priljubljenosti, s čimer si pripadniki obsto-
ječe elite skušajo ustvariti možnost, da bi tudi v novi ureditvi obdržali
pomembno politično vlogo. S tem si v bistvu odpirajo vrata za to, da bi
poklic, ki ga najbolje obvladajo, to je politiko, lahko opravljali tudi še po
spremembi režima. Dodatni motiv za takšno ravnanje je upanje, da bo
ohranjeni politični vpliv zadoščal za preprečitev morebitnih kazni pri-
padnikom socialistične elite. To je še zlasti pomembno, če se pripadniki
oblasti na svoj morebitni padec pripravljajo s kopičenjem zasebnih last-
ninskih pravic v domovini, saj je razveljavitev teh pravic oziroma zaplem-
ba (neupravičeno) pridobljenega bogastva eden verjetnejših povračilnih
ukrepov novih oblasti. 

Pridobivanje politične priljubljenosti je lahko individualna (na ravni
posameznega pripadnika elite) ali kolektivna strategija (na primer na
ravni politične stranke, ki nastane iz nekdanje komustične partije). Kolek-
tivna strategija ohranjanja političnega vpliva vključuje tudi prizadevanja,
da bi pri preoblikovanju enostranskega političnega sistema v predstav-
niško demokracijo ohranili kar največ sestavin, ki bi v porajajoči se poli-
tični konkurenci pomenile primerjalne prednosti za pripadnike stare po-
litične elite. Gre predvsem za ohranjanje kolektivistične miselnosti in
vedenjskih vzorcev.86 Individualna strategija pridobivanja politične priljub-
ljenosti pa temelji predvsem na odstopanju od uradnih političnih stališč,
zavzemanju za spremembe, spogledovanju z nastajajočo politično opozi-
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cijo in podobnem. Tudi tu gre za značilno zastonjkarsko oziroma oportu-
nistično obnašanje zastopnikov: čeprav je njihova naloga zagotavljanje
politične in ideološke trdnosti režima ter preverjanje lojalnosti njegovih
privržencev, si lahko s popustljivostjo pridobijo sloves strpnih politikov
oziroma »reformatorjev« in si prisvojijo del podpore, ki bi je bila sicer de-
ležna vladajoča skupina. V razmerah stabilne dolgoročne diktature bo
obseg tovrstnega političnega oportunizma skromen, ob padanju verjetno-
sti obstanka režima pa se bo okrepil. Očitno je, da se bo razmahnil pred-
vsem med manj pomembnimi zastopniki režima, kot so na primer občin-
ski, pokrajinski ali republiški partijski funkcionarji, obrobni člani
državnih partijskih teles ali funkcionarji manj pomembnih transmisij-
skih političnih organizacij.

Ideološka popustljivost posameznih političnih zastopnikov in njihovo
verbalno zavzemanje za spremembe sama po sebi ne moreta ogroziti trd-
nosti režima. To niti ni cilj političnih zastonjkarjev, saj se zavedajo, da je
tudi za njih osebno ohranitev režima daleč najboljši možni izid. Edini
namen njihovega izražanja naklonjenosti politični opoziciji je zavarovati
lastno kožo za primer, da bi zaradi dejavnikov, na katere nimajo vpliva, v
resnici prišlo do spremembe režima. Toda ta navidez neškodljivi oportu-
nizem v sebi skriva posebno dinamiko, ki se razvije v dolgotrajnejših ob-
dobjih politične negotovosti. Ključno gonilo te dinamike je, da »zasluž-
nost« oziroma zasebne nagrade zastonjkarjev za spremembe, če do njih v
resnici pride, niso odvisne od tega, ali so se zanje zavzemali, ampak od
tega, koliko so bili v svojem zavzemanju napredni v primerjavi z ostalimi
pripadniki oblasti. Na začetku procesa, ko se oblast še zdi kot monoliten
blok enakomislečih, vendar pa se njena negotovost že povečuje, le posa-
mezni njeni pripadniki v zapleteni uradni govorici nakažejo, da bi ne bili
povsem nenaklonjeni določenim skromnim spremembam. Njihove izjave
morajo biti umirjene že zaradi tveganja, da jih bodo nadrejeni kaznovali,
hkrati pa takšne tudi povsem zadoščajo – ker ni politične opozicije, ki bi
smela nastopati z bolj radikalnimi zahtevami, je javnost občutljiva že za
majhne razlike v uradnih stališčih. Vsekakor pa te razlike morajo biti
splošno zaznavne, kajti prav s tem, da različnost svojega stališča naredijo
znano, zagovorniki sprememb pridobijo upravičenost do kasnejših na-
grad.

Če prvi tovrstni zastonjkarji niso kaznovani, jim bodo s podobnimi
stališči kmalu sledili številni drugi pripadniki oblasti, saj bodo spoznali,
da bo njihov relativni položaj po morebitni spremembi režima slabši, če
tega ne storijo, ter da tisti, ki so prvi izrazili nekoliko samosvoja stališča,
uživajo določene neposredne nagrade, na primer večje zanimanje javno-
sti. Hkrati vsak tak nastop dodatno poveča negotovost obstoječe ureditve
in zmanjša tveganje kazni za nepravoverna stališča. Toda ko večina poli-
tičnih zastopnikov v svojih nastopih povzame tisto, kar so si na začetku
drznili izreči le nekateri, postanejo razlike med njimi (spet) nezaznavne,
pričakovane nagrade, ki temeljijo na relativni »naprednosti« individual-
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nih stališč, pa se razpršijo med praktično celotno elito. Zavzemanje za
spremembe je tako postalo del političnega rituala, nagrade, ki se vežejo
nanj, pa javne dobrine. Vendar si prvotni »reformatorji« lahko znova pri-
lastijo zasebno upravičenje do nagrad, če gredo korak dlje, se pravi, da v
prihodnjih izjavah oblikujejo še nekoliko drznejše predloge sprememb.
Toda potem se celotna zgodba ponovi: če se takšna strategija refromator-
jev ne izkaže za preveč tvegano, jim kmalu sledijo mnogi drugi in nagra-
de se znova razpršijo. Prvotni »reformatorji« bodo zato v naslednjem ko-
raku prisiljeni zagovarjati še nekoliko drznejša stališča.

Takšno samospodbujajoče politično zastonjkarstvo, ki vse bolj krha
trdnost vladajoče ideologije, postopno omogoči tudi oblikovanje zamet-
kov organizirane politične opozicije oziroma od države neodvisnih orga-
nizacij civilne družbe. Znotraj teh skupin se sčasoma sproži podoben sa-
mopospeševalni proces. Tudi tu morajo glavni nosilci, če hočejo to ostati
in si s tem pridobiti upravičenost do nagrad in položajev po morebitni
spremembi oblasti, vedno znova oblikovati za korak drznejše zahteve kot
prej. Ker vse jasnejše izrekanje zastopnikov oblasti o potrebnosti določe-
nih sprememb in vse očitnejša neenotnost vodstva zmanjšujejo tveganje,
s katerim je zvezano javno zavzemanje navadnih državljanov za spre-
membe, je verjetno, da bosta procesa porajanja reformnih zahtev znotraj
oblasti in zunaj nje potekala vzporedno in v medsebojni – tudi vsebinski
– odvisnosti. Tako je za političnega zastonjkarja različnost lastnih stališč
gotovo manj tvegano izraziti z zavzemanjem proti pretirano represivne-
mu ravnanju z nosilci političnega nasprotovanja kot pa z oblikovanjem in
zagovarjanjem lastnih kritičnih stališč, pa čeprav v omiljeni in ohlapni
obliki. Po drugi strani je za tiste, ki niso pripadniki oblasti, nestrinjanje z
obstoječim položajem najvarneje izraziti s stališči, ki se le v posameznih
točkah nekoliko razlikujejo od tistih, ki jih sicer sprejemajo tudi vsaj ne-
kateri pripadniki oblastnih organov. To pomeni, da med javno izraženimi
stališči najbolj izpostavljenih reformatorjev in nosilcev državljanskih
pobud praviloma ne bo izjemno velikih razlik in da se bodo razvijala
vzporedno. Še več, pričakujemo lahko, da si bosta omenjeni skupini za-
gotavljali določene sprotne nagrade in spodbude. Reformatorji bodo na
primer vključevali neodvisne strokovnjake v delo različnih komisij in po
svoji moči branili določeno stopnjo neodvisnosti posameznih alternativ-
nih medijev, civilna družba pa se jim bo oddolžila na primer s pozornost-
jo in naklonjenostjo, ki je bodo deležni v teh medijih. 

Vidimo torej, da individualne strategije zastopnikov za zmanjševanje
stroškov morebitne spremembe režima škodijo njegovi trdnosti in da je
ta škoda tem večja, kolikor dlje traja politična negotovost. Očitno je, da
gre pri oportunističnem obnašanju zastopnikov res za zastonjkarstvo, ki
škodi kolektivni koristi režima kot celote.87 Prisvajanje gospodarskih
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87 Računice sodelujočih v teh procesih tako na strani oblasti kot v organizacijah civilne
družbe so natančneje opisane v Šušteršič (1996b), kjer je najti tudi pojasnila o po-
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virov in kapitala podjetij v zasebno lastnino njihovih upraviteljev močno
zmanjša učinkovitost centralnoplanskega vodenja gospodarstva. Zavze-
manje posameznih predstavnikov oblasti za spremembe vse bolj otežuje
reševanje položaja z represijo in hkrati omogoča razvoj politične opozici-
je, ki postopno spodkopava režim. Opisani strategiji zmanjševanja stroš-
kov izgube položaja sta komplementarni. Kopičenje zasebnega bogastva
v domovini ni smiselno, če je ne spremlja skrb za ohranitev političnega
vpliva, ki zagotavlja, da se bo po spremembi režima možno izogniti po-
vračilnim ukrepom. Politični vpliv se lahko ohranja bodisi neposredno
(povečevanje priljubljenosti) bodisi posredno prek omrežij in medseboj-
ne zavezanosti s tistimi zastopniki stare oblasti, ki politično priljublje-
nost in vpliv dejansko uspejo ohraniti. 

Potek, razmah in vsebinsko oblikovanje opisanega procesa slabitve re-
žima so odvisni tudi od inštitucionalnega okvira, v katerem potekajo.
Tako je na primer soodvisnost komunističnega reformatorstva in razvoja
civilne družbe v Sloveniji v osemdesetih letih našla organizacijsko oporo
zlasti v delovanju mladinske organizacije. V Jugoslaviji, kjer je bila večina
postopkov odločanja »federaliziranih«, so se razlike v mnenjih o potreb-
nosti sprememb najpogosteje izrazile kot različna stališča republiških de-
legacij in zastopnikov. Republiške elite so svoje pripadnike lahko do
neke mere zaščitile in nagradile za njihova stališča. Tudi na tej ravni naj-
demo značilno samopospeševalno dinamiko. Če je izražanje nasprotova-
nja zvezni eliti ali elitam posameznih republik način, s katerim se legi-
timirajo reformatorji znotraj domače elite, morajo ti v »pogumnosti«
izražanja svojih stališč biti vedno korak pred tekmeci iz drugih federal-
nih enot. Poudarjanje vprašanj o razmerjih med federalnimi enotami in
narodi daje domači oblastni eliti pomembno prednost pred opozicijo:
preprečuje ji, da bi se pri oblikovanju svojega programa povezovala z
opozicijo v drugih delih države, hkrati pa zaradi nenehne nevarnosti »zu-
nanjega posega« opozicija v svojih »avtonomističnih« zahtevah ne more
biti bistveno radikalnejša od vodilnih politikov.

Pokazali smo torej, da je razvoj endogene tranzicije logična posledica
dlje časa trajajočega oportunističnega ravnanja zastopnikov oblasti. En-
dogena tranzicija se oblikuje kot izpeljava socialističnega politično gos-
podarskega cikla, kadar med potekom cikla pride do dlje časa trajajoče
politične nestabilnosti. Nestabilnost pa je lahko dolgotrajna le, če vlada-
joča skupina ne more pravočasno in učinkovito uporabiti represije proti
nosilcem nezadovoljstva. Kaj so lahko razlogi za nemožnost učinkovite
uporabe represije?
(a) Ekonomske meje represije. Osnovna ekonomska meja obsega represije

so seveda stroški vzdrževanja obsežnega in učinkovitega represivnega
aparata, pa tudi sredstva, ki so potrebna za zagotavljanje lojalnosti
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dobnostih med razlago endogene tranzicije z zastonjkarstvom in že omenjeno Tul-
lockovo ekonomsko teorijo revolucije in državnega prevrata.
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njegovih pripadnikov in za odkrivanje morebitnih prevratniških načr-
tov. Ti stroški so vselej pomembni, vendar je njihovo breme v času
gospodarske krize sorazmerno težje. Druga omejitev so stroški same-
ga nadzora: bolj kot je nezadovoljstvo razširjeno in več kot je ljudi, ki
so ga pripravljeni javno izraziti, težje je nadzirati in preprečevati poli-
tično nasprotovanje in manjše je tveganje za tiste, ki se udeležujejo
različnih protestnih dejanj. Dlje časa kot vladajoča skupina odlaša z
uporabo represije in dopušča oportunistično obnašanje svojih zastop-
nikov, pomembnejši postajajo ti stroški represije. Poleg tega je nadzor
lahko dodatno otežen tudi z inštitucijami, ki podrejenim ravnem ob-
lastne hierarhije – zlasti vodstvom republik ali podobnih teritorialnih
enot – dopuščajo določeno neodvisnost. 

(b) Neprepričljivost grožnje z represijo. V določenih okoliščinah lahko veči-
na prebivalstva oceni, da vodstvo ne bo moglo ali hotelo uresničiti
groženj z represijo oziroma da se bo represija, če bi do nje vendarle
prišlo, izkazala za neučinkovito. Politično vodstvo, ki se tega zaveda,
bo z represijo morda grozilo, ne bo pa začelo odločne politične kam-
panje, saj je verodostojnost ključni pogoj za njen uspeh. Če pa se
vodstvo ne zaveda svoje neprepričljivosti, bo z represijo začelo, a bo
moralo po kratkem času priznati nemoč.88 Za neverodostojnost gro-
ženj z represijo je možnih več vzrokov. 
• Izpričana nesposobnost oblasti. Ljudje, ki vidijo, da je oblast kljub

večletnim prizadevanjem nesposobna urediti gospodarsko stanje v
državi, obvladati sivo ekonomijo in omejiti samovoljo lastnih za-
stopnikov, verjetno ne bodo pričakovali, da bi lahko bila pri upora-
bi represije bistveno bolj učinkovita. 

• Mednarodni dejavniki. Pri zadušitvah ljudskega nezadovoljstva v
državah vzhodne Evrope je pomembno vlogo vselej odigral vojaški
poseg Sovjetske zveze ali grožnja z njim, zato je Gorbačovova pere-
strojka – se pravi k reformam in ne k represiji naravnana politika –,
zlasti pa njegova javna izjava, da ne bo s silo pomagal drugim
vzhodnoevropskim voditeljem, močno zmanjšala pričakovano
učinkovitost morebitne represivne politike. Na zadolžene države
lahko vplivajo tudi mednarodne finančne organizacije, če odobra-
vanje novih posojil ali odlaganje izterjave starih pogojujejo s spo-
štovanjem človekovih pravic.

• Reforme. Tudi uvedbo gospodarske reforme, ki pomeni odstop od
siceršnje trde ideološke in politične linije, lahko ljudje razumejo
kot znak oslabitve in ne trdnosti oblasti.89 Dlje kot trajajo reforme,
bolj neverodostojna postaja grožnja z represijo.

XTEORETIČNA ANALIZA CIKLOV IN TRANZICIJEX

88 Lep primer so neuspešni poskusi preprečitve javnih zborovanj v NDR v času nepo-
sredno pred padcem berlinskega zidu (Hirschmann, 1993).

89 Silver (1974) navaja številne zgodovinske zglede, ko je uvedbi dobronamerne refor-
me »od zgoraj« sledila splošna ljudska vstaja.
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(c) Nepopolne informacije. Čimbolj trdnost položaja vladajoče skupine te-
melji na represiji, tem manj je možnosti za izražanje nezadovoljstva in
tembolj so ljudje prisiljeni v dokazovanje lojalnosti. To pomeni, da
večja kot je moč diktatorja, slabše in bolj pristranske informacije ima
o svoji resnični priljubljenosti. Ker zaradi nepopolne informiranosti
precenjuje svojo varnost, je obseg njegovih vlaganj v vzdrževanje
učinkovitega represivnega aparata pod optimalno ravnijo. Ko kak ne-
pričakovan dogodek izzove množične javne nemire, se zato lahko ne-
nadoma izkaže, da operativno ni pripravljen za obvladovanje splošne-
ga nezadovoljstva.90

Preden nadaljujemo, je smiselno na kratko povzeti osnovno dinamiko
procesa, ki smo ga poimenovali endogena tranzicija. 

Hipoteza o poteku endogene tranzicije. Če v obdobju dolgotrajne gospo-
darske krize in rastočega nezadovoljstva ni možna učinkovita uporaba represije,
se postopno okrepi pričakovanje spremembe sistema. To pričakovanje spodbudi
zastopnike oblasti k zasebnemu prisvajanju gospodarskih virov in k pridobiva-
nju individualne politične priljubljenosti s previdnim zavzemanjem za spremem-
be. Njihovo ravnanje postopno rahlja trdnost vladajoče elite in omogoči nastaja-
nje zametkov politične opozicije. Spremembe postopno pripeljejo do krepitve
opozicije, ki lahko od vse šibkejše oblasti, znotraj katere imajo prilagodljivi re-
formatorji vedno več besede, izsili vse več reform, dokler končno ne pride do do-
govora o prostih volitvah in temeljni spremembi gospodarskega sistema. 

2.3.3. Vpliv predhodnih reform na potek tranzicije

Začetek tranzicije – kot očiten mejnik ga v vsaki posamezni državi ozna-
čujejo prve demokratične volitve – je pomenil prekinitev značilne dina-
mike, ki smo jo poimenovali socialistični politično gospodarski cikel.
Toda trenutek, v katerem je bil cikel prekinjen, se je med državami razli-
koval. Nekatere je zlom socializma doletel povsem nepričakovano, kot
posledica mednarodnih dejavnikov in brez predhodnih reform, drugod
pa je sledil večletnemu procesu reform, ki smo ga poimenovali endogena
tranzicija in opisali v prejšnjem poglavju. V teh državah se je notranje
politično ravnovesje preoblikovalo že pred formalno uvedbo demokraci-
je, stekle pa so tudi pomembne gospodarske reforme. Kolikor so razlike
v dogajanju v posameznih državah pred zlomom socialistične ureditve
vplivale na kasnejši potek in dinamiko tranzicije, lahko govorimo o zgo-
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90 Najzgovornejši je spet primer vzhodne Nemčije: ko je nepričakovano odprtje mej s
Češkoslovaško (za prehod na Madžarsko in od tam na zahod) spodbudilo val javnih
protestov in množične odhode prek meje, režim ni imel na voljo nobenih sredstev za
svojo ohranitev (Hirschmann, 1993).



113

dovinski pogojenosti tranzicije oziroma, v govorici nove inštitucionalne
ekonomije, o odvisnosti tranzicije od predhodno »prehojene poti« (path-
dependency). V tem poglavju želimo oblikovati natančnejše hipoteze o
povezavah predtranzicijskega obdobja in tranzicije, ki bodo vsaj poten-
cialno tudi empirično preverljive. 

Raznolikost predtranzicijskega razvoja in posledično same tranzicije
lahko uvodoma sistematiziramo v tri osnovne tipe. 
(a) Endogena tranzicija. Ta izraz uporabljamo za proces preoblikovanja

družbene in gospodarske ureditve, ki se je začel že nekaj let pred for-
malnim prehodom v demokracijo in katerega gonilna sila je bilo opor-
tunistično obnašanje zastopnikov. Značilno je bilo, da so pripadniki
vladajoče elite izkoristili priložnosti, ki so jih ponudile formalne inšti-
tucionalne spremembe na področju organizacije podjetij in lastništva,
za tako imenovano spontano privatizacijo družbenega oziroma držav-
nega kapitala. Nekateri so si z odstopanjem od uradne partijske linije
uspeli pridobiti tudi določeno politično podporo in se sorazmerno
dobro odrezati na prvih demokratičnih volitvah. Seveda ni nujno, da
bi proces endogenega problikovanja na koncu sam od sebe pripeljal
do spremembe politične ureditve, če k temu ne bi pripomogle ugodne
mednarodne razmere in drugi dejavniki, ki so oblasti otežili uporabo
represije.91

(b) Eksogena tranzicija. S tem izrazom bomo označevali dogajanje v drža-
vah, kjer v predtranzicijskem obdobju ni prišlo do pomembnejših re-
form, ki bi naredile korak proti tržnemu gospodarstvu in politični li-
beralizaciji. Tu so vladajoče skupine do konca vztrajale pri zavračanju
kakršnih koli sprememb in jih je zlom presenetil, ali pa so na določe-
ne spremembe pristale šele v paniki, ki jih je zajela po prvem volil-
nem porazu komunistov (na Poljskem 1989). V njih torej sprememba
političnega in gospodarskega sistema ni bila »naravna« posledica ne-
kajletnega razvoja, ampak je nastopila kot prelomen dogodek, ki ga je
izzvala kombinacija mednarodnega dogajanja in množičnega nezado-
voljstva doma.

(c) Regresivna tranzicija. O regresiji bomo govorili pri državah, kjer se nav-
kljub formalnim spremembam ohranjajo ali celo krepijo neformalne
norme, vzorci obnašanja in način vladavine, značilni za kolektivistič-
no obdobje – prevlada nacionalističnih in militarističnih ideologij,
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91 Proces endogene tranzicije v veliki meri ustreza Pejovichevi predstavi o endogenih
inštitucionalnih spremembah. Proces preoblikovanja se je sprožil in razvijal kot ne-
načrtovana rezultanta neodvisnega ravnanja različnih političnih subjektov (reforma-
torjev, opozicijskih voditeljev itd.). V teku sprememb so se razvile številne nove or-
ganizacijske oblike politične menjave med oblastjo in zastopniki državljanov (npr.
pogajanja ob okrogli mizi na Poljskem, spremenjena vloga množičnih političnih or-
ganizacij v Sloveniji). V okviru takšnih organizacij je prišlo do postopnega spremi-
njanja pogojev nekdanje »družbene pogodbe«, ki ga je spremljalo uzakonjevanje
sprememb z ustreznimi predpisi in na koncu z odločitvijo za razpis demokratičnih
volitev.
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vladavina močnih karizmatičnih osebnosti, nepopolnost reforme poli-
tičnega sistema. Tipično je, kot ugotavlja tudi Pejovich, da pri ohra-
njanju kolektivističnih vzorcev veliko vlogo igrajo nekdanji komuni-
stični voditelji in partija, ki tudi obdržijo največji delež politične moči,
možno pa je tudi, da vztrajnost kolektivistične ideologije izkoristi
kaka od novonastalih protikomunističnih strank. Regresivna tranzici-
ja je verjetnejša v državah, kjer v predtranzicijskem obdobju ni bilo
endogenih sprememb, saj bi te v veliki meri razgradile kolektivistične
vzorce urejanja družbe že pred formalno spremembo političnega si-
stema.

Teoretične napovedi o značilnostih tranzicije glede na njen tip, ki so po-
drobneje utemeljene v nadaljevanju, povzemam v Tabeli 2.

Tabela 2: Predpostavke o poteku tranzicije

ENDOGENA TRANZICIJA EKSOGENA TRANZICIJA REGRESIVNA TRANZICIJA

REFORME V PRED- Da Ne Ne (možne gospodarske 
TRANZICIJSKEM OBDOBJU reforme brez političnih)
PRVE VOLITVE Uspeh komunistov Neuspeh komunistov Ohranitev prevlade 

ene stranke
PRIVATIZACIJA Najprej spontana, Spontane ni, Spontana le, če so 

nato decentralizirana formalna centralizirana gospodarske reforme, 
formalna centralizirana

DINAMIKA TRANZICIJE Gradualizem Zdravljenje s šokom Zdravljenje s šokom; 
izjemoma načrtni gradualizem

GOSPODARSKA RAST Pot END Pot EKS Pot EKS (z izrazitejšim 
(SLIKA 8) končnim padcem)
KASNEJšE VOLITVE Postopna slabitev Nevarnost preobrata Ohranjanje 

komunistov z zmago komunistov prevladujoče stranke

Prva vrstica tabele povzema izbrane definicije. Vzvod, prek katerega
predtranzicijske reforme vplivajo na potek tranzicije, je političen. V drža-
vah z endogeno tranzicijo, kjer so komunisti v osemdesetih letih izvajali
reforme, so si navkljub njihovi omejenosti pridobili določeno priljublje-
nost med prebivalstvom, kar jim je omogočilo sorazmerno ugoden rezul-
tat na prvih demokratičnih volitvah. Zaradi delnega ohranjanja njihovega
vpliva politični pretres ni bil tolikšen kot v državah z eksogeno tranzicijo,
kjer so bili za trmasto vztrajanje pri togem socialističnem sistemu kazno-
vani s popolnim volilnim porazom (druga vrstica tabele). Manjša koreni-
tost političnega pretresa je omogočila, da so se v veliki meri ohranile inte-
resne skupine, izoblikovane s spontano privatizacijo in decentralizacijo
upravljanja podjetij v predtranzicijskem obdobju. Politično ravnovesje,
oblikovano s prvimi volitvami, je nato vplivalo na izbiro načina privatiza-
cije in dinamiko tranzicije (tretja in četrta vrstica tabele).

Glede privatizacije lahko v splošnem rečemo, da novoizvoljena vlada
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izbira med dvema osnovnima načinoma: enakomerno brezplačno razde-
litvijo družbenega oziroma državnega kapitala med celotno prebivalstvo,
običajno s pomočjo certifikatov ali voucherjev, ter odprodajo podjetij z
morebitno prednostno pravico nakupa in drugimi ugodnostmi (popusti,
postopnostjo plačila ipd.) za zaposlene v teh podjetjih. Za prvi pristop
(splošno razdelitev) se v literaturi pogosto uporablja oznaka centralizira-
na privatizacija, za drugega (prodajo) pa decentralizirana privatizacija.
Schnytzer (1995) opozarja, da se pristopa razlikujeta po svojih učinkih na
priljubljenost vlade. Podporo javnosti gotovo prinese centralizirana pri-
vatizacija, saj pri njej vsak dobi »pravični« delež nekdanjega skupnega
premoženja. Za decentralizirano privatizacijo, pri kateri imajo zaradi
boljših informacij in večjih razpoložljivih sredstev najboljše možnosti
vodstva podjetij, ki pa so običajno personalno povezana z nekdanjo ob-
lastjo, pa lahko pričakujemo, da bo izzvala negodovanje velikega dela
protikomunistično usmerjenih volilcev. Schnytzer trdi, da je izbira med
obema načinoma formalne privatizacije odvisna od tega, kolikšen del
družbenega oziroma državnega kapitala so si pripadniki nekdanje no-
menklature že prisvojili s spontano privatizacijo v predtranzicijskem ob-
dobju. Večji kot je bil obseg spontane privatizacije, manj donosna so
sredstva, ki so še ostala na voljo za formalno lastninjenje. Manjša kot je
donosnost preostalih sredstev, manj politične podpore je možno pridobi-
ti z njihovo splošno razdelitvijo in manj nasprotovanja bo izzvala njihova
nadaljnja decentralizirana privatizacija. To pomeni, da večji kot je bil
obseg spontane privatizacije, bolj bo nova demokratična vlada naklonje-
na decentraliziranim načinom spontane privatizacije. 

Schnytzer in Šušteršič (1997) sta ta model dopolnila še s politično raz-
sežnostjo. Ker je do spontane privatizacije praviloma prišlo v okviru trž-
no usmerjenih reform, se je priljubljenost političnih voditeljev ob njej –
čeprav ne neposredno zaradi nje – povečala. Poleg tega so bili pobudniki
reform zelo zainteresirani, da poskrbijo za svojo politično priljubljenost,
saj bi jim sicer po spremembi režima »spontano privatizirana sredstva«
lahko odvzeli. Priljubljenost so lahko povečali denimo z vključevanjem
vseh zaposlenih v spontano privatizacijo (delavske delnice), z zagovarja-
njem političnih sprememb, z izkoriščanjem nacionalistične ideologije in
podobno. Ta priljubljenost jim je omogočila določen uspeh na prvih de-
mokratičnih volitvah, tako pridobljeni politični vpliv pa so izkoristili za
prepričevanje nove demokratične vlade o učinkovitosti decentralizirane-
ga načina privatizacije. Ta je namreč političnim naslednikom nekdanjih
komunistov, ki so ohranili povezave z direktorji – prihodnjimi lastniki –
podjetij ljubša kot splošna razdelitev. Preudarek o politični razsežnosti
izbire privatizacije torej le potrjuje osnovni sklep: bolj kot je bila tranzici-
ja endogena, večji je bil obseg spontane privatizacije in bolj bo nova
vlada naklonjena decentraliziranemu lastninjenju. Nasprotno pa velja za
države z eksogeno tranzicijo. Ker je bil obseg spontane privatizacije v
njih skromen, politični vpliv nekdanjih voditeljev po prvih demokratič-

XTEORETIČNA ANALIZA CIKLOV IN TRANZICIJEX



116

nih volitvah pa je zanemarljiv, bodo vlade bolj naklonjene centralizira-
nim oziroma razdelitvenim oblikam lastninjenja. Prav tako bo razdelitve-
na privatizacija verjetnejša v državah, kjer se ohranjajo kolektivistični
vzorci vladanja, saj splošna razdelitev sredstev ustreza populistični poli-
tični strategiji.

Na koncu prvega poglavja smo oblikovali trditev, da je razlikovanje
med endogeno in eksogeno tranzicijo bolj temeljno in pomembnejše od
običajno močno poudarjane dileme med hitrimi in postopnimi spremem-
bami. Temu zdaj dodajamo, da odločitev vlade o dinamiki sprememb ni
povsem poljubna, marveč je v veliki meri pogojena s tipom tranzicije (če-
trta vrstica tabele). Osnovni preudarek je, da je prva demokratično obli-
kovana vlada toliko bolj naklonjena hitrim in prelomnim spremembam,
kolikor manj se čuti zavezano predhodnemu političnemu dogajanju in
kolikor bolj negativna je njena ocena gospodarskih in političnih učinkov
podedovanega inštitucionalnega okvira. Očitno je, da sta ta pogoja rela-
tivno bolj izpolnjena pri eksogeni tranziciji. Vlada, ki je prišla na oblast
po korenitem in nenadnem prelomu s predhodno politično ureditvijo in
njenimi nosilci, se ne more čutiti zavezane morebitnim reformnim načr-
tom ali obljubam predhodne oblasti. Prav tako ne more imeti posebej do-
brega mnenja o ustreznosti podedovanih inštitucij, saj je njeno izvolitev
omogočilo ravno splošno nezadovoljstvo z gospodarsko neučinkovitostjo
in nedemokratičnostjo nekdanje oblasti. Kolikor bolj negativna je njena
ocena preteklega obdobja, toliko bolj bo pripravljena zaupati tujim sve-
tovalcem, med njimi pa bo zaradi ideološke skladnosti najraje izbrala
neoklasične ekonomiste. Poleg tega zaradi nenadnega in korenitega poli-
tičnega pretresa tudi ni močnih interesnih skupin, ki bi hitrim spremem-
bam nasprotovale. Iz vsega tega sledi, da bodo vlade v državah z ekso-
geno tranzicijo bolj naklonjene neoklasični strategiji »velikega poka«
(stabilizacija s šokom, hitra liberalizacija, hitre in korenite inštitucional-
ne spremembe).

Nasprotno velja za države, v katerih je tranzicija endogen proces. Tam
je že v obdobju pred formalno uvedbo demokracije prišlo do omejenega
preoblikovanja inštitucij, ki ga je spremljalo tudi oblikovanje novih poli-
tičnih igralcev in postopno spreminjanje temeljnih pogojev politične
menjave. Prva demokratično izvoljena vlada, ki jo bodo skoraj gotovo se-
stavljali vidnejši nosilci teh dogodkov, bo zato sorazmerno močno zave-
zana ohranjanju oziroma postopnemu nadgrajevanju že opravljenih spre-
memb. Prav tako njena ocena obstoječih inštitucij ne bo tako močno
negativna, kot bi bila, če bi njeni člani ne bili sami udeleženi pri njiho-
vem predhodnem preoblikovanju. Poleg tega bodo tudi že oblikovane in-
teresne skupine zagovarjale postopne spremembe, ki bodo najmanj ogro-
zile njihov pridobljeni položaj. Zato bo v teh državah verjetno prevladal
gradualistični pristop k tranziciji.

Razlike v dinamiki sprememb bi se morale odraziti tudi v primerjalni
uspešnosti tranzicije v posameznih državah. Slika 8 prikazuje dve osnov-
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ni poti razvoja. Pot EKS naj bi bila značilna za države z eksogeno tranzici-
jo, ki so se odločile za zdravljenje gospodarstva s šokom. Začetni padec
BDP na prebivalca je večji kot v drugih tranzicijskih državah, saj se splo-
šnim vzrokom, ki učinkujejo povsod (izguba izvoznih trgov, nekonku-
renčnost in neustrezna struktura proizvodnje), pridruži tudi z gospodar-
sko politiko povzročena stabilizacijska kriza. Toda prav ta politika naj bi
po drugi strani omogočila, da je dno krize doseženo prej kot v drugih
državah in da je zaradi hitrega prilagajanja gospodarskih subjektov nove-
mu inštitucionalnemu okolju izhod iz depresije primerjalno hitrejši ozi-
roma da je gospodarska rast po preobratu visoka. 

Gradualistični pristop, ki ga po predpostavki izberejo države z endoge-
no tranzicijo, naj bi po teoriji stroške tranzicije odložil oziroma jih razpo-
redil prek daljšega obdobja in jih s tem naredil znosnejše. Začetni padec
BDP naj bi bil zato in tudi zaradi že v predtranzicijskem obdobju izpelja-
nih reform manjši kot v državah z eksogeno tranzicijo. Vendar pa naj bi
bila cena za manjšo izgubo proizvodnje počasnost reform in zato poča-
snejše okrevanje po gospodarskem preobratu. Tak pričakovani rezultat
gradualizma prikazuje pot End na sliki: stroški tranzicije so manjši (dno
nastopi kasneje in je manj globoko kot pri krivulji Eks), vendar pa je rast
po izhodu iz krize počasnejša (krivulja End je položnejša od Eks).

Slika 8: Hipoteza o poti razvoja glede na tip tranzicije
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Zgornja primerjava temelji na neoklasičnem dokazovanju, da so vlade
v tranziciji soočene z dilemo med večjimi kratkoročnimi izgubami, ki
omogočijo hitrejšo rast v prihodnosti (strategija velikega poka), ter manj-
šimi takojšnjimi izgubami s počasnejšo rastjo v prihodnosti (graduali-
zem). Toda kot opozarja zlasti inštitucionalna ekonomija (gl. poglavje
1.3.), dolgoročni učinki lahko spremenijo sliko o primerjalni uspešnosti
obeh strategij. Hitre in prelomne spremembe formalnih inštitucij namreč
pogosto trčijo ob omejitve, ki jih postavlja rigidnost neformalnih inštitu-
cij, se pravi ustaljenih norm, vzorcev obnašanja, prepričanj in vrednot
večine prebivalstva. V državah, ki se odločijo za odločno strategijo velike-
ga poka, tako lahko nastanejo velika nasprotja med formalnimi in nefor-
malnimi inštitucijami, ki lahko v kasnejšem obdobju upočasnijo rast.92

Zaradi teh nasprotij je verjetno, da bo na naslednjih volitvah prišlo do
poraza strank, ki so sestavljale prvo vlado in vodile strategijo velikega
poka, ter do uspeha tistih, ki v ospredje svojih programov postavljajo so-
cialno varnost ali izkoriščajo ostanke kolektivistične miselnosti ljudi.
Zelo verjetno bodo med njimi tudi tiste, ki so nastale s preoblikovanjem
nekdanje komunistične partije (zadnja vrstica tabele). Če pride do tak-
šnega političnega preobrata, bo upočasnitev rasti še izrazitejša.

Po drugi strani pa postopnost sprememb v državah z endogeno tranzi-
cijo, zlasti če gre za vsaj delno spontani oziroma evolucijski gradualizem,
zmanjšuje nasprotja med ostanki starih in porajajočimi se novimi inštitu-
cijami. Ljudje imajo več časa in možnosti za postopno učenje in prilagaja-
nje, zato je nevarnost velikega političnega preobrata primerjalno manjša.
Zaradi zadržanosti reform in večje vloge interesnih skupin je rast v tak-
šnih državah sicer počasnejša, vendar dolgoročno obstojnejša, ker se
izognejo nevarnosti preobrata. Zaradi obeh navedenih dejavnikov (preo-
brata po »velikem poku« in vztrajnosti gradualistične rasti) se lahko v ne-
kajletnem obdobju zgodi, da države z endogeno tranzicijo, ki sprva zao-
stajajo, prehitijo tiste z eksogeno tranzicijo. Takšna predpostavka je tudi
prikazana z obliko krivulj EKS in END na sliki. 

Dodajmo še preudarek o državah, kjer pride do regresivne tranzicije.
Te bodo verjetno dale prednost zdravljenju gospodarstva s šokom, saj ga
je mogoče organizirati kot tipično kolektivistično politično kampanjo.
Gospodarska rast bo v teh državah zato verjetno potekala po poti EKS.
Vendar pa bodo zaradi nezdružljivosti s kolektivistično miselnostjo zlasti
inštitucionalne reforme potekale zelo počasi. To bo po morebitnih začet-
nih uspehih stabilizacijske politike močno zaviralo gospodarsko okreva-
nje in rast teh držav. Posledično se bo verjetno oblikovalo rastoče politič-
no nezadovoljstvo in šele potem, ko bo to pripeljalo do zamenjave oblasti
in političnih reform, bo lahko stekla tranzicija, primerljiva z drugimi
državami. 
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119

In še zadnje opozorilo, pomembno za kasnejšo empirično analizo:
prva dva stolpca v tabeli je treba brati kot skrajnosti oziroma opis »ideal-
nih tipov« tranzicije, ki jim dejansko dogajanje v posamezni državi ne
more nikoli popolnoma ustrezati. Pričakujemo pa, da bodo v vsaki državi
konsistentno prevladovale značilnosti tistega tipa tranzicije, v katerega bi
jo uvrstili glede na predtranzicijsko dogajanje.

2.4. POVZETEK MODELA

Zaradi preglednosti ob koncu poglavja povzemamo ključne točke izpelja-
ve modela.
(a) Diktator je racionalen in maksimira pričakovano zadovoljstvo. Za

maksimiranje ima na voljo tri čiste strategije: povečanje koristi od po-
ložaja, znižanje stroškov izgube položaja in povečevanje verjetnosti
obstanka na oblasti. Slednje lahko doseže z represijo, priljubljenostjo
ali politično menjavo. Izbira strategije je primarno odvisna od trdnosti
njegovega položaja (poglavje 2.1., zlasti sklep 3).

(b) Stabilnost socialističnih družb kot posebne oblike diktature je temelji-
la na posebni vrsti politične menjave. Za njeno izvrševanje je bil po-
treben poseben inštitucionalni mehanizem – politična in gospodarska
hierarhija. Transakcijski stroški politične menjave, izhajajoči iz nepo-
polnosti nadzora zastopnikov, so ključ za razumevanje dinamike in
preoblikovanja socialističnih družb (poglavje 2.2.).

(c) Kadar je oportunizem zastopnikov pretirano zmanjšal učinkovitost
gospodarjenja in tok rent do diktatorja (oziroma vladajoče elite), je ta
sprožil gospodarsko reformo, spremljano z intenzivno politično kam-
panjo. Pričakovani rezultat reform je bil zmanjšanje oportunizma ter
izboljšanje gospodarskih rezultatov, kar naj bi nato omogočilo ponov-
no vzpostavitev centraliziranega upravljanja z gospodarstvom in sta-
bilne diktature. To izmenjavanje gospodarskih reform in centralizacije
je politično gospodarski cikel v socializmu (poglavje 2.3.1., shematič-
no Tabela 1 in Slika 7). 

(d) Kadar je prišlo do razmaha političnega nezadovoljstva, se je oblast ne
glede na gospodarske razmere odzvala z represijo. Prav možnost upo-
rabe represije je bila dolgoročno zagotovilo stabilnosti sistema – se
pravi, da kljub notranji dinamiki in cikličnosti nikoli ni bila ogrožena
politična oblast (poglavje 2.3.1.).

(e) Če pride do naraščanja političnega nezadovoljstva, oblast pa ne more
uporabiti represije za povečanje verjetnosti obstanka, se bo sprožil sa-
mospodbujajoči proces spontane endogene tranzicije (poglavje 2.3.2.).

(f) Potek tranzicije na politični, ekonomski in inštitucionalni ravni je
ključno določen s tem, ali se je v letih neposredno pred zlomom socia-
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lističnih režimov v njih že začel proces endogene tranzicije ali ne. V
državah z endogeno tranzicijo se tudi po volitvah ohranja določen po-
litični vpliv interesnih skupin, oblikovanih še v okviru socialističnega
sistema. Privatizacija bo zato verjetno spontana in decentralizirana,
strategija reform gradualistična, gospodarska rast pa šibkejša, vendar
dolgoročno obstojnejša kot v državah z eksogeno tranzicijo. Za sled-
nje so značilne šibkost interesnih skupin v začetnem obdobju tranzi-
cije, centralizirana privatizacija ter strategija »velikega poka« in hitrih
sprememb, ki prinese primerjalno hitro gospodarsko okrevanje, a
tudi nevarnost kasnejšega političnega in gospodarskega preobrata
(poglavje 2.3.3., shematično Tabela 2 in Slika 8).

Glavna metodološka novost modela je, da pri analizi socialističnega siste-
ma izhaja iz temeljne trditve nove inštitucionalne ekonomije, po kateri so
transakcijski stroški – oziroma inštitucije, ki omogočajo njihovo boljše ali
slabše obvladovanje – ključni za učinkovitost določene družbe. Transak-
cijski stroški izvirajo iz nepopolnih informacij o predmetu menjave ter
nevarnosti goljufanja in so prisotni tako v tržni menjavi kot v neposred-
nih (praviloma hierarhičnih) odnosih znotraj organizacij. Ker so bile so-
cialistične družbe vsaj v svoji klasični obliki hierarhično organizirane in
so skušale tržno menjavo povsem nadomestiti z neposredno alokacijo za-
dolžitev in dobrin v okviru plana, so bili za njihovo delovanje ključni
transakcijski stroški, značilni za razmerja znotraj organizacij, to je raz-
merja med principali in agenti v dolgi verigi gospodarske in politične hie-
rarhije. 

Upoštevanje transakcijskih stroškov in motivov, ki vodijo vladarja pri
njegovem ravnanju, nam je torej omogočilo oblikovati nov model politič-
no gospodarskih ciklov v socializmu in tranzicije. Njegovo smiselnost
bomo skušali preveriti v naslednjih poglavjih.
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3. EMPIRIČNA ANALIZA: 
POLITIČNO GOSPODARSKI CIKLI 

V prejšnjem poglavju smo oblikovali hipotezo, kako se je socialistična
oblast sistematično odzivala na spremembe gospodarske uspešnosti in
politične stabilnosti (gl. tabelo 1). Namen tega poglavja je s pregledom
empiričnega gradiva ugotoviti, ali hipoteza zadovoljivo opisujejo stvar-
nost ali pa jo moramo dopolniti oziroma zavrniti. 

Kot osnovni kazalec gospodarske uspešnosti bomo uporabljali podat-
ke o stopnji rasti družbenega proizvoda. Čeprav je gospodarska uspe-
šnost države širok pojem, ki lahko vključuje številne kazalce, je takšna
izbira utemeljena s predpostavko, uporabljeno v modelu, da so totalitarni
diktatorji neposredno zainteresirani za gospodarsko rast, ker ta pomeni
tudi rast njihovega premoženja in mednarodne moči ter nudi dovolj sred-
stev za pridobivanje lojalnosti prebivalstva in represijo, torej za dolgoroč-
no politično stabilnost. Poleg tega je bila hitra rast pomembna ideološko,
ker naj bi dokazovala superiornost socialističnega družbenega sistema.
Skratka, oblast je bila verjetno najbolj občutljiva in se je tudi najhitreje
odzivala prav na podatke o gospodarski rasti.93 O politični stabilnosti
bomo sklepali posredno s pomočjo poročil o stavkah, demonstracijah in
drugih oblikah javnega izražanja nezadovoljstva ter iz namigov o neso-
glasjih in frakcijskih bojih znotraj same oblastne hierarhije. 

Po naši hipotezi naj bi se oblast na kombinacijo gospodarskih in poli-
tičnih dogodkov sistematično odzivala z gospodarskimi reformami (ozi-
roma njihovimi zaustavitvami) ter s krepitvijo ali omilitvijo politične
represije. Kot dogodke, ki zaznamujejo spremembe v obnašanju oblasti,
bomo zato upoštevali izbruhe politične represije ter začetke gospodar-
skih reform in njihovo deklarativno ali tiho opustitev.

Kot kaže Slika 7 v prejšnjem poglavju, lahko iz preprostih predpo-
stavk o obnašanju oblasti razvijemo širši model, ki ponazarja cikličen
politično gospodarski razvoj. Zbrane podatke bomo prikazali ločeno po
posameznih državah, vendar vedno hkrati za celotno socialistično ob-
dobje. Po končani obravnavi posameznih držav bomo povzeli in primer-
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jali rezultate, nato pa se posvetili dvema posebnima vprašanjema: razlo-
gom za nihanje gospodarske rasti in virom politične stabilnosti. Najprej
pa moramo kritično oceniti uporabljene vire.

3.1. UPORABNOST VIROV

Uporabnost primarnih podatkov o gospodarskem razvoju, ki so jih zbira-
li in objavljali statistični uradi samih socialističnih držav, je predmet ob-
sežne literature; z vprašanjem realnosti in zanesljivosti uradnih sovjet-
skih podatkov o gospodarski rasti se je ukvarjala celo CIA.94 S stališča
tega dela to ni ključni problem, saj so v ospredju naše pozornosti zakoni-
tosti odzivov oblasti na gospodarske razmere – njihova ocena le-teh pa je
skoraj zagotovo temeljila predvsem na lastnih statističnih podatkih. Ven-
dar pa nam izvirne statistične publikacije nekdanjih socialističnih držav
(z izjemo Jugoslavije in delno Poljske) pri delu niso bile dostopne. Koli-
kor je bilo mogoče, smo se oprli na primarne podatke, objavljene v publi-
kacijah različnih mednarodnih organizacij (Združeni narodi, Mednarod-
ni denarni sklad), kjer to ni bilo mogoče, pa smo si pomagali tudi s
podatki iz sekundarne literature.

Osnovna pomanjkljivost časovnih serij v mednarodnih publikacijah je
njihova kratkost. Tako je izjemno težko najti letne podatke o velikosti
oziroma rasti družbenega produkta ali industrijske proizvodnje v šestde-
setih, sploh pa v petdesetih letih. Publikacije MDS so zelo selektivne tudi
pri izbiri držav, ki jih vključujejo v svoje statistične preglede. Večina
vključuje le Jugoslavijo, Madžarsko in Romunijo.95 Nekoliko širše in dlje
v preteklost so usmerjene statistične publikacije OZN.

Pomanjkljivost podatkov v sekundarnih virih je, da avtorji praviloma
ne navajajo popolnih časovnih serij, ampak se raje osredotočijo na pri-
merjavo med državami v posameznih izbranih letih ali na večletna pov-
prečja. Večletna povprečja so s stališča naše analize najmanj uporabna,
kadar se nanašajo na »koledarske« petletke (na primer 1960–65, 1970–75
itd.), in nič kaj bolj, če gre za povprečja za planske petletke. Zanimajo
nas namreč prelomni dogodki v ciklu – padci rasti, začetki reform, iz-
bruh političnih nemirov ipd. –, do teh pa je često prišlo sredi planskega
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94 Za pregled različnih razlogov za dvom o ustreznosti uradnih statističnih podatkov
gl. npr. Arvay (1995).

95 Morda je presenetljivo, da se je v družbi dveh držav, ki sta veljali za najbolj reform-
no usmerjeni, znašla tudi Romunija kot ena najtrših diktatur. Zasluga gre verjetno
njeni zunanji politiki, točneje odločitvi, da se namesto na SEV opre na trgovino z za-
hodnimi državami. Tem je bilo dobrodošlo vsako zoperstavljanje Sovjetski zvezi,
zato so Romunijo že leta 1971 sprejeli v GATT, leto kasneje pa še v MDS (Aldcroft
in Morewood, 1995).
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obdobja (gl. Mihalyi, 1992). Drug pogost pristop je, da avtorji razvoj opa-
zovane države razdelijo na obdobja glede na vnaprej postavljena merila,
nato pa navedejo povprečne podatke za ta obdobja. Takšen postopek je
sporen že na povsem metodološki ravni, saj pomeni, da je bila razdelitev
na obdobja opravljena brez upoštevanja gospodarskih podatkov, zgolj na
podlagi inštitucionalnih in političnih meril. Pomembneje pa je, da z na-
šim teoretskim pristopom razvoja socialističnih držav ne želimo vnaprej
razdeliti na zaporedna obdobja, ampak ga skušamo opazovati v celoti ter
šele nato znotraj celote določiti obrate in se osredotočiti na dogajanje ne-
posredno pred njimi in po njih. Pri tem nam ni v pomoč niti, če sekun-
darni vir za meje obdobij izbere začetke zaporednih reform, saj iz pov-
prečij za celotno obdobje ne moremo sklepati o gospodarskih razmerah
neposredno pred začetkom ali opustitvijo reforme.96

Pri obravnavi posameznih držav v nadaljevanju kljub vsemu uporab-
ljamo časovne vrste kazalcev gospodarske rasti. Vnaprej je potrebno opo-
zoriti, da jih je večina sestavljenih z uporabo več virov, kar samo na sebi
znižuje njihovo uporabnost in primerljivost. Poleg tega so podatki nepo-
polni, včasih so na voljo samo povprečja za več let. Zato smo podatke
uporabili le kot ilustracijo splošnih trendov in najbolj izrazitih nihanj, ni-
kakor pa ne bi bili primerni za metodološko strožjo analizo, kaj šele za
ekonometrične ocene. Kjer je bilo mogoče, smo podatke o rasti povezova-
li tudi z opisi gospodarskih razmer in razvoja v sekundarni literaturi. 

Način navajanja podatkov v pregledani literaturi (večletna povprečja)
pa ni le posledica njihove težke dosegljivosti, ampak je v vsaj enaki meri
tudi neposreden odraz raziskovalnega interesa avtorjev. Večina preuče-
valcev socialističnih gospodarskih reform je namreč želela ugotoviti, ali
so (bile) spremembe dovolj korenite oziroma globoke, da bi vzpostavile
učinkovitejši gospodarski sistem. Običajen postopek je bil, da so najprej
opredelili značilnosti »čistega« ali »klasičnega« socialističnega sistema,
nato pa so reforme interpretirali kot spremembe posameznih značilnosti
oziroma kot vzpostavitev njihove nove kombinacije. Logična posledica
takšnega izhodišča je bila, da so razvoj socialističnih držav razdelili na
obdobja klasičnega centraliziranega sistema in na obdobja reformiranega
sistema. V ospredju njihovega zanimanja je bila nato primerjava med ob-
dobji, neuspeh reform pa so razlagali z vztrajnostjo nekaterih temeljnih
značilnosti oziroma odnosov sistema, zlasti državne ali družbene lastni-
ne, katerih sprememba ni bila mogoča brez spremembe osnovnih politič-
nih razmerij v družbi.97
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96 Odličen zgled, kako zavajujoča so lahko večletna povprečja, je prispevek Koste
(1985) o Kitajski. Povprečna gospodarska rast v obdobju Maove politike »velikega
skoka naprej« (1958–61) naj bi bila -2,2 %, po obratu k bolj pragmatični politiki
Shaoqija in Denga (obdobje 1962–66) pa kar 10,5 %. Iz tega bi lahko sklepali, da je
obračun z Maom prinesel hitro gospodarsko okrevanje. Toda ko v naslednji tabeli
istega članka preberemo, da je bila povprečna rast v obdobju 1958–62 še nižja (-3,1
%), moramo priznati vsaj to, da so bile posledice maoizma dolgotrajne, če že nočemo
za očitno poslabšanje rasti po obratu okriviti kar novih voditeljev.
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V nasprotju z večino avtorjev nas v tem delu bolj kot globina oziroma
širina reform zanima njihova dinamika: kateri procesi so jih sprožili ozi-
roma zaustavili in s kakšnimi političnimi spremembami so bile poveza-
ne. Takšna sprememba raziskovalnega poudarka ne bi bila možna, če ne
bi sistemskega pristopa v izhodišču zamenjali z racionalno individuali-
stično teorijo politike. Prav to nam je omogočilo, da inštitucij socialistič-
nega gospodarstva ne interpretiramo kot sistema z lastnimi notranjimi
zakonitostmi, ampak kot regulativni konstrukt nosilcev političnega odlo-
čanja. V tem pogledu se reforme namesto kot modifikacije elementov in
razmerij sistema prikažejo kot reakcija racionalnih politikov na gospo-
darska in politična dogajanja. Prav zaradi te razlike v pristopu sekundar-
ni viri praviloma niso bili neposredno uporabni za našo analizo, ampak
je bilo potrebno iz njih skrbno izluščiti gospodarske in politične podatke
– ki so iz že opisanih razlogov praviloma skopi oziroma posplošeni – ter
jih na novo povezati oziroma primerjati s tukaj razvitim analitičnim mo-
delom.

Posebej velja omeniti nekaj značilnih razhajanj v intepretacijah različ-
nih avtorjev. Osebe, ki so bile na čelu komunističnih partij v času kore-
nitih političnih sprememb (npr. Nagy na Madžarskem 1953 in 1956,
Dubček na Češkoslovaškem 1968), so včasih prikazane kot zaslužni re-
formatorji, ki so zavestno sprožili spremembe, včasih pa kot brezbarvni
»aparatčiki«, ki jih je k ukrepanju prisilil šele val javnega nezadovoljs-
tva.98 Pri teh razhajanjih gre po svoje za odsev v literaturi dobro znane in
obsežne razprave o razliki med reformami »od zgoraj« in »od spodaj« in
vsaj pri nekaterih avtorjih se zdi, da je opisovanje posameznega voditelja
bolj določeno z njihovim splošnim stališčem glede teh vprašanj kakor pa
s podrobnim poznavanjem podatkov o delovanju konkretne osebe. Na
najbolj elementarni ravni je resnica o vlogi oziroma »samoiniciativnosti«
voditeljev pri političnih reformah s stališča preverjanja našega modela
manj pomembna, saj nas zanima predvsem, ali je do reforme prišlo v raz-
merah, v kakršnih bi jo po modelu pričakovali. V bolj poglobljeni analizi,
ki smo jo razvili zlasti ob razlagi pojma »endogene tranzicije«, pa nas za-
nima tudi dinamika procesa oblikovanja zavesti o potrebnosti reform in
določanja njihove vsebine znotraj najvišjih političnih teles. Vendar pa bi
bilo za odgovor na to poglobljeno vprašanje potrebno imeti na voljo zelo
natančen opis dogajanj v ključnih obdobjih.

Razlikam pri ocenah vloge voditeljev so podobna tudi razhajanja v
presojah narave posameznih gospodarskih reform. Isti reformi lahko raz-
lični avtorji pripišejo zelo širok razpon pomenov, od slepilnega manevra
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97 Najboljši in najbolj cenjen zgled takšnega pristopa je spet Kornai (1992).
98 Zelo dober zgled opisanih dilem so tudi razprave o vlogi Vladislava Gomulke, ki je

vodstvo poljske partije prevzel po demonstracijah leta 1956, zlasti o tem, ali je sov-
jetsko invazijo preprečil s svojo drznostjo ali s svojo ustrežljivostjo, se pravi, ali je
bil po svoji resnični naravi osvoboditelj ali prikrit stalinist. Več o tem pri obravnavi
poljskega razvoja.
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za pomiritev nezadovoljnežev do resničnega prizadevanja za spremem-
be. Pomembno je tudi, da nekateri avtorji kasnejše reforme radi razlaga-
jo kot nadaljevanje prejšnjih, drugi pa bolj poudarjajo pomen zaustavitve
reform in odstopanja od njih.99 Vendar so tovrstna vprašanja lažje rešlji-
va. Načelno smo bolj zaupali avtorjem, ki reformne ukrepe in zaporedje
dogodkov opisujejo podrobneje in z manj čustvenih ali vrednostnih pre-
soj.

3.2. PREGLED PO POSAMEZNIH DRŽAVAH

3.2.1. Skupne značilnosti in soodvisnost med državami

Ločena obravnava zgodovine posameznih socialističnih držav vedno
sproži upravičene ugovore, da je dogajanje v vzhodni Evropi v veliki meri
določala Sovjetska zveza s svojim političnim vplivom, vojaško močjo in
trgovino. Vendar je veljavo tega ugovora potrebno natančneje določiti, saj
vloga Sovjetske zveze ni bila enako močna v vseh obravnavanih državah
niti ne v vseh obdobjih. To je očitno že iz elementarnih podatkov o člans-
tvu v meddržavnih organizacijah: Jugoslavija ni bila članica nobene od
njih (z izjemo kratkotrajnega začetnega članstva v politični organizaciji
Informbiro), Romunija se je na različne načine izogibala tesnejši vezano-
sti v vojaški Varšavski pakt in v trgovinsko organizacijo SEV. Znani so
tudi pomembni meddržavni spori, ki so imeli v ozadju različne predstave
o načinu razvoja socialistične ureditve in so pogosto pripeljali do razdrtja
starih in sklepanja novih zavezništev.100

Razlike v stopnji vezanosti posameznih držav na Sovjetsko zvezo so
bile pogojene predvsem z vlogo SZ pri vzpostavitvi socialistične ureditve
v posamezni državi in z geopolitičnim pomenom te države za SZ (Ald-
croft in Morewood, 1995). Z geopolitičnega stališča so bile za SZ najpo-
membnejše države Poljska, NDR, Češkoslovaška in Madžarska, ki so tvo-
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99 Tipičen primer je recimo vprašanje, ali je šlo na Madžarskem v prvi polovici sedem-
desetih let zgolj za upočasnitev leta 1968 začete reforme (in je zato dogodke v osem-
desetih mogoče opisovati kot poglabljanje že dolgo razvijajoče se reforme) ali pa je
šlo v sedemdesetih za dejanski obrat od stare reforme in je treba kasnejše dogodke
razlagati kot začetek nove. 

100 Odličen zgled je Albanija. Leta 1948 je v znanem sporu med Sovjetsko zvezo in Ju-
goslavijo stopila na stran večje in vplivnejše Sovjetske zveze. Ko je v drugi polovici
petdesetih let pod vodstvom Hruščova prišlo do otoplitve odnosov s Titom, je Alba-
nija pritegnila Kitajski kritiki »titoizma« (s čimer je bil mišljen tedanji val reform v
večini vzhodnoevropskih držav). Leta 1960 je ob dokončnem prelomu zavezništva
med Kitajsko in Sovjetsko zvezo Albanija stopila na stran prve, Hoxha pa je partijo
očistil prosovjetske frakcije, ki naj bi bila pod neposrednim nadzorom Hruščova
(Schnytzer, 1982, Westoby, 1989).
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rile varnostni obroč pred morebitnim naslednjim nemškim prodorom na
vzhod. Poleg njenega lastnega interesa pa je bil vpliv Sovjetske zveze bis-
tveno odvisen tudi od razdelitve »interesnih sfer« med zmagovalci druge
svetovne vojne. Tako je na primer zgodnjo odločitev Jugoslavije za samo-
stojno pot možno pojasnjevati z obema dejavnikoma. V Jugoslaviji je so-
cializem nastal brez velike pomoči SZ (Tito je novo državo razglasil že
sredi vojne v Jajcu, po osvoboditvi pa se je brez posebnega čakanja ali
sprenevedanja začelo z izgradnjo socialistične ureditve), hkrati pa je bila
država tudi približno enakomerno razdeljena med vzhodno in zahodno
interesno sfero, kar je verjetno onemogočilo, da bi leta 1948 prišlo do vo-
jaškega posredovanja SZ.

Proces vzpostavitve nove ureditve je v vseh evropskih socialističnih dr-
žavah potekal po podobnem vzorcu.101 Neposredno po koncu druge sve-
tovne vojne so oblast prevzele koalicijske vlade, v katerih komunistične
stranke formalno praviloma niso imele vodilne vloge, so pa njihovi mini-
stri pogosto upravljali represivne organizacije države (policijo in vojsko).
Do leta 1948 so komunistične stranke, ki so uživale močno finančno in
organizacijsko podporo Sovjetske zveze, krepko povečale članstvo, pogo-
sto tudi z združitvami z drugimi levimi strankami in z vključevanjem
nekdanjih pripadnikov nacizma v svoje vrste. Hkrati so postopno prevze-
male vodilno vlogo v političnih koalicijah, pri čemer so si pomagale tudi
s političnimi prevarami in nasiljem.

Utrditvi politične oblasti je po letu 1948 sledila hitra vzpostavitev kla-
sičnega oziroma čistega socialističnega sistema. Zasebni lastniki kapitala
so bili razlaščeni, obdelovalna zemlja in gozdovi kolektivizirani. V letih
od 1949 do 1951 so bili sprejeti prvi petletni plani, katerih osnovni cilj je
bil doseči hitro gospodarsko rast s pomočjo investiranja na račun osebne
porabe in prelivanja akumulacije iz kmetijstva v industrijski sektor. K
utrditvi socialistične ureditve je prispevala tudi ustanovitev politične
koordinacije vzhodnoevropskih držav (Informbiro leta 1948) in Sveta za
gospodarsko sodelovanje (SEV leta 1949).

Stalinova smrt leta 1953 je v Sovjetski zvezi sprožila proces »destali-
nizacije«. Njegovi glavni značilnosti – omilitev nasilnosti politične dikta-
ture in večja skrb za življenjski standard – sta se prenesli tudi v druge
države pod Sovjetskim vplivom, pa tudi v Jugoslavijo. Vendar je med dr-
žavami prišlo do pomembnih razlik v moči političnega nezadovoljstva, v
načinu odzivov oblasti nanj ter v naravi izpeljanih ali vsaj napovedanih
političnih in gospodarskih sprememb. Do večjega poenotenja razvoja je
prišlo spet po letu 1958, ko se je politična represija znova zaostrila. Gos-
podarska politika je vrnila osrednjo vlogo naložbam in industrijskemu
razvoju, kmetijstvo je bilo podvrženo novemu valu kolektivizacije (Tabela
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101 Pregled v nadaljevanju temelji zlasti na delih Westoby, 1989, Aldcroft in Morewood,
1995 ter Bleaney, 1988. Izjema pri opisanem razvoju je poleg Jugoslavije zaradi av-
tohtonega oblikovanja socializma in njegove hitrejše utrditve tudi Albanija. 
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3 nazorno prikazuje učinke dveh zaporednih valov kolektivizacije).102

Poenostavljeno in posplošeno bi lahko sklenili, da so bila obdobja politič-
ne zaostritve režima ter centralizacije upravljanja z gospodarstvom med
državami časovno in vsebinsko bolj usklajena kot procesi odstopanja od
klasičnega modela in poskusi uvajanja reform.

Tabela 3: Valovi kolektivizacije kmetijstva

Država Delež socializiranih kmetijskih površin (v %)
pred kolektivizacijo po prvem valu po drugem valu

Bolgarija – 57 (1953) 78 (1956)
ČSSR 24 (1950) 44 (1952) 90 (1962)
Madžarska 7 (1949) 34 (1952) 97 (1962)
Poljska 10 (1950) 23 (1955) 13 (1961)
Romunija 5 (1949) 13 (1955) 74 (1962)
Jugoslavija 22 (1950) – 8 (1960)
Vir: Aldcroft in Morewood, 1995, tabela 6.4.
Opomba: Letnice v oklepajih označujejo leto zaključka posameznega vala kolektivizacije.

Poleg doslej obravnavanih podobnosti in razlik v vodenju držav velja
omeniti tudi nekaj povsem gospodarskih vidikov. Za vzhodnoevropske
države v splošnem velja, da jim je druga svetovna vojna povzročila večjo
škodo kot zahodu.103 Zaradi blokovske delitve sveta so bile nato prizade-
te še z izključenostjo iz Marshallovega programa obnove, za povrh pa je
Sovjetska zveza zaveznicam fašizma (NDR, Romuniji, Bolgariji in Ma-
džarski) naložila neprimerljivo visoke reparacije. Kljub temu jim je plan-
ski model razvoja sprva omogočal doseganje hitre gospodarske rasti. Do
prvega velikega zastoja je prišlo v začetku šestdesetih let. 

Vsem državam je skupno tudi veliko zadolževanje v tujini v sedemde-
setih letih (gl. Tabelo 4). Zadolževanje je bilo seveda zelo udoben način
»reševanja« domačih gospodarskih težav, pričakovanje, da bo omogočilo
tehnološko prenovo, pa se je izkazalo za zablodo. Časovna usklajenost
razmaha zadolževanja je posledica ugodnih razmer na mednarodnih fi-
nančnih trgih (velika ponudba posojil po ugodnih obrestnih merah) ter
zaključka hladne vojne z razorožitvenimi sporazumi (Salt 1 in 2 iz let
1972 oziroma 1974), ki so omogočili tudi večje gospodarsko odpiranje
med vzhodom in zahodom. Sodelovanje je bilo v interesu obeh strani,
čeprav so si bili razlogi nasprotni: zahod je pričakoval, da bo prek gospo-
darskega sodelovanja in pomoči lahko spodbudil tudi politične spre-
membe na vzhodu, vzhod pa je pričakoval, da mu bo sodelovanje omogo-
čilo rešiti gospodarske težave in s tem omiliti domače pritiske za
politične spremembe. Prelom tega sodelovanja po sovjetskem vdoru v
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102 Očitni izjemi sta bili Poljska in Jugoslavija.
103 Padec družbenega proizvoda zaradi vojne naj bi v Jugoslaviji in na Poljskem prese-

gel 50 %, na Madžarskem naj bi bil približno 40 %, na Češkoslovaškem okrog 25 %,
medtem ko naj bi se v Franciji, Belgiji in Nizozemski gibal med 10 in 20 odstotki
(Aldcroft in Morewood, 1995). 
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Afganistan leta 1979 je prispeval k dotlej najhujši vzhodnoevropski gos-
podarski krizi (1979–82), katere primarna vzroka sta bila drugi naftni
šok (1979) in skokovito naraščanje obrestnih mer.

Tabela 4: Zadolževanje v tujini

Država Bruto zadolženost (v mrd USD) Indeks
1971 1979 1989 1979/71 1989/79

Bolgarija 0,7 4,5 9,0 643 200
ČSSR 0,5 4,0 6,5 800 163
NDR 1,4 10,1 20,0 721 198
Madžarska 1,1 7,8 18,5 709 237
Poljska 1,1 20,5 40,0 1864 195
Romunija 1,2 6,9 1,0 575 14
Jugoslavija 3,2 15,0 17,7 469 118
Skupaj 9,2 68,8 112,7 748 164
Vir: Aldcroft in Morewood, 1995, tabela 8.2 in 9.3.

3.2.2. Sovjetska zveza

Socializem se v Sovjetski zvezi ni pričel z vzpostavitvijo klasičnega cen-
traliziranega sistema, kot smo shematsko predvideli v našem modelu,
ampak z ureditvijo, ki bi si zaslužila oznako »reformnega« socializma. Po
utrditvi revolucionarne politične oblasti in agrarni reformi se je kongres
komunistične partije marca 1921 odločil, da se bo obnove in industriali-
zacije z vojno in revolucijo prizadetega gospodarstva lotil s pomočjo
»nove ekonomske politike« (NEP). Program NEP je predvideval ohrani-
tev določenih elementov tržnega gospodarstva, zasebne trgovine in malih
podjetij (Bleaney, 1988). Odločitev za takšno strategijo je bila sprejeta ne-
posredno po valu stavk in splošnega nezadovoljstva zaradi pomanjkanja
in revščine. Hkrati z uvedbo NEP je bilo poskrbljeno tudi za politično
stabilizacijo – marčni kongres je prepovedal frakcije v komunistični par-
tiji in poslal prostovoljce obračunat z uporniki v Kronštadu.104

Pomembna razlika med NEP in kasnejšimi reformami je, da NEP ni bil
zamišljen kot poskus vzpostavitve trajno obstojne kombinacije planskih
in tržnih elementov gospodarstva, ampak zgolj kot nujno prehodno ob-
dobje, v katerem se bo gospodarstvo razvilo do ravni, ki bo omogočila
dokončno odpravo tržnih odnosov (Bleaney, 1988). Ko je bil leta 1926 os-
novni cilj povojne obnove dosežen, je Stalin začel ideološko kampanjo
proti kulakom (zasebnim »kapitalističnim« kmetom), ki je tri leta kasneje
prerasla v nasilno kolektivizacijo kmetijstva, ter obračunal z znotrajpar-
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104 Upor delavcev in mornarjev v Kronštadu je bil najpomembnejši zato, ker je tamkajš-
nji sovjet odrekel poslušnost boljševistični partiji in s tem stavkam dal politično vse-
bino (Westoby, 1989).
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tijsko opozicijo.105 Konec leta 1927 so napovedali, dve leti kasneje pa de-
jansko uvedli prvi petletni plan. S tem je bila tudi formalno vzpostavlje-
na ureditev, ki ji danes pravimo »klasični« ali »čisti« socialistični sistem:
trda politična vladavina in centralno komandno planiranje. Neposredni
rezultat je bila velika kriza v kmetijski proizvodnji in padanje standar-
da,106 nato pa se je začelo obdobje hitre gospodarske rasti, ki je vzdržala
do druge svetovne vojne. Zaradi razvojne uspešnosti v tem času ni bilo
večjih nemirov, zaradi Stalinovih čistk pa tudi ne pomembnejših znotraj-
partijskih nesoglasij. Za komunistične voditelje, ki so po drugi svetovni
vojni prevzemali oblast v vzhodni Evropi in na Kitajskem, je bil stalini-
zem zato gotovo uspešen zgled, vreden posnemanja.

Stalinova smrt marca 1953 je bila znak, ki je sprožil val nemirov po
vsej vzhodni Evropi in tudi v Sovjetski zvezi. Osnovna zahteva je bila iz-
boljšanje življenjskih razmer prebivalstva. Čeprav je Sovjetska zveza v ti-
stem času še dosegala 10 in več odstotno rast in je tudi demonstracije us-
pešno zatrla, je novo vodstvo vseeno dalo prednost proizvodnji potrošnih
dobrin in kmetijstvu, prenehalo pa je tudi neposredno gospodarsko izko-
riščati vzhodnoevropske države in se odreklo nadaljnim plačilom vojnih
škod (Bleaney, 1988)107. Toda že dve leti kasneje, ko je bil Malenkov
odstranjen iz vodstva, Hruščov pa je sam prevzel vodilno vlogo, so pri
planiranju namesto porabe in kmetijstva znova poudarjali naložbe in
doseganje visokih stopenj rasti. Na politični ravni je bilo to eno bolj
dvoumnih obdobij: po eni strani je Hruščov leta 1956 obsodil Stalinovo
politiko, obnovil stike z Jugoslavijo in razpustil Informbiro, po drugi stra-
ni pa nadaljeval s čistkami ter z vojaškimi sredstvi zatiral politične nemi-
re v vzhodni Evropi.108

Kolikor je možno presoditi iz skopih dosegljivih podatkov, so se visoke
stopnje rasti začele nekoliko zmanjševati. Verjetno je bil to povod za gos-
podarsko reformo v letu 1957, ki pa se je omejila na površinsko reorgani-
zacijo planskega mehanizma. Tudi po reformi se je nadaljevalo padanje
stopnje gospodarske rasti (gl. Sliko 9) in izpolnitev sedemletnega plana,
začetega 1959, je bila resno ogrožena (Mihalyi, 1992). Delno zaradi gos-
podarskih težav, delno zaradi nezadovoljstva direktorjev in drugega
vodilnega kadra v podjetjih, ki ga je sprožilo zniževanje nagrad, je Hruš-
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105 Opozicijo so Zinovjev, Kamenjev in Trocki formalno ustanovili aprila 1926. Že okto-
bra jih je partijska konferenca soglasno »obsodila«. Zinovjev je bil odstavljen s polo-
žaja voditelja Kominterne, njegova sodelavca pa sta bila leto kasneje izljučena iz
partije (Westoby, 1989). 

106 Realne plače so padale v obdobju od 1928 do 1934 (Bleaney, 1988).
107 K temu je pripomoglo, da so bili nemiri leta 1953 najmočnejši ravno v vzhodni Nem-

čiji, ki je nosila največje breme reparacij (Aldcroft in Morewood, 1995).
108 Leta 1956 je Sovjetska zveza neposredno vojaško posredovala na Madžarskem,

njene grožnje pa so tudi odločilno vplivale na dogodke na Poljskem. Leto kasneje
sta bila iz partije izključena Molotov in Malenkov, ki sta skupaj s Hruščovom vodila
državo neposredno po Stalinovi smrti.
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čov dopustil razpravo o potrebnih gospodarskih spremembah.109 Razpra-
va je bila kmalu ustavljena, leto kasneje pa znova začeta. Spremljali so jo
eksperimenti v posameznih podjetjih, do korenitejših sprememb pa v tis-
tem času ni prišlo. 

Hruščov naj bi si, ker je poudarjal politične razsežnosti potrebnih
sprememb, ustvaril močne nasprotnike znotraj partije in ti so ga leta
1964 uspeli zamenjati (Adam, 1989). Novi voditelj Brežnjev je že nasled-
nje leto uvedel obsežno gospodarsko reformo.110 Reforma je zmanjšala
število podjetjem predpisanih planskih ciljev, povečala njihovo samostoj-
nost pri poslovanju in vezala nagrade direktorjev na prodajo in dobiček.
Adam (1989) ocenjuje, da cilj reforme ni bilo dejansko zmanjšanje vloge
planiranja, ampak predvsem izboljšanje njegove metodologije in izvedbe.
Čeprav so bili rezultati, merjeni z gospodarsko rastjo, ugodni,111 je zagon
reforme kmalu začel pojemati. Prehajanje podjetij na nov sistem planira-
nja je potekalo počasneje od začetnih napovedi in Bleaney (1988) ocenju-
je, da se je že v letih 1967 in 1968 začelo prikrito vračanje na stari sistem.
Glavno nasprotovanje reformi se je oblikovalo v politično vplivnih pano-
gah (premogovništvo, črna metalurgija ipd.), ki so bile nedobičkonosne
in so bili zato v njih zaposleni primerjalno vse slabše nagrajevani. Leto
1969 je z uvajanjem novih planskih indikatorjev in s spodbujanjem obli-
kovanja asociacij, ki so zmanjšale samostojnost podjetij, prineslo dokon-
čen obrat od reforme nazaj k staremu sistemu, dve leti kasneje pa so tudi
določanje bonusnih skladov vrnili v diskrecijsko pristojnost planerjev.

Sedemdeseta leta so bila novo obdobje trdne centralnoplanske gospo-
darske ureditve, vendar pa se je zaradi razvojne izčrpanosti modela ek-
stenzivne rasti (Gur, 1987) navkljub odpiranju do zahoda in zadolževanju
rast postopno zmanjševala. Leta 1979 je oblast sprejela ukrepe za izbolj-
šanje delovanja planskega mehanizma, ki pa niso prinesli pomembnejših
rezultatov (Adam, 1989). Po Brežnjevi smrti 1982 je Andropov sprožil
nekaj reformnih eksperimentov in protikorupcijsko kampanjo, vendar je
čez dve leti novi voditelj Černenko te procese zaradi političnega naspro-
tovanja zaustavil. Pravo reformo je šele leta 1986 napovedal Gorbačov.
Povečali naj bi produktivnost (tudi z bojem proti alkoholizmu), ukrotili
sivo ekonomijo, dopustili stečaje, spodbujali tehnološki razvoj in poveče-
vanje kakovosti proizvodov. Gospodarsko prestrukturiranje naj bi sprem-
ljala tudi postopna politična demokratizacija.
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109 Sprožil jo je znani ekonomist Liberman s člankom v Pravdi septembra 1962.
110 Formalno je reformo sprejel centralni komite KPSZ septembra 1965 po Kosigino-

vem poročilu.
111 Adam (1989) navaja, da je bila povprečna rast v obdobju 1966–70 višja kot v prejš-

njem petletnem obdobju, prišlo pa naj bi do zaostajanja produktivnosti za rastjo
plač. Trendno povečanje rasti je opazno tudi na Sliki 9.
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Slika 9: Gospodarska rast Sovjetske zveze

Vir: UN Statistical Yearbook, različne izdaje. Do 1979 preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih
cenah s stalno osnovo, za 1983 do 1990 preračunano po neto materialnem proizvodu v tekočih ameriških dolarjih.
Opomba: V tej in naslednjih podobnih slikah črta, ki povezuje vrhove stolpcev, označuje leta, za katera smo iz podatkov
lahko izračunali le povprečno stopnjo rasti. Črta, ki povezuje letnice, pa označuje leta, za katera ni podatkov.

Ključni dogodki opisanega razvoja so shematično povzeti v Tabeli 5.
Ta pregled naj bi omogočil oceno, ali je bil potek dogodkov v skladu z
modelom, razvitim v drugem poglavju.

Pri vrednotenju napovedi modela moramo ločiti njegova dva vidika:
statični (obnašanje oziroma odzivanje oblasti v različnih danih razmerah)
in dinamični (kronološko sosledje med seboj odvisnih dogodkov).112

Ugotovitve statične analize lahko strnemo v štiri točke. 
(a) Reforme oziroma razprave o njih so bile začete v obdobjih zastoja gos-

podarske rasti (1957, 1962–65, 1979–82) oziroma hude gospodarske
krize (1921, 1986). Kadar so gospodarske težave spremljali izbruhi jav-
nega političnega nezadovoljstva ali oblikovanje znotrajpartijskih frak-
cij, so pred začetkom gospodarske reforme zatrli politično nasproto-
vanje (1921) oziroma umirili nosilce zahtev po političnih spremembah
(1964–65). Korenitost reform je bila odvisna od resnosti gospodarskih
težav: tržno usmerjene reforme so bile uvedene le, če predhodne
izboljšave planskega mehanizma niso dale pričakovanih rezultatov
(značilno je sosledje reform od 1957 do 1965 oziroma od 1979 do
1986). 
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112 Za osvežitev: statični vidik prikazuje Tabela 1, dinamični pa Slika 7. 
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(b) Leta 1953, ko je prišlo do političnih nemirov kljub gospodarski rasti,
oblast ni sprožila reforme, s katero bi skušala popraviti delovanje gos-
podarskega mehanizma in povečati rast, ampak je storila le tisto, kar
je bilo potrebno za povrnitev naklonjenosti javnosti, se pravi prenos
planskih prioritet na porabo in kmetijsko proizvodnjo.

(c) Reformi iz let 1921 in 1965 sta se končali ob izboljšanju gospodarskih
razmer in ob naraščajočem političnem negodovanju. Reforma iz leta
1957 se je najprej ob neuspehu poglobila, nato se je začasno ustavila
zaradi politične nestabilnosti (v samem vodstvu) in se zatem znova
poglobila. Vse to je v skladu z modelom. Tudi reforma iz leta 1979 je
bila najprej poglobljena, nato pa ob rastočem političnem nasprotova-
nju in zamenjavi vodstva ustavljena.

(d) V obdobju gospodarske uspešnosti in politične stabilnosti (1929–53,
1969–79) je oblast s koncentracijo moči in nacionalizacijo gospodar-
skih virov maksimirala lastno korist od položaja.
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Tabela 5: Ključni dogodki razvoja Sovjetske zveze

Čas Gospodarske razmere Politični dogodki Obnašanje oblasti
1921 revščina in pomanjkanje stavke, vstaja v Kronštadu nasilno zatrtje nemirov, 

reforma (NEP)
1926 dokončana povojna oblikovanje opozicije zatrtje opozicije, začetek 

obnova vzpostavljanja planskega 
sistema

1929–39 kriza v kmetijstvu,  nasilna kolektivizacija, 
uspešna industrijska rast politične čistke

1953 uspešna rast Stalinova smrt, zatrtje demonstracij, 
demonstracije poudarjanje potrošnje in 

kmetijstva (do 1955)
1957 rahlo padanje reforma planskega 

stopenj rasti mehanizma
1959–63 nadaljevanje razprave o reformi in 

gospodarskega zastoja eksperimenti (1961–63)
1964 izboljšanje rasti politično nasprotovanje zamenjan Hruščov

reformnim zamislim
1965 ponovno poslabšanje uvedena gospodarska 

rasti reforma
1966–69 izboljšanje rasti in politično nasprotovanje reforma upočasnjena, 

slabša produktivnost reformi obrat od reforme (1969)
1979 vse slabši gospodarski reforma planskega 

rezultati mehanizma
1982 še naprej slabi rezultati reformni eksperimenti in 

protikorupcijska kampanja
1984 politično nasprotovanje konec eksperimentov

reformi
1986 napoved perestrojke
Vir: gl. besedilo.
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Težje je potrditi ali zavrniti dinamične hipoteze, toda zapišemo lahko
vsaj nekaj osnovnih ugotovitev.
(a) Predvojno obdobje ustreza Sliki 7: ker je gospodarski zastoj spremlja-

la velika politična nestabilnost, se je oblast odzvala z represijo in po
zagotovitvi stabilnosti z reformo (NEP). Ko je reforma prinesla oživi-
tev rasti, je Stalin začel z vzpostavljanjem stabilne diktature in maksi-
miranjem lastne koristi. Potek dogodkov v tem obdobju je prikazan
na Sliki 10.113

(b) Prva povojna spodbuda za spremembe v sistemu stabilne diktature ni
bilo morebitno poslabšanje gospodarskih razmer, ampak predvsem
politično nezadovoljstvo zaradi zapostavljanja porabe na račun naložb
in hitre rasti (1953). Nezadovoljstvo je bilo ukročeno, namesto globlje
reforme (ki ni bila potrebna, saj ni bilo večjih razvojnih težav) pa je
prišlo le do preusmeritve planskih prioritet. Odločitev za dajanje kon-
cesij prebivalstvu hkrati s povečano represijo ni v skladu z modelom,
prav tako tudi ne vrnitev na stare prioritete takoj, ko je nezadovoljs-
tvo pomirjeno (in ne šele potem, ko se izboljšajo gospodarske razme-
re). To je prikazano tudi na Sliki 11. Kljub temu lahko dogajanje za
silo spravimo v okvir modela, če »gospodarski zastoj« nadomestimo z
»ekonomskimi neskladji« (zlasti med potrošnjo in naložbami), refor-
mo pa s »spremembami planskih prioritet«.

(c) Do reforme v smislu popravkov planskega mehanizma je prišlo šele
po poslabšanju gospodarskih razmer (1957), ki jih ni spremljalo večje
politično nezadovoljstvo, pa tudi ravnanje Hruščova na Madžarskem
in z domačimi sovoditelji ni dopuščalo upanja, da bi ga bil pripravljen
trpeti. Tudi po reformi se rast ni izboljšala, zato so se pričele razprave
o korenitejših spremembah (1962–63). Razprave so sprožile politično
nezadovoljstvo in zato odstop od reformnih načrtov, pri tem pa središ-
če nezadovoljsva ni bilo v javnosti, ampak znotraj partijske hierarhije.
To je pripeljalo do »dvorne revolucije« (1964). Šele ko je bilo s tem
udarom zagotovljeno, da bodo snovalci reforme spoštovali obstoječa
politična razmerja, je bilo možno začeti z resnejšo »tržno« usmerjeno
reformo (1965). Vsa ta dogajanja (gl. Sliko 12) so v skladu z modelom.
Odprto vprašanje je le, zakaj je po reformi do ponovne vzpostavitve
klasičnega sistema oziroma stabilne diktature prišlo tako kmalu. Po
modelu obrat sam ni presenetljiv, saj naj bi bila stabilna centralizirana
ureditev ceteris paribus najljubša izbira socialističnih oblasti. Vendar bi
za ponovno vzpostavitev klasičnega sistema morali biti izpolnjeni
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113 Ta in druge podobne slike v nadaljevanju so sestavljene tako, da krepko tiskani del
predstavlja dejanski potek dogodkov (dodana je tudi ustrezna letnica), sivo tiskane
poti pa kažejo modelsko možen alternativni potek dogodkov (po osnovnem modelu
v Sliki 7). Dogodki, ki niso v skladu z modelom (pojavljajo se na nekaterih kasnejših
slikah), so poudarjeni s senčenjem. Na teh slikah je v primerjavi s Sliko 7 izpuščen
»oportunizem zastopnikov«, saj o vzrokih gospodarskih zastojev podrobneje raz-
pravljamo kasneje.



135

osnovni gospodarski pogoji – se pravi, reforma bi najprej morala dati
določene pozitivne rezultate, ki bi omogočili vračanje na stari način
organiziranja proizvodnje, ali pa povzročiti politično nezadovoljstvo,
ki bi izsililo njeno hitro opustitev. Kaj se je v resnici dogajalo z gospo-
darstvom v reformnih letih, je težko presoditi. Adam (1989) navaja, da
je bila rast v petletki 1966–70 višja kot v predhodni, opozarja pa na
problematično razmerje med rastjo produktivnosti in plač. Tudi Slika
9 kaže na popravek rasti neposredno po uvedbi reforme, a tudi na
njeno ponovno poslabšanje v letih obrata (1968 in 1969). Najbolj ver-
jetna razlaga je, da so bili za obrat od reforme najzaslužnejši politični
pritiski (lobiranje prizadetih panog), gospodarske razmere pa so bile
dovolj dobre, da so ga omogočile. 

(d) Obrat od reforme je prinesel ponovno vzpostavitev stabilne diktature.
V drugi polovici sedemdesetih let so se gospodarske razmere vse bolj
zaostrovale, pomembnejših političnih protestov pa ni bilo. Oblast je
ukrepala predvidljivo: najprej z zadržano reformo planskega meha-
nizma (1979), nato pa z vse drznejšimi napovedmi korenitih reform
(1982, 1986). Postopno poglabljanje reforme bi v skladu z modelom
lahko pripisali vse resnejšim gospodarskim težavam, ki jih z bolj po-
vršinskimi ukrepi ni bilo mogoče odpraviti. Poskusi znotrajpartijske
reforme (protikorupcijska kampanja) Andropova so sicer najprej do-
živeli podoben odpor kot poskusi Hruščova, vendar je tokrat na
koncu krmilo prevzel pripadnik političnim reformam naklonjenega
krila (Gorbačov). S tem se je začelo predtranzicijsko obdobje.
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Slika 10: Politično gospodarski cikel v Sovjetski zvezi 1921–53  Vir: gl. besedilo.



137XEMPIRIČNA ANALIZA: POLITIČNO GOSPODARSKI CIKLIX

Slika 11: Politično gospodarski cikel v Sovjetski zvezi  1953–55  Vir: gl. besedilo.
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Slika 12: Politično gospodarski cikel v Sovjetski zvezi 1955–69  Vir: gl. besedilo.
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Slika 13: Politično gospodarski cikel v Sovjetski zvezi 1969–86  Vir: gl. besedilo.
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3.2.3. Poljska

Tako kot v večini vzhodnoevropskih držav je bilo tudi na Poljskem leto
1948 čas utrditve socialistične oblasti. Na osebni ravni se je to pokazalo z
odstavitvijo ministra Vladislava Gomulke, ki je bil obtožen nacionalistič-
nih političnih odklonov. Njegova zamenjava je pomenila podreditev Polj-
ske nadvladi SZ, ki je šla tako daleč, da so celo posamezne ministrske
položaje zasedli sovjetski politiki. Kljub temu je Poljski razvoj ohranil
nekaj posebnosti, zlasti velik delež zasebnega sektorja v kmetijstvu.114

Do prvih političnih nemirov je prišlo v letu Stalinove smrti (1953), ko
se je val političnega nezadovoljstva razširil po vsej vzhodni Evropi. Nemi-
re je oblast brez težav umirila, zaradi ugodnih stopenj rasti pa ni bilo raz-
loga za gospodarske reforme. Stavke in demonstracije so se v večjem ob-
segu ponovile leta 1956. Povod je bila podražitev osnovnih življenjskih
potrebščin, kmalu pa so prerasle v napade na javne objekte in dobile
politično razsežnost. Oblast se je odzvala z represijo: ostro je obvladala
nerede, med posredovanjem vojske v Poznanu je bilo ubitih 53 ljudi (We-
stoby, 1989). Toda že čez nekaj dni je partijsko vodstvo odnos do demon-
strantov in njihovih zahtev bistveno spremenilo ter obljubilo, da bo zače-
lo s postopnim procesom demokratizacije.

K spremembi politike je gotovo prispevala smrt partijskega voditelja
Bieruta zaradi infarkta, ki so ga mnogi pripisali vznemirjenju ob demon-
stracijah. S tem so večjo moč v vodstvu pridobili zagovorniki mehkejše
politične linije oziroma reform. Kot kandidat za novega partijskega pred-
sednika je nastopil Vladislav Gomulka, ki so ga šele leto poprej izpustili
iz zapora. Oktobra je bil Gomulka izvoljen navkljub ostremu nasprotova-
nju Sovjetske zveze, ki ga je osebno izrazil Hruščov med nenapovedanim
obiskom v Varšavi. Gomulka je v nastopnem govoru obsodil stalinizem.
Njegova vlada sicer ni sprožila obsežnejše gospodarske reforme, saj zara-
di še vedno visokih stopenj rasti ni bila nujna, zato pa je nezadovoljnemu
ljudstvu v naslednjih letih ponudila obilo »koncesij« na gospodarskem in
političnem področju.115 Plače so se v razdobju 1956 do 1960 realno pove-
čale za 29 %,116 sprejeli so zakon o delavskem soupravljanju in se uradno
odpovedali kolektivizaciji kmetijstva, vse državne funkcije vključno s po-
veljstvom vojske pa so prevzeli Poljaki.

Zanimivo vprašanje je, zakaj Sovjetska zveza na Poljskem ni posredo-
vala z vojaško silo, tako kot je novembra istega leta storila na Madžar-
skem? V literaturi najdemo dve razlagi. Bleaney (1988) ter Aldcroft in
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114 Leta 1953 je bilo le 19 % kmetijstva v državnem sektorju. K temu naj bi pripomogel
tudi dobro organiziran gverilski odpor kmetov proti kolektivizaciji (Bleaney, 1988).

115 Seveda je že sama izvolitev Gomulke, ki je užival sloves voditelja protifašističnega
odpora in žrtve stalinizma, prispevala k umiritvi političnega nezadovoljstva.

116 V prejšnjem petletnem obdobju so se povečale za 4 %, v naslednjem pa za 8 % (Blea-
ney, 1988).
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Morewood (1995) poudarjajo, da je Gomulka Hruščovu odkrito zagrozil z
organiziranim vojaškim uporom, torej naj bi bil v sporu enostavno moč-
nejši (ali vsaj dovolj predrzen). Westoby (1989) pa nasprotno dokazuje,
da je med Hruščovom in Gomulko prišlo do obojestransko koristnega
dogovora. Hruščov naj bi vedel, da bo ustoličenje priljubljenega voditelja
pomirilo politične strasti in da Gomulka ni radikalen reformator, ki bi
hotel korenito spremeniti socialistični sistem. Gomulka naj bi tako svoj
položaj dobil v zameno za zmernost pri reformah in tiho podporo sovjet-
skemu posegu na Madžarskem. 

Kasnejši dogodki kažejo, da je Westobyjeva razlaga verjetno bližje re-
snici. Gomulka ni sprožil večjih reform, ampak je po letu 1958 postopno
spet uvedel bolj ortodoksen socialistični sistem. Zakonsko je omejil vpliv
delavskih svetov, umiril rast plač, poudarek gospodarske politike prene-
sel na pospešeno rast naložb, obnovil pa je tudi politične stike s Sovjet-
sko zvezo. Tudi v šestdesetih letih je bila na voljo velika ponudba kmetij-
ske delovne sile, kar je omogočilo dosegati zadovoljivo rast proizvodnje
in plač tudi s klasičnim ekstenzivnim modelom rasti (Aldcroft in More-
wood, 1995). Tako na Poljskem v šestdesetih letih ni bilo omembe vred-
nih gospodarskih reform (Adam, 1989).

Zastoj rasti v letu 1967, frakcijski spori v vodstvu in študentske de-
monstracije leta 1968 v Varšavi so Gomulko, ki je položaj vse bolj ohra-
njal s pomočjo tovariša Brežnjeva, spodbudili k snovanju gospodarske
reforme. Predlog je bil oblikovan leta 1969, uvedli naj bi ga dve leti
kasneje. Toda že prvi ukrepi – nove, bistveno višje cene življenjskih po-
trebščin decembra 1970 – so sprožili val stavk in množičnih protestov.
Ponovila se je zgodba iz leta 1956: najprej je policija ostro posredovala,
spet je prišlo do smrtnih žrtev med demonstranti (tokrat v Gdansku),
nato pa je voditelj (Gomulka) doživel infarkt in zamenjal ga je novi (Gie-
rek), ki naj bi med delavci veljal za reformatorja (Aldcroft in Morewood,
1995). Takoj je obljubil spremembe politike, zlasti revidiranje podražitev. 

Gierek je pripravil novo reformo, ki so jo začeli izvajati leta 1973.
Njena osnovna strategija je bilo prestrukturiranje in modernizacija indu-
strije s pomočjo tujih posojil. Zadolževanje v tujini je po letu 1973 skoko-
vito naraslo, druge sestavine reforme pa so uvajali počasneje in manj ra-
dikalno. Leta 1976 so reformi, ki ni dala zadovoljivih rezultatov, skušali
dati nov zagon s ponovnimi popravki cen. Tudi tokrat je prišlo do vala
stavk, ustanovljen je bil znani Odbor za zaščito delavcev, ki je bil zame-
tek kasnejšega neodvisnega sindikata Solidarnost in organizirane poli-
tične opozicije. Gospodarski rezultati so bili vse slabši, reforma pa je bila
na tiho opuščena in nadomestila jo je ponovna centralizacija gospo-
darstva.

V letih 1979 do 1981 je prišlo do zaostritve krize. Stopnja rasti je bila
negativna, ustanovljen je bil prvi od partije neodvisni sindikat v kateri
koli socialistični državi, oblikovala se je močna politična opozicija. Leta
1980 se je ponovila znana zgodba: dvig cen hrane, tokrat zlasti mesa, je
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sprožil val protestov, na vrhu partije pa je prišlo do zamenjave in novi vo-
ditelj (Kania) je skušal razmere umiriti z različnimi koncesijami. Obliko-
vane so bile komisije, ki so skupaj s predstavniki opozicije in Solidarno-
sti snovale novo gospodarsko reformo. Toda že naslednje leto je Kanio
kot premiera in generalnega sekretarja partije zamenjal general Jaruzel-
ski, ki se je reševanja krize lotil na nov način. Najprej je z represijo umiril
politične razmere: izredno stanje, ki ga je uvedel, je bistveno otežilo de-
javnost opozicije, Solidarnost je bila prepovedana. Represija je omogoči-
la, da je vlada v naslednjih dveh letih uspela dvigniti cene, plače pa real-
no zmanjšati za četrtino. Leta 1983 je poskusila z zadržano gospodarsko
reformo razmere izboljšati, po letu 1985 pa je prišlo do ponovnega ome-
jevanja avtonomije podjetij. Leta 1987 je oblast skušala z referendumom
pridobiti podporo za novo reformo, ki je spet predvidevala tudi znatna
povišanja cen, vendar jo je ljudstvo zavrnilo. Oblast je reformo skušala
uveljaviti kljub neuspehu referenduma, kar je sprožilo ponoven val
stavk, ki so jim sledili politični pogovori z opozicijo ob tako imenovani
»okrogli mizi«, leta 1989 pa tudi prve demokratične volitve.

Slika 14: Gospodarska rast Poljske

Vir: Do 1974 UN Statistical Yearbook, različne izdaje, preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih cenah s
stalno osnovo. Za 1965 ter od 1975 do 1986 Glowny Urzad Statystyczny, letni indeksi narodnega dohodka. Bleaney (1988) iste
podatke navaja kot rast neto materialnega proizvoda. Za leto 1965 je izbran poljski statistični podatek zaradi ekstremne vrednosti,
ki smo jo dobili s preračunom indeksov po letopisu UN.
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Tabela 6: Ključni dogodki razvoja Poljske

Čas Gospodarske razmere Politični dogodki Obnašanje oblasti
1948 povojno okrevanje odstavitev Gomulke sprejme podrejenost SZ
1953 uspešna rast Stalinova smrt, zatrtje demonstracij

demonstracije
1956 uspešna rast demonstracije najprej represija, nato 

zaradi podražitev zamenjava vodstva, 
koncesije in reforme

1958–66 nihanje rasti, v vračanje na klasični model 
povprečju zadovoljivo socializma
(izjema 1962)

1967 zelo nizka letna rast
1968 frakcijski boji, nemiri 
1969 politična naslonitev na SZ,

predlog gospodarske 
reforme

1970 dvig cen zaradi reforme demonstracije represija, nato zamenjava 
vodstva, opustitev 
podražitev in reforme

1973 okrepitev rasti zmerna gospodarska 
reforma

1976 rast slabi poglobitev reforme in 
reforma cen

demonstracije zaradi cen, umik podražitev, 
zametki politične opozicije opustitev reforme iz 1973

1979 negativna rast prilagajanje cen
1980–81 negativna rast demonstracije zaradi cen, zamenjava vodstva, 

ustanovitev Solidarnosti dogovori o reformi
1981 poglobitev krize širitev opozicije zamenjava vodstva in 

uvedba izrednega stanja
1982–87 delno izboljšanje dvig cen in znižanje plač, 

mlačna reforma (1983),
centralizacija (1985)

1987 ponovno poslabšanje ponovna krepitev opozicije reforma kljub neuspehu 
referenduma

1988–89 poslabšanje krepitev opozicije pogovori ob okrogli mizi, 
volitve

Vir: gl. besedilo.

Očitno so se v Poljski socialistični zgodovini večkrat ponovile močno
podobne epizode. Oblast je zaznala gospodarska nesorazmerja in jih
skušala odpraviti s popravki cen, podražitve so izzvale nemire, po neus-
pešni represiji je sledila zamenjava vodstva, revidiranje podražitev ter po-
nujanje političnih in gospodarskih koncesij prebivalstvu. Toda v kolikšni
meri ti cikli ustrezajo našemu modelu? Poglejmo najprej odzive oblasti
na gospodarske in politične dogodke. 
(a) Reformi v običajnem smislu sta bili na Poljskem le leta 1973 in 1983,

obakrat v sorazmerno ugodnih gospodarskih razmerah, kar je v nas-
protju z modelom. Razlog zanju je bila verjetno želja novega voditelja
(Giereka oziroma Jaruzelskega), da bi po umiritvi političnega nezado-
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voljstva, izzvanega s predhodnimi spremembami gospodarske politi-
ke, zlasti s podražitvami, izkoristil obdobje sorazmerne stabilnosti za
dolgoročno izboljšanje gospodarskega sistema. Reformo iz leta 1973
so ob poslabšanju gospodarskih rezultatov leta 1976 skušali poglobiti,
nato pa so jo zaradi političnih nemirov opustili. Reformo iz leta 1983
so opustili dve leti kasneje, čeprav v gospodarskih rezultatih ni bilo
očitnih sprememb in zato (po modelu) tudi ne osnove za ponovno
centralizacijo. 

(b) Na ugotovljena gospodarska nesorazmerja se je oblast odzvala s po-
pravki relativnih cen (1956, 1970, 1976, 1979, 1982) oziroma s pripra-
vo osnutka reforme (1967–68 po krepkem padcu rasti). Na politične
nemire, ki so jih podražitve običajno izzvale, se je pogosto odzvala z
represijo (1956, 1970, 1981). Oboje je skladno z modelom. V nasprotju
s teoretičnimi napovedmi pa je, da represija razen leta 1981 ni bila us-
pešna, saj ji je kmalu sledila zamenjava vodstva in politika koncesij
(umik podražitev, dopuščanje rasti plač, zmerne politične reforme
ipd.). To kaže, da oblast ni bila dovolj močna za konsistentno uporabo
represije. Še manj skladno z modelom pa je, da ob drugih izbruhih
nezadovoljstva z represijo ni niti poskušala, marveč je takoj začela s
politiko popuščanja (1976, 1979–80).

(c) Ko je leta 1953 prišlo do političnih nemirov brez pomembnejših gos-
podarskih težav, se oblast ni odločila za reforme, ampak za zatrtje de-
monstracij. Kolikor lahko zaupamo virom, v tistem času ni prišlo do
bistvenega obrata ekonomske politike k spodbujanju potrošnje, kar je
bilo značilno za Sovjetsko zvezo. Takšno ravnanje ustreza modelu.

(d) Edino daljše obdobje brez političnih nemirov in s sorazmerno uspe-
šno rastjo od leta 1956 do konca šestdesetih je Gomulka v skladu s
pričakovanji modela izkoristil za utrjevanje svojega položaja in centra-
lizacijo gospodarstva. Podobno je poskušal Jaruzelski po letu 1985, a
mu zaradi vse globlje gospodarske krize ni dolgo uspevalo. 
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Slika 15: Politično gospodarski cikel na Poljskem 1956–90  Vir: gl. besedilo.
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Slika 15 prikazuje značilni Poljski politično gospodarski cikel v obdob-
ju od 1956 do 1981, ko dogajanje večinoma ni ustrezalo napovedim
modela. Spodbuda za ukrepanje vlade na gospodarskem področju ni bil
zastoj rasti, ampak ekonomska nesorazmerja, njen glavni ukrep pa so
bile reforme cen in ne splošna gospodarska reforma. Cenovne reforme so
sprožile izbruhe nezadovoljstva, oblast pa je po neuspelih poskusih re-
presije svojo glavo reševala s političnimi in ekonomskimi koncesijami. Po
umiritvi nezadovoljstva so bodisi ponovno prešli na stare prioritete in
umikali koncesije (1956–68) ali začeli z reformo (1973). Na sliki vidimo,
da se je opisani cikel večkrat ponovil, saj ukrepanje vlade ni odpravilo
osnovnih neskladij, ki so spodbudila tak potek dogodkov. Možno poja-
snilo takšnega ravnanja bi bilo, da je bila oblast na Poljskem večinoma
sorazmerno šibka in zato ni mogla niti uspešno uporabljati represije niti
izvesti kampanje za vseobsežno reformo.117

Uvedba vojnega stanja kot skrajne oblike represije v letu 1981 in izpe-
ljava nepriljubljenih ukrepov cenovne in dohodkovne politike takoj po
njej ustrezata modelu, prav tako odločitev za reforme po poslabšanju raz-
mer v letu 1987. Ker pa nismo uspeli razbrati razlogov za vmesno izme-
njavo reforme in ponovne centralizacije (leta 1983 in 1985), tega obdobja
ne prikazujemo na posebni sliki.

3.2.4. Češkoslovaška

Politika komunistov, ki so oblast v celoti prevzeli leta 1948,118 je že
kmalu izzvala proteste: še istega leta zaradi splošnega pomanjkanja, po
sprejetju gospodarskega plana leta 1951 zaradi podražitev in odprave bo-
žičnega bonusa, dve leti kasneje pa jih je spodbudilo razvrednotenje pri-
hrankov z devalvacijo. Ker je realni dohodek prebivalstva v prvih petih
letih komunistične oblasti padel za 27,3 % (Evanson, 1985), ni presenetlji-
vo, da so bili nemiri leta 1953 posebej močni. Stavkovni val je zajel več
kot sto tovarn, v Škodi v Plznu je posredovala vojska (Westoby, 1989).119

Nemiri so se ponovili tudi leta 1956, spodbujeni z dogodki na Poljskem
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117 Vzroke šibkosti bi lahko iskali v nekaterih inštitucionalnih posebnostih poljske
družbe, zlasti v zasebnem kmetijstvu s tradicijo upiranja kolektivizaciji ter v vlogi
cerkve kot enega izmed nosilcev opozicije. Prav tako Poljska ni imela izkušnje s sov-
jetskim posegom, ki je zelo blagodejno vplivala na stabilnost režimov na Madžar-
skem in Češkoslovaškem.

118 Na volitvah leta 1946 so dobili 38 % parlamentarnih sedežev, vendar so že naslednje
leto s političnimi manipulacijami pridobili večino, ki jim je omogočila postopno uza-
koniti socialistično ureditev.

119 Tudi na prejšnje proteste je oblast odgovarjala z represijo. V obdobju 1948 do 1952
naj bi bilo ubitih prek dvesto ljudi (Aldcroft in Morewood, 1995). Posebej velja ome-
niti generalnega sekretarja politbiroja Rudolfa Slanskyja, ki so ga leta 1951 zaprli,
leto kasneje pa usmrtili z obtožbo, da je titoist, trockist in sionist (Westoby, 1989). 
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in Madžarskem. Ker je bila v tem obdobju gospodarska rast še vedno so-
razmerno zadovoljiva, se je prva gospodarska reforma (1958) omejila na
reorganizacijo podjetij in poskus izboljšave delovanja planskega meha-
nizma. Njen glavni ukrep je bilo oblikovanje t. i. proizvodnih gospodar-
skih enot, kar je pomenilo povečano koncentracijo gospodarstva (Adam,
1989).

Leta 1962 je nastopila huda gospodarska kriza. V tem času so bile
stopnje gospodarske rasti zelo skromne in celo negativne. Na politični
ravni se je oblast odzvala z delno (in zapoznelo) destalinizacijo, v okviru
katere je bila simbolno najpomembnejša ustanovitev komisije za raziska-
vo povojnih političnih procesov. Na gospodarskem področju so odpravili
večino sprememb iz 1958, leta 1963 pa so v okviru posebnih komisij cen-
tralnega komiteja začeli razpravo o novi reformi. Postopno so jo začeli
uvajati leta 1965. Gospodarske razmere so se nato delno izboljšale, ven-
dar rast ni več dosegla tiste iz petdesetih let.

Slika 16: Gospodarska rast Češkoslovaške

Vir: Do 1979 UN Statistical Yearbook, različne izdaje, preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih cenah s
stalno osnovo. Od 1981 do 1989 IMF International Financial Statistics Yearbook, letne stopnje rasti neto materialnega proizvoda
po stalnih cenah.

Kot opisuje Wightman (1981), se je z začetkom destalinizacije leta 1963
sprožil tok dogodkov, ki je kasneje na čelo partije in države pripeljal Alek-
sandra Dubčka. Nosilci teženj po demokratizaciji so bili zlasti nezadovolj-
ni intelektualci, ki so se vključevali v delo partijskih organov, ter slovaška
partija, ki je v demokratizaciji videla pot do večje neodvisnosti od zveznih
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inštitucij. Komisije, ustanovljene leta 1963, so v svoje delo vključile posa-
mezne strokovnjake zunaj ozkega kroga partijskega aparata. Tudi v polit-
biroju so večino počasi pridobili mlajši ljudje.120 To pa seveda ne pomeni,
da je bilo že v tistem času celotno vodstvo reformno usmerjeno. Wight-
man povzema oceno Zdeneka Mlynarja, enega najvplivnejših kritičnih in-
telektualcev tistega časa, da je vodstvo sicer razumelo, da bodo reforme
nekoč potrebne in se je bilo o njih pripravljeno pogovarjati (najraje za
dobro zaprtimi vrati), ni pa hotelo storiti ničesar, s čimer bi samo spodbu-
dilo spremembe. Rezultat takšnega razmerja sil je bila tudi zadržanost re-
forme leta 1965 in brezbarvnost resolucije partijskega kongresa junija
1966, katere edini namen je bil lovljenje ravnotežja med zagovorniki kla-
sičnega socialističnega sistema in reformatorji. Leta 1967 so se zato konf-
likti v centralnem komiteju zaostrili. Njegov predsednik Novotni je bil za-
radi napadov na njegovo politiko in splošnega nezadovoljstva končno
prisiljen odstopiti, za naslednika so izvolili Slovaka Dubčka.

Wightmanove ocene in citati kažejo, da se je na Češkoslovaškem v
šestdesetih letih odvil proces »endogene tranzicije«, kakršnega smo opi-
sali v drugem poglavju. Reformatorji znotraj partijskega vodstva so po-
časi pridobivali vpliv, pri čemer so si pomagali z inštitucionaliziranimi
pritiski (slovaška partija) in z vključevanjem kritičnih intelektualcev v
partijske razprave.121 Ko so bila njihova stališča v omiljeni obliki vključe-
na v uradne dokumente, jim je sklicevanje nanje omogočilo storiti še
korak naprej. Tako je celo zadržana kongresna resolucija iz leta 1966 dve
leti kasneje lahko služila kot legitimacija radikalnim reformam.122 Vzpo-
redno s tem je tudi vse več neodvisnih družbenih skupin izražalo svoje
nezadovoljstvo in zahteve: pisatelji so javno kritizirali Novotnija, študent-
je so demonstrirali (Westoby, 1989), sindikati pa so se v sporih vse več-
krat postavili na stran delavcev (Evanson, 1985).

Endogena tranzicija se je tokrat končala z eksogenim šokom: sovjet-
skim vojaškim posegom novembra 1968. Dubčka je na čelu države zame-
njal Gustav Husak, ki je bil prej član Dubčkovega vodstva, od 1954 do
1960 pa celo zaprt zaradi »meščanskih odklonov«. Čeprav tega glede na
njegovo osebno zgodovino ne bi pričakovali, je Husakova vlada opustila
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120 Leta 1957 je umrlega Zapotočkega na čelu politbiroja zamenjal Novotni. Tedaj je
bilo v njem le malo članov, ki so vanj vstopili po Stalinovi smrti. Konec leta 1963 pa
so večino dobili ljudje, ki so člani politbiroja postali po letu 1958.

121 Mlynar je leta 1966 oblikoval skupino, s katero je pripravil radikalen predlog politič-
ne reforme in ga objavil celo v partijskem tisku. Wightman sodi, da to ne bi bilo
možno, če ga ne bi podprli posamezni člani politbiroja (poimensko omenja Hen-
drycha in Kouckyja). 

122 Dvoličnost resolucije najbolje dokazuje zgodovinska ironija, da se je nanjo še kasne-
je sklicevala tudi protireformno usmerjena Husakova ekipa, ki je zamenjala Dubč-
ka. Toda dvoumnost uradnih dokumentov je točno tisto, kar bi po modelu endogene
tranzicije morali pričakovati. Poleg tega je Husak po Dubčkovi odstranitvi kot nje-
gov nekdanji sodelavec s sklicevanjem na iste dokumente verjetno skušal ustvariti
videz »kontinuitete«.
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začete reforme in začela s ponovno centralizacijo gospodarstva, obenem
pa omogočila povečanje osebne porabe, s čimer je predvsem skušala pri-
dobiti naklonjenost prebivalstva.123 Že na začetku sedemdesetih let je
prišlo do težav v zunanji trgovini, kasneje še v kmetijstvu, stopnja gospo-
darske rasti pa se je postopno zniževala (Altmann, 1985). Leta 1978 je
vlada sprejela ukrepe za izboljšanje delovanja planskega mehanizma, ki
pa niso bili uspešni, prej nasprotno: na začetku osemdesetih let je bila
gospodarska rast negativna. Razmere so poskušali izboljšati z novimi
ukrepi (1981, 1984), ki pa so pomenili le dopolnitev predhodnih in niso
mogli bistveno izboljšati gospodarske uspešnosti. Za njihove ukrepe je
bilo značilno, da so bili zvesta kopija reform, začetih v enakem obdobju v
Sovjetski zvezi (Adam, 1989). Bolj previdni pri prenašanju sovjetskih
vzorov so postali šele, ko je krmilo v tej državi prevzel Gorbačov. Tako so
češkoslovaški komunisti zlom režima pričakali kot eni najbolj vztrajnih
privržencev klasičnega sistema v vsej vzhodni Evropi.

Tabela 7: Ključni dogodki razvoja Češkoslovaške

Čas Gospodarske razmere Politični dogodki Obnašanje oblasti
1948–56 zadovoljiva rast, toda večkratne stavke in represija in čistke

padanje potrošnje in demonstracije
pomanjkanje 

1958 zadovoljiva rast gospodarska reforma 
(koncentracija)

1962 gospodarska kriza destalinizacija, opustitev 
reforme iz 1958

1963–64 nadaljevanje krize zahteve po spremembah razpravljanje o reformah in 
uvedba reforme 1965

1965–68 počasno okrevanje začetek endogene tranzicije prilagajanje zahtevam 
po spremembah

1968 sorazmerno zadovoljive demonstracije, peticije sprememba vodstva, 
radikalne reforme, nato 
vojaški poseg SZ

1969 zadovoljiva ponovna centralizacija
1978 vse počasnejša rast reforma planskega 

mehanizma
1981 gospodarska kriza dopolnitev reforme
1984 šibka rast dopolnitev reforme
Vir: gl. besedilo.

Koliko opisano dogajanje ustreza napovedim modela?
(a) Reforme oziroma razprave o njih so bile začete ob poslabšanju gospo-

darskih razmer (1962–65, 1978–84). Izjema je reforma iz leta 1958, ki
je bila začeta ob sorazmerno zadovoljivi rasti. Glede na njeno vsebino
bi lahko rekli, da je oblast politično zatišje izkoristila za drobne po-
pravke delovanja planskega mehanizma, ob začetku krize 1962 pa je
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123 Kljub Husakovi disidentski zgodovini pa glede njegove vloge po prevzemu oblasti ni
podobnih dvomov kot v zvezi z Gomulko.
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to reformo opustila in začela razmišljati o uvajanju sestavin tržnega
mehanizma.

(b) Na izbruhe nemirov se je v petdesetih letih oblast odzivala z represijo.
V šestdesetih se je ravnanje igralcev spremenilo: protesti so bili bolj
umirjeni in kanalizirani skozi inštitucije sistema, oblast pa se je nanje
odzivala s poskusi dialoga in počasnim snovanjem sprememb. Osnov-
ni razlog popustljivosti oblasti je bil, da splošnega javnega nezado-
voljstva ne bi bila sposobna ukrotiti z represijo oziroma da ni imela
pravih odgovorov za reševanje gospodarskih težav, tudi če bi represija
uspela. Tako je bil dialog o reformah hkrati sredstvo umirjanja politič-
nega nezadovoljstva in pot iskanja rešitev gospodarskega položaja. V
skladu z napovedmi modela bi takšno ravnanje – dialog z javnostjo ob
nesposobnosti uvedbe represije – pripeljalo do endogene tranzicije, če
ne bi v odločilnem trenutku represije uvozili iz bratske Sovjetske
zveze. Po vojaškem posegu leta 1968 zaradi grenkih izkušenj z repre-
sijo do množičnih političnih protestov ni več prihajalo.

(c) V skladu z modelom so bile reforme, uvajane v času represivnega reži-
ma (1958, 1979–84), manj korenite od tistih, ki so jih uvedli pod priti-
skom javnega nezadovoljstva (1965, 1967–68), čeprav gospodarska
kriza v osemdesetih ni bila manjša kot v šestdesetih letih. Obdobja
sorazmerno visoke rasti (petdeseta in sedemdeseta leta) je oblast s po-
močjo represije in centralizacije gospodarstva izkoristila za krepitev
lastnega položaja in koristi.

Podobno kot na Poljskem je tudi češkoslovaška vlada v petdesetih letih s
svojimi ukrepi pogosto neposredno izzvala nezadovoljstvo, ki ga je nato
ukrotila z represijo. Bistvena razlika med ČSSR na eni ter Poljsko in SZ
na drugi strani pa je, da na Češkoslovaškem ob nemirih v tem času ni
prihajalo do zamenjav vodstva niti do znatnejšega povečanja koncesij na
gospodarskem ali političnem področju. Tak cikel ustreza modelu in je
prikazan na Sliki 17. Zaradi sorazmerno zadovoljive rasti tudi ni bilo raz-
logov za reforme, vendar so se leta 1958 v nasprotju z modelom vseeno
odločili za skromne popravke planskega mehanizma. 

V šestdesetih letih je bilo nezadovoljstvo dokaj obvladano, zato oblast
ni bila prisiljena v hitro uporabo represije, ampak je lahko sprožila pro-
ces dialoškega snovanja reform. Ker je bil uspeh prvih sprememb le
delen (stopnje rasti v drugi polovici šestdesetih let so bile v splošnem še
vedno skromne), nezadovoljstvo pa je preraslo v množične proteste, je
bilo režim možno ohraniti le z odločnim represivnim posegom. Veliko
zgodovinsko vprašanje pa je, če bi brez pomoči od zunaj kdor koli zmo-
gel dovolj moči in politične avtoritete za uspešno uporabo represije. Od-
zivanje na nezadovoljstvo z evolutivnim snovanjem sprememb (endoge-
na tranzicija) je sicer predvideno tudi z modelom, vendar ne kot del
cikla, ampak kot pot k njegovi prekinitvi. Zato na Sliki 18 dogodke sredi
šestdesetih let prikazujemo kot neskladne z modelom ciklov.
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Slika 17: Politično gospodarski cikel v ČSSR 1948–58  Vir: gl. besedilo.
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Slika 18: Politično gospodarski cikel v ČSSR 1962–68  Vir: gl. besedilo.
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Dogajanje po vojaškem posegu bi lahko prikazali na enak način kot za
Sovjetsko zvezo po letu 1969 (gl. Sliko 13): zaporedje reform, spodbu-
jenih z vse slabšim gospodarskim položajem in omogočenih z dejstvom,
da ni bilo pomembnejših političnih nemirov, ki bi zahtevali odločnejši
represivni poseg. Večje razlike so nastopile šele v predtranzicijskem
obdobju, ko je Husakova vlada le na papirju sledila radikalnejšim Gorba-
čovovim zamislim.

3.2.5. Madžarska 

Tudi na Madžarskem so komunisti oblast dokončno prevzeli leta 1948,
svojo vladavino pa začeli s politiko intenzivne gospodarske rasti, nacio-
nalizacijo in medsebojnimi obračuni.124 Ravnanje oblasti ob stavkah in
demonstracijah poleti 1953 je bilo kombinacija »poljskega« in »sovjetske-
ga« modela, se pravi zamenjave vodstva in korenitega obrata prioritet
gospodarske politike. Imre Nagy, ki je zamenjal stalinista Rakosija kot
presednika vlade, je uvedel politiko »nove smeri«. Bistvena sprememba
je bila, da je težišče gospodarske politike prenesel na kmetijstvo in proi-
zvodnjo potrošnih dobrin. Tudi na političnem področju je začel liberali-
zacijo, ki jo je med drugim označila izpustitev nekdanjega ministra Ka-
darja iz zapora. Vendar so nasprotniki reform – vodil jih je Rakosi, ki je
bil še vedno sekretar partije – Nagyja že naslednje leto odstavili.

Leta 1956 so se stavke in demonstracije ponovile.125 Rakosija je naj-
prej zamenjal Gerö, po ponovnih demonstracijah v oktobru pa je vodstvo
spet prevzel Nagy. Sprejel je vrsto radikalnih političnih ukrepov (obliko-
vanje koalicijske vlade z nekomunističnimi strankami, izstop iz Varšav-
skega pakta), zaradi katerih se je Sovjetska zveza novembra odločila za
vojaški poseg. Namesto Nagyja so ustoličili Kadarja, ki je bil sicer njegov
sodelavec, vendar je v sporu stopil na sovjetsko stran. Kadar je imenoval
skupino, ki je pod vodstvom ekonomista Varge pripravila osnutek gospo-
darske reforme, vendar do njenega uresničenja v tistem času ni prišlo.
Prvi del njegove vladavine je tako minil v znamenju koncentracije in po-
novne centralizacije gospodarstva ter pridobivanja lojalnosti ljudi, zlasti s
povečevanjem realnih plač. Za to obdobje je bila značilna tudi sorazmer-
no visoka gospodarska rast.

Leta 1963 se je z amnestijo obsojenih med sovjetsko intervencijo zače-
la ponovna politična liberalizacija (Kornai, 1996), konec naslednjega leta
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124 Zaradi razumevanja kasnejših dogodkov je potrebno omeniti Laszla Rajka, španske-
ga borca, aktivista odpora proti fašizmu in notranjega ministra v koalicijski vladi od
1946 do 1948, ki so ga leta 1949 obtožili veleizdaje in usmrtili. Rajka je na mini-
strskem mestu zamenjal Janos Kadar, ki pa so ga leta 1951 prav tako aretirali 
(Westoby, 1989).

125 Pomembno vlogo pri razvoju demonstracij je odigral svečani (ponovni) javni pokop
Laszla Rajka v Budimpešti. 
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pa je ob vse slabotnejši gospodarski rasti partijsko vodstvo sprejelo odlo-
čitev za pripravo reforme. Prvi ukrepi so bili uvedeni že naslednje leto,
ko je prišlo do občutnega zastoja rasti (gl. Sliko 19), v celoti pa so refor-
mo uveljavili leta 1968, ko je bila rast sicer znatno višja, a se je spet umir-
jala. Če ne upoštevamo Jugoslavije, velja madžarska reforma iz leta 1968
za najbolj tržno usmerjeno med vsemi.126 Reforma je uspela obrniti pa-
dajoči trend rasti, izboljšati produktivnost gospodarstva, popraviti plačil-
no bilanco, povečati realne plače (Adam, 1989; Kornai, 1996).

Leta 1972 je bila reforma opuščena. Gospodarske razmere so bile
ugodne, saj je bila rast v prvi polovici sedemdesetih celo višja od načrto-
vane (Adam, 1989). Obrat naj bi bil tudi rezultat lobiranja velikih podje-
tij, ki so najmanj povečevala produktivnost in zato zaposleni v njih niso
bili zadovoljni z dovoljeno rastjo svojih plač, ter zunanjih in notranjih po-
litičnih pritiskov (Bleaney, 1988; Adam, 1989; Kornai, 1996). V letih 1972
in 1973 je tako prišlo do novega vala združevanja in koncentracije pod-
jetij ter do revizije politike plač. V tem času se je začelo tudi veliko zadol-
ževanje v tujini in manjšanje deleža naložb v družbenem proizvodu, kar
je omogočilo ohranjati visoko raven osebne potrošnje in z njo politične
stabilnosti. 

Slika 19: Gospodarska rast Madžarske

Vir: Do 1969 UN Statistical Yearbook, različne izdaje, preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih cenah s
stalno osnovo. Od 1970 do 1987 Bleaney (1988), letne stopnje rasti neto materialnega proizvoda. Za 1988 in 1989 IMF Interna-
tional Financial Statistics Yearbook, letne stopnje rasti neto materialnega proizvoda po stalnih cenah.
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126 Oblikovalci reforme so se v veliki meri naslonili na prejšnje zamisli Nagyjevih in Ka-
darjevih ekip (1953, 1956), ki niso bile nikoli uradno sprejete.
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V drugi polovici sedemdesetih so se začele gospodarske razmere slab-
šati, kar se je najprej izrazilo v zunanjem neravnovesju, nato v zmanjše-
vanju zaposlenosti, leta 1981 pa celo v negativni stopnji rasti. Leta 1979
je tako oblast ponovno oživila reformo, prednost pa je dala razvoju drob-
nega zasebnega sektorja in tujim naložbam.127 Rast se je v začetku osem-
desetih popravila le za kratek čas, tako da je centralni komite leta 1984 s
posebno resolucijo uvedel reformo, ki je z uvajanjem elementov trga šla
celo dlje od one iz leta 1968. Med drugim so zniževali subvencije podjet-
jem in jih skušali prisiliti k upoštevanju bolj trdih »proračunskih omeji-
tev«, upravljanje podjetij pa vse bolj ločevali od delovanja državne upra-
ve. Gospodarske težave so se nadaljevale in leta 1987 so sprejeli nov
program ukrepov, med katerimi so nekateri (npr. možnost izdaje pod-
jetniških obveznic) že nakazovali spremembe temeljnih lastninskih raz-
merij.

Tabela 8: Ključni dogodki razvoja Madžarske

Čas Gospodarske razmere Politični dogodki Obnašanje oblasti
1948 zadovoljiva rast čistke
1953–54 nizka rast demonstracije zamenjava vodstva, 

gospodarska in 
politična reforma

1954 zamenjava vodstva 
in konec reforme

1956 nekoliko boljša rast demonstracije zamenjava vodstva, 
gospodarska in 
politična reforma

1956 vojaški poseg SZ
1956–62 gospodarsko okrevanje centralizacija, represija, 

povečanje potrošnje
1963 slabšanje rasti destalinizacija
1965 gospodarska reforma
1968 okrevanje z znaki poglobitev tržne reforme

umirjanja
1972 stabilna rast opustitev reforme, 

centralizacija
1979 gospodarska kriza zmerna reforma
1983 nadaljevanje krize tržna reforma (1984)
1985–86 nadaljevanje krize poglobitev reform (1987)
Vir: gl. besedilo.
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127 Zasebni sektor je v obdobju od 1980 do 1984 podvojil svoj delež v družbenem proi-
zvodu (Bleaney, 1988). Na Madžarskem je bilo največ skupnih vlaganj s tujci v vsej
vzhodni Evropi. Prvi val je prišel že v letih 1980 do 1982, kasneje pa se je zaradi
sprememb zakonodaje in prostocarinskih con še okrepil (Stankovski, 1985). 
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Kako lahko komentiramo opisane dogodke?
(a) Reforme so bile spodbujene z neugodnimi gospodarskimi razmerami.

Kadar jih je spremljala politična nestabilnost in liberalizacija, jih je
ustavil poseg bodisi domačih stalinistov (1954) bodisi tuje sile (1956).
Reforma je lahko dlje časa vzdržala le takrat, ko je niso spremljali več-
ji politični nemiri in je bila tudi politična demokratizacija bolj zadrža-
na (1963–68, 1979–87). V skladu z modelom je bila reforma iz leta
1968 ustavljena v času, ko so bile gospodarske razmere ugodne.

(b) V nasprotju z modelom je bila represija na Madžarskem v petdesetih
letih šele sekundarni odgovor na nemire, njeni nosilci pa so bile poli-
tične sile, katerih oblast je bila prizadeta z začeto reformo (stalinisti,
Sovjetska zveza). V kasnejšem obdobju zaradi izkušnje iz leta 1956 in
stalne skrbi vlade za rast osebne porabe ni bilo večjih izbruhov neza-
dovoljstva in tudi represija ni bila potrebna. Politična stabilnost je
vladi omogočila uvajanje reform, kadar so bile zaradi gospodarske
krize potrebne.

(c) Obe obdobji politične stabilnosti in sorazmerno visoke rasti (1958–62,
1972–75) je oblast izkoristila za utrditev svojega položaja s centraliza-
cijo gospodarstva.

Slika 20 prikazuje dogodke na Madžarskem v petdesetih letih. Kot vidi-
mo, gre za posebno obliko politično gospodarskega cikla, ki ni v skladu z
našim modelom. Razlika je, da po izbruhu politične nestabilnosti najprej
pride do zamenjave vodstva in reforme, šele kasneje pa do represije (in
ponovne zamenjave vodstva z notranjim ali zunanjim udarom), ki vzpo-
stavi prvotno stanje. 

Z modelom predvideni cikel se je odvil v šestdesetih letih (Slika 21).
Enaka zgodba – uvedba reforme ob poslabšanju gospodarskega stanja
brez pomembnejše politične nestabilnosti – se je ponovila tudi v osemde-
setih letih. V primerjavi s šestdesetimi pa ta cikel ni bil zaokrožen, saj ni
prišlo do izboljšanja gospodarskih razmer, ki bi omogočilo vračanje na
klasični sistem. Namesto tega je prišlo do poglabljanja in podaljševanja
reform, ki so se končno prevesile v tranzicijo. 
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Slika 20: Politično gospodarski cikel na Madžarskem 1953–56  Vir: gl. besedilo.



158 XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

Slika 21: Politično gospodarski cikel na Madžarskem 1956–90  Vir: gl. besedilo.
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3.2.6. Nemška demokratična republika

Bleaney (1988) ocenjuje, da sta bili kolektivizacija in nacionalizacija v
prvih letih socialistične ureditve v NDR zaradi njenega specifičnega poli-
tičnega položaja manj intenzivni kot drugod, manj je bilo tudi zrežiranih
sodnih procesov. Kljub temu so bile demonstracije leta 1953 najsilovitej-
še prav v NDR. Ozadje tako močnega nezadovoljstva je bila izjemno
nizka raven potrošnje prebivalstva, saj so jo poleg socialistične gospodar-
ske politike (poudarjanje naložb) zajedale tudi visoke vojne odškodnine,
ki jih je morala NDR plačevati Sovjetski zvezi, in so dosegale tudi do 
17 % BDP (Aldcroft in Morewood, 1995). Vlada se je seveda odzvala z re-
presijo, vendar je tudi umaknila napovedano povečanje delovnih norm
(Bleaney, 1988, Westoby, 1989).

Gospodarski plan za obdobje od 1956 do 1960 je tako kot drugod po
vzhodni Evropi dal prednost potrošnji. Vlada je leta 1958 začela reformo
planskega mehanizma (Mihalyi, 1992), vendar so stopnje gospodarske
rasti po njej začele padati vse do ničelne rasti leta 1963 (gl. Sliko 22). Na-
zadovoljstvo z gospodarskimi razmerami se ni izrazilo v demonstracijah,
ampak v prebegih v Zahodno Nemčijo. Tudi na to obliko protesta je ob-
last reagirala represivno, z izgradnjo Berlinskega zidu leta 1961.

Leto po postavitvi zidu je državna planska komisija pod vodstvom
Ericha Apela začela snovati tržno usmerjeno gospodarsko reformo. Pod
imenom »Novi gospodarski sistem« so jo začeli uvajati že leta 1963, a le
dve leti kasneje – ko so se stopnje rasti popravile – je reformo zamenjal
proces postopne ponovne centralizacije. Formalno se je dve leti kasneje
to odrazilo tudi v preimenovanju reforme v »Ekonomski sistem socializ-
ma«. Leta 1971 je novi voditelj komunistov Erich Honecker (ki se je prej
izkazal z uspešno graditvijo zidu) na kongresu oznanil sistem prioritet
gospodarske politike, ki je v bistvu pomenil nadaljnjo stalinizacijo in
centralizacijo gospodarstva (Lotze, 1988, Betz, 1989).

V drugi polovici sedemdesetih let so se gospodarski rezultati postopno
poslabšali. Na izrazito zmanjšanje rasti v letih 1978 in 1979 je oblast rea-
girala z novo reformo, katere rezultat je bil sistem kombinatov – velikih
socialističnih podjetij. Rast se je v osemdesetih letih močno popravila.128

Bolj kot oblikovanje kombinatov je bila za to zaslužna pomoč Sovjetske
zveze, za katero je bila stabilna Vzhodna Nemčija ključnega strateškega
pomena, tako da je bila pripravljena na svoj račun reševati njeno zadol-
ženost in zunanjetrgovinsko krizo. NDR je vse do padca zidu ohranila
sorazmerno zadovoljivo rast in klasični socialistični sistem.
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128 Povprečna letna rast družbenega proizvoda v obdobju 1981 do 1985 naj bi bila 4,6 %
(Bleaney, 1988).
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Slika 22: Gospodarska rast NDR

Vir: Do 1979 UN Statistical Yearbook, različne izdaje, preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih cenah s
stalno osnovo. Od 1981 do 1985 Lotze (1988), preračunano iz indeksov proizvedenega narodnega dohodka po stalnih cenah s
stalno osnovo.

Tabela 9: Ključni dogodki razvoja NDR

Čas Gospodarske razmere Politični dogodki Obnašanje oblasti
1953 zadovoljiva rast, množični nemiri represija in koncesije

omejevanje porabe
1958 zadovoljiva rast reforma planskega 

mehanizma
1959–63 padanje stopnje rasti izseljevanje graditev zidu (1961), 

gospodarska reforma (1963)
1964–77 okrepitev rasti opustitev reforme, 

centralizacija
1978–79 velik padec stopnje rasti reforma (kombinati)
1980–89 zadovoljiva rast klasični socialistični sistem
Vir: gl. besedilo.

Vidimo torej, da je poslabšanje gospodarskih razmer vedno izzvalo
gospodarsko reformo (1963, 1978–79). Tržna reforma je bila po izboljša-
nju rasti opuščena (1965–67), kar je v skladu z modelom, manj korenita
oziroma predvsem organizacijska reforma (kombinati) pa se je ohranila
tudi po okrevanju gospodarstva. Z modelom ni v skladu reforma iz 1958,
za katero ni bilo očitnih gospodarskih razlogov. Po drugi strani pa mode-
lu ustrezata krepitev režima v obdobju stabilnosti (1965–1977, 1981–
1989) ter represivni odziv na nezadovoljstvo z graditvijo zidu leta 1961.
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Dogajanja v petdesetih letih torej ne ustrezajo modelu cikla, saj refor-
ma ni bila začeta v času nizke rasti. Zato pa Slika 23 prikazuje cikel, zna-
čilen za kasnejše obdobje. Od modela odstopa edinole, da reforma iz leta
1979 ni bila opuščena po izboljšanju rasti. To lahko verjetno pojasnimo z
njeno skromno in predvsem organizacijsko vsebino, ki ni pomenila veli-
kega odstopanja od klasičnega modela socializma in zato po izboljšanju
razmer vračanje nazaj ni bilo potrebno.

Slika 23: Politično gospodarski cikel v NDR 1959–89  Vir: gl. besedilo.
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3.2.7. Romunija

Romunija je bila v političnem smislu zelo neobičajna socialistična drža-
va. Na oblasti je bil represivni režim, ki nikoli ni začel omembe vredne
gospodarske ali politične reforme (Bleaney, 1988). Po nasilnosti je bil po-
sebej znan Nikolae Ceausescu, ki je oblast prevzel leta 1965 in jo ohranil
do končnega zloma. Edine večje demonstracije, o katerih poročajo upo-
rabljeni viri, so bile leta 1953 zaradi prenizkih plač in so bile delno uspe-
šne (Westoby, 1989). 

Po drugi strani pa Romunija kljub totalitarnosti ni bila del sovjetskega
bloka. Odmikanje se je začelo že v zgodnjih šestdesetih letih, ko ni sode-
lovala v posegu na Češkoslovaško, ohranila nevtralnost v sporu med Sov-
jetsko zvezo in Kitajsko ter ostajala na obrobju gospodarskega sodelova-
nja v SEV. Namesto tega je pod Ceausescujevim vodstvom začela z
odpiranjem na zahod. Že leta 1971 je dopustila tuje naložbe in postala
članica GATT, leto kasneje pa tudi IMF. Odpiranje ji je pomagalo pri raz-
voju in zadolževanju, represivnost režima pa pri uvajanju drakonskih
ukrepov za zmanjšanje potrošnje in vračanje dolga po letu 1982. S tak-
šno politiko se je uspešno rešila dolga iz sedemdesetih let (gl. Tabelo 4).

Slika 24: Gospodarska rast Romunije

Vir: Do 1979 UN Statistical Yearbook, različne izdaje, preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih cenah s
stalno osnovo. Od 1980 do 1989 IMF International Financial Statistics Yearbook, letne stopnje rasti neto materialnega proizvoda
po stalnih cenah.

Romunija je bila torej v vsem socialističnem obdobju dolgoročno sta-
bilna diktatura. To bi bilo v skladu z modelom, če v celotnem obdobju ni-
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koli ne bi prišlo do pomembnejših gospodarskih ali političnih težav. Kot
kaže Slika 24, so bile stopnje rasti do začetka osemdesetih let v splošnem
res višje kot v državah iz srednje vzhodne Evrope. Vendar bi moral edini
obsežnejši zastoj rasti (1956–58) po modelu spodbuditi gospodarsko re-
formo, toda viri o čem takšnem ne poročajo. Reforme bi morala spodbu-
diti tudi huda kriza po letu 1978, vendar se je režim raje odločil za politi-
ko prisilne stabilizacije in vračanja dolga. Politična represija je tako
postala nujno potrebna spremljevalka ostre varčevalne politike. Ohranja-
nje totalitarne diktature za vsako ceno je na koncu pripeljalo do gospo-
darskega, nato pa še političnega zloma.

3.2.8. Bolgarija

O političnih dogodkih in gospodarskih reformah v Bolgariji smo v litera-
turi našli malo informacij. Zanimivo je, da leta 1953 v tej državi ni bilo
političnih nemirov, sicer značilnih za celotno vzhodno Evropo (Bleaney,
1988), in to navkljub sorazmerno nizkim stopnjam rasti (gl. Sliko 25).
Tako se je s hitro kolektivizacijo oblikoval trden klasični socialistični si-
stem. Podobno kot v NDR se je oblast navkljub zadovoljivi rasti leta 1957
odločila za zadržano reformo planskega mehanizma (Mihalyi, 1992). Za
bolj tržno naravnano reformo so se odločili leta 1965, čeprav takrat ni
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Slika 25: Gospodarska rast v Bolgariji

Vir: Do 1979 UN Statistical Yearbook, različne izdaje, preračunano iz indeksov neto materialnega proizvoda po stalnih cenah s
stalno osnovo. Od 1980 do 1986 Bleaney (1988), povprečna stopnja rasti neto materialnega proizvoda za 1981–85 in letna
stopnja rasti za 1986.
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bilo izrazitega zastoja gospodarske rasti. V tem času so s pomočjo Hruš-
čova iz vodstva tudi odstranili stare staliniste. Nasploh je bil vpliv SZ na
bolgarsko politiko zelo močan in posnemanje sovjetskega zgleda eden
glavnih motivov za reformo (Aldcroft in Morewood, 1995). 

O koncu te reforme niti o morebitnih kasnejših podobnih poskusih v
pregledani literaturi ni govora. Odločitev za reforme v gospodarsko so-
razmerno uspešnih obdobjih (1957, 1965) ni v skladu z našim modelom.
Domnevamo lahko, da se je režim Todorja Živkova, ki je postal premier
že leta 1954, ohranjal na oblasti predvsem z represijo. Sorazmerno ugod-
ne gospodarske razmere v osemdesetih letih, primerljive z NDR, so omo-
gočile ohranjanje stabilne klasične diktature z manj odkritega nasilja, kot
si ga je privoščil razvpiti Ceausescujev režim. V skladu s pričakovanji pa
je ohranjanje trdnega režima brez reform tudi v osemdesetih letih, saj so
to omogočile stabilne gospodarske razmere.

3.2.9. Jugoslavija

Politično gospodarski cikli v Jugoslaviji so že bili predmet podrobne ana-
lize s stališča podobnega modela (Šušteršič, 1995). S pomočjo Horvato-
vih študij ciklov industrijske proizvodnje (Horvat, 1969, 1976 in 1984) ter
desezoniranih mesečnih statističnih podatkov (Bogosavljević in Vujno-
vić, 1986) je bilo vsako četrtletje med leti 1950 in 1989 označeno kot ob-
dobje recesije (nižanja stopnje rasti industrijske proizvodnje) ali kot ob-
dobje ekspanzije (višanja stopnje rasti). Kot kazalec politične stabilnosti
je bilo uporabljeno število članov Zveze komunistov Jugoslavije. Podatki
o reformah in njihovem zaključku so bili povzeti iz obsežne sekundarne
literature. Na ta način so bili določeni ključni trenutki politično gospo-
darskih ciklov v SFRJ, ki jih povzemamo v Tabeli 10.

Ugotovimo lahko, da je bilo obnašanje oblasti v glavnem skladno s
predvidevanji modela.
(a) Reforme so bile sprožene kot odgovor na recesijo, kadar ni bilo večjih

političnih problemov – se pravi, ko članstvo ZKJ ni upadalo (1950–51,
1958, 1965 in 1983, pa tudi poglobitev tekoče reforme 1961). Za zapo-
redje reform v šestdesetih letih lahko ugotovimo, da so pomenile vse
večjo vlogo trga in liberalizacijo poslovanja podjetij. Ob začetku gos-
podarskega okrevanja sta bili ustavljeni reformi iz leta 1952 in 1965,
pri obeh pa je k prekinitvi gotovo prispevala tudi nestabilna politična
situacija. Reforma iz leta 1961 je bila po mnenju nekaterih (Horvat,
1976) ustavljena, ker je le še povečala zmedo v gospodarstvu, čeprav
bi iz podatkov, ki jih navaja, lahko sklepali tudi, da je bila opuščena
prav ob zaključku recesije (v skladu z modelom bi bilo slednje). Re-
forma iz leta 1958 ni bila opuščena, ampak se je tri leta kasneje nada-
ljevala s poglobitvijo. To lahko pripišemo stabilnim gospodarskim in
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političnim razmeram v tistem obdobju in sorazmerni zadržanosti za-
četnih sprememb.

(b) Politično nezadovoljstvo, izraženo v upadanju članstva ZKJ, je vselej
izzvalo represijo (1954–56, 1971–72). Le v drugi polovici osemdesetih
let vodstvo zaradi notranje razklanosti ni bilo več sposobno z represijo
v celotni državi ukrotiti naraščajočega nezadovoljstva, zato se je zate-
kalo k zaporednim in neuspešnim reformam oziroma reformnim pro-
gramom različnih vlad.

(c) Sedemdeseta leta, ko je zadolževanje omogočilo lagodno gospodarsko
rast, je oblast izkoristila za krepitev svojega položaja z represijo in
uvajanjem dogovorne ekonomije. Članstvo ZKJ se je v tem obdobju
skoraj podvojilo.

Slika 26 prikazuje dinamični pogled na politično gospodarski razvoj v
petdesetih letih. Druga ponovitev cikla je bila netipična, ker se po koncu
recesije reforma iz leta 1958 ni obrnila v ponovno centralizacijo, ampak
je oblast čez tri leta poglobila reformo. O resničnih razlogih za ustavitev
reforme iz leta 1961 je težko presojati. Zato pa je povsem v skladu z mo-
delom potek dogodkov v šestdesetih letih, kar kaže Slika 27. 

Dogajanje v osemdesetih letih bi lahko opisali podobno kot za Ma-
džarsko: poskusi z zaporednimi reformami rešiti vse slabšo gospodarsko
situacijo ob rastočem političnem nezadovoljstvu, ki pa se je izražalo 
zlasti skozi nacionalizem, oziroma spore o centralizaciji ali federalizaciji
države.

XEMPIRIČNA ANALIZA: POLITIČNO GOSPODARSKI CIKLIX

Tabela 10: Ključni dogodki razvoja Jugoslavije

Čas Gospodarske razmere Politični dogodki Obnašanje oblasti
1950–52 recesija rast članstva ZK reforma (delavski sveti)
1954 okrevanje upadanje članstva ZK centralizacija, represija 

in čistke (Djilas)
1956 recesija upadanje članstva ZK zaostritev represije
1958 recesija rast članstva ZK reforma in liberalizacija
1959–60 okrevanje rast članstva ZK
1961 recesija konec rasti članstva ZK poglobitev reforme
1962 recesija stagnacija članstva ZK konec reforme
1963–64 okrevanje stagnacija članstva ZK
1965 recesija stagnacija članstva ZK reforma
1968 okrevanje skok članstva ZK, konec reforme

demonstracije
1971–72 recesija padanje članstva ZK, represija, centralizacija

demonstracije
1975 kratka recesija rast članstva ZK
1980 kratka recesija rast članstva ZK
1983 globoka recesija konec rasti članstva ZK gospodarska reforma 

(program stabilizacije)
1985–89 poglabljanje recesije padanje članstva ZK nove reforme
Vir: Šušteršič (1995).
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Slika 26: Politično gospodarski cikel v Jugoslaviji 1950–62  Vir: gl. besedilo.
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Slika 27: Politično gospodarski cikel v Jugoslaviji 1963–90  Vir: gl. besedilo.
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3.2.10. Albanija

O gospodarskem razvoju Albanije žal nismo našli zanesljivih podatkov.
Celo časovne serije indeksov družbenega proizvoda v statističnih leto-
pisih ZN se končajo leta 1969.129 K sreči imamo kot vir na razpolago
monografijo o ekonomski politiki Enverja Hoxhe, zasnovano na uporabi
originalnih albanskih virov in statističnih podatkov (Schnytzer, 1982), ter
posebno publikacijo IMF (Blejer et al., 1988).

Tudi v Albaniji je do prvega nezadovoljstva in mehčanja režima prišlo
leta 1953, ko so obseg državne administracije zmanjšali za 30 odstotkov.
Druga polovica petdesetih let je bila nato obdobje uspešne rasti, nato pa
je zaradi spora s Sovjetsko zvezo (1961) prišlo do gospodarske krize.130

Po nekaj neuspešnih letih, ki so povzročila padanje potrošnje in rastoče
nezadovoljstvo, se je oblast odločila za reformo (1965). Zahtevali so stro-
go podrejenost direktorjev partiji, znižali njihove plače, zmanjšali obseg
administracije ter omogočili sodelovanje delavcev pri pripravi plana pod-
jetja. Očitno je bil namen reforme predvsem pomiriti nezadovoljstvo de-
lavcev in zagotoviti večjo disciplino podjetij pri uresničevanju plana,
njeni gospodarski rezultati pa so bili skromni. Vzporedno z reformo je
potekala tudi kolektivizacija kmetijstva (Mihaly, 1992) in decentralizacija
same partije. 

Leta 1970 je sledila nova reorganizacija, ki je še zmanjšala vlogo direk-
torjev, povečala pa vpliv partije in delavcev na vodenje podjetja. Proiz-
vodnja in produktivnost sta v naslednjih letih naraščali, leta 1975 pa je
prišlo do čistke med gospodarskimi ministri, čeprav, kolikor je moč pre-
soditi po literaturi, zanjo ni bilo gospodarskih razlogov. V letih 1977 in
1978 je prišlo do spora s Kitajsko, vendar je albanska oblast zdaj poskr-
bela, da se posledice spora niso čutile pri osebni potrošnji, in s tem pre-
prečila ponovitev nezadovoljstva iz prve polovice šestdesetih let. V se-
demdesetih in osemdesetih letih je država dosegala visoke, čeprav vse
manjše stopnje rasti.131 To ji je omogočilo, da je zlom socializma pričaka-
la kot stabilna diktatura.

Zdi se, da sta bili uvedba reforme leta 1965 in njena poglobitev leta
1970 skladni z modelom, v nasprotju z njim pa mehčanje režima po ne-
mirih 1953 in čistke 1975. Trdnejših sklepov pa zaradi skopih informacij
ne moremo oblikovati in v nadaljnji analizi Albanijo izpuščamo.
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129 Poleg tega pri preračunu iz dveh serij indeksov s stalno bazo v verižne indekse za
posamezna leta dobimo povsem neverjetne skoke.

130 V ozadju spora je bil neuspel poskus Hruščova, da bi organiziral puč proti Hoxhi in
na oblast spravil svoje privržence, ki so bili vsaj načelno bolj naklonjeni reformam.
Reakcija Hoxhe je bila, da se je pridružil Kitajski kritiki titoistov (s čimer je bil miš-
ljen tudi Hruščov kot zagovornik reform oziroma destalinizacije) in prekinil odnose
s Sovjetsko zvezo.

131 V letih 1971–75 v povprečju 43,5 %, v letih 1976–80 18,8 %, 1981–85 16,0 % in v letih
1986–1990 le še 6,2 % (Blejer et al., 1992).
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3.2.11. Kitajska

Tudi za Kitajsko nimamo na voljo zanesljivih časovnih serij gospodarske
rasti in se bomo morali zadovoljiti z deskriptivnimi sekundarnimi viri.132

Za zgodovino socialistične Kitajske je značilno ciklično izmenjavanje
dveh razvojnih konceptov. Mao Ze Dong, ki je leta 1949 po zmagi v dr-
žavljanski vojni oklical ustanovitev Ljudske republike Kitajske, je bil
ključni protagonist radikalnega komunističnega modela: popolna kolek-
tivizacija kmetijstva, popolno podržavljenje industrije in trgovine, politič-
na prevzgoja in razredni boj proti meščanstvu. Nasprotje maoističnemu
je bil reformni model, ki je predvideval zasebno lastnino v kmetijstvu,
drobni trgovini in delno storitvah, materialne spodbude za delo in uspe-
šnost podjetij, postopno nadomeščanje plana s tržnim mehanizmom
koordinacije, odpiranje zunanje trgovine prek prostocarinskih območij,
skrb za dvigovanje življenjskega standarda. Glavni zagovornik in voditelj
reform je bil Deng Xiaoping.

Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da so bili gospodarski rezultati maoi-
stičnega koncepta v splošnem bistveno slabši kot rezultati reformistov.133

V prvih letih nove ureditve, ko so prevzeli sovjetski model in s pridom iz-
koriščali sovjetsko gospodarsko pomoč, so bile stopnje rasti v povprečju
le malo nižje od 10 %. Ko pa je v obdobju »velikega skoka naprej«
(1958–60) Mao prisilno organiziral kmetijsko proizvodnjo v komune in
prelomil odnose s Sovjetsko zvezo, je sledilo obdobje negativne rasti in
lakote (1960–62). Shao Chi in Deng, ki sta prevzela vodenje države v šest-
desetih letih, sta s pragmatično politiko v obdobju od 1963 do 1966 dose-
gla skoraj 15-odstotno povprečno rast. Toda Maova kulturna revolucija,
ki jo je sprožil s pomočjo množičnega gibanja, organiziranega v mladin-
sko Rdečo gardo (1966–69), je rast spet znižala pod 10 %. Še nižja (okoli 
5 %) je bila rast v obdobju po kulturni revoluciji (1970–79), ko noben
izmed konceptov razvoja ni imel prevlade v vodstvu, med njunimi zago-
vorniki pa so potekali ostri frakcijski spopadi. Dengov program je prevla-
dal po letu 1978 in od takrat kitajski reformirani socialistični model dose-
ga izredno visoke stopnje rasti. Poudariti pa je treba, da na političnem
področju kljub veliki liberalizaciji gospodarstva ni bilo nobenih vidnejših
sprememb, izbruhi nezadovoljstva pa so bili zatrti z brutalno represijo.

Razpoložljivi podatki nam žal ne omogočajo presojati, v kolikšni meri
so bili obrati političnega cikla (zamenjave v vodstvu, prevlada maoistič-
nega ali reformističnega krila) posledica gospodarskega dogajanja ali jav-
nega nezadovoljstva. Zato tudi ne moremo sklepati o veljavnosti našega
modela za Kitajsko in jo v nadaljnji analizi izpuščamo.
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132 Kratki prikaz temelji na delih: Kosta, 1985, Machetzky, 1987, Schier, 1987, We-
stoby, 1989. 

133 Podatki o stopnjah rasti družbenega proizvoda v nadaljevanju so povzeti po Kosta,
1985.
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3.2.12. Povzetek in primerjava rezultatov

Čas je, da poskusimo sistematično povzeti rezultate pregleda po posa-
meznih državah in s tem natančneje oceniti kakovost teoretičnega mode-
la oziroma opozoriti na njegove šibke strani. Najprej si oglejmo tabeli,
narejeni po zgledu Tabele 1, vendar tako, da je namesto modelskih napo-
vedi odzivov oblasti prikazano njihovo dejansko ravnanje. Reakcije, ki
niso bile v skladu z modelom, so tudi nekoliko natančneje opredeljene. 

Tabela 11a: Pregled odzivov oblasti na gospodarske in politične razmere
v obdobju stabilnega sistema

Politično Gospodarska kriza
nezadovoljstvo NE DA
NE PO MODELU: KREPITEV REŽIMA PO MODELU: REFORMA

SZ 1929–53, 1969–79 SZ 1957, 1962–63, 1979–82, 1986
Poljska 1958–66, 1985–87 Poljska 1956, 1970, 1976, 1979, 
ČSSR 1948–58, 1969–78 1982 (popravki cen), 1968 (načrt reforme)
NDR 1965–77, 1981–89 ČSSR 1963–65, 1978–84
Romunija 1958–78 Madžarska 1963–68, 1979–87
Bolgarija 1970(?)–1989 NDR 1979
Jugoslavija 1971–83 Jugoslavija 1950–51, 1965, 1983

V NESKLADJU Z MODELOM: V NESKLADJU Z MODELOM:
Poljska 1973, 1983 Romunija 1956–58, 1978–89
ČSSR 1958 (ni reforme kljub gospodarskemu zastoju)
NDR 1958
Bolgarija 1957, 1965 (reforma kljub 
ugodnim gospodarskim razmeram)

DA PO MODELU: REPRESIJA PO MODELU: REPRESIJA, NATO REFORMA
Poljska 1953 SZ 1921
ČSSR 1948–56 Poljska 1981–83
Jugoslavija 1954, 1970–71 NDR 1961–63

Albanija 1965
Jugoslavija 1956–58

V NESKLADJU Z MODELOM: V NESKLADJU Z MODELOM:
SZ 1953 (po represiji politične Madžarska 1953, 1956
in ekonomske koncesije) (zamenjava vodstva in reforme)
NDR 1953 ČSSR 1963–68 (dialog, 
Romunija 1953 (ob represiji tudi endogena tranzicija, zamenjava vodstva)
delna ugoditev zahtevam)

Vir: gl. besedilo.

Tabela 11a dopušča ugotovitev, da model v splošnem dobro napovedu-
je obnašanje oblasti, saj je dogodkov, ki ustrezajo modelu, mnogo več od
njemu nasprotnih. V razmerah, ko ni bilo političnega nezadovoljstva, od
modela odstopa le ravnanje romunskega diktatorja, katerega edina stra-
tegija je bila zaostrovanje represije, ter nekaj reform v vzhodnoevropskih
državah, ki so bile začete v gospodarsko sorazmerno uspešnem obdobju.

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX



171

Toda praviloma so bile to manjše reforme planskega mehanizma, obsež-
nejša in bolj tržno usmerjena je bila le bolgarska iz leta 1965. Razloge
zanjo bi lahko iskali predvsem v močnem vplivu sovjetske politike na
razmerje političnih sil v tej državi.

V trdi politični diktaturi bi pričakovali, da se bo oblast na močnejše iz-
bruhe političnega nezadovoljstva, ki bi lahko ogrozili njen položaj, hitro
odzvala z ostro represijo, šele po umiritvi političnih razmer pa začela gos-
podarsko reformo, če bi bila ta zaradi slabih rezultatov potrebna. Kot
kaže spodnja vrstica Tabele 11a, je v socialističnih državah oblast res naj-
večkrat ravnala tako, vendar pa so pomembna tudi odstopanja. V petde-
setih letih so represijo ponekod kombinirali z določenimi koncesijami
prebivalstvu (na primer na področju potrošnje, cen ali delovnih norm).
Takšno ravnanje je še mogoče razumeti v okviru ekonomskega modela
diktature (čeprav ne v okviru njegove konkretne izpeljave v model poli-
tično gospodarskih ciklov, ki smo jo razvili tukaj). Sklepamo lahko, da je
bilo v tistem času ob sorazmerno zadovoljivih gospodarskih razmerah za
oblast dodatno dolgoročno stabilnost ceneje zagotavljati z nekaj »podku-
povanja« prebivalstva kakor pa z dodatno, še ostrejšo in dolgotrajnejšo
represijo. Na Madžarskem je v petdesetih letih ob nemirih v nasprotju z
modelom dvakrat prišlo do zamenjave vodstva in odločitve za reforme
brez zatekanja k represiji. Na Češkoslovaškem je v šestdesetih letih ste-
kel proces endogene tranzicije in represija za stabilizacijo sistema je mo-
rala priti od zunaj. 

Iz povedanega lahko izpeljemo sklep, da se socialistični režimi v
vzhodni Evropi (z izjemo Romunije) pri skrbi za svoj politični obstanek
niso opirali samo na represijo oziroma da je bila njena vloga (v primerja-
vi s prizadevanji za pridobivanje lojalnosti) manjša, kot bi bila v skrajno
totalitarnem režimu. Čeprav nimamo razlage za razlike pri odločitvah, ali
ob političnih nemirih uporabiti represijo, pa je iz opisov njenih posledic
očitno, da represija deluje kot stabilizator političnih razmer.134 Njen
učinek je zato na videz protisloven: po eni strani edino represija lahko
ustavi val vse korenitejših političnih zahtev javnosti oziroma opozicije po
reformah, po drugi strani pa je izkušnja z represijo predpogoj za »stabil-
nost«135 kasnejših gospodarskih reform. 
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134 V petdesetih letih so nemiri na Poljskem in Madžarskem izzvali zamenjavo partij-
skega voditelja s človekom, ki je užival večje zaupanje ljudi. Na Madžarskem, kjer
pred zamenjavo ni bilo represije, so se politične zahteve javnosti stopnjevale, na
Poljskem, kjer so pred zamenjavo izvedli nasilne policijske akcije proti demonstran-
tom, pa je nastavitev novega vodje pomenila tudi konec nemirov. Podobno kot na
Madžarskem v petdesetih letih so se tudi na Češkoslovaškem v šestdesetih politične
zahteve stopnjevale, dokler ni prišlo do odločnega represivnega posega (od zunaj).
Podobno kot na Poljskem tudi na Madžarskem v šestdesetih letih kljub začetim re-
formam ni prišlo do stopnjevanja političnih zahtev javnosti oziroma opozicije, saj je
vsem ostala v spominu brutalna represija iz predreformnih let. 

135 Stabilnost v tej trditvi pomeni, da med reformo niti znotraj vladajoče skupine niti
med prebivalstvom ne pride do oblikovanja vplivnih skupin, katerih zahteve bi s
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Tabela 11b: Pregled odzivov oblasti na gospodarske in politične razmere
v času reforme

Politično Gospodarsko okrevanje
nezadovoljstvo DA NE
NE PO MODELU: POSTOPNA PO MODELU: POGLOBITEV REFORME

OPUSTITEV REFORME SZ 1962–63 (poglobitev reforme iz 1957) 
Madžarska 1972 (reforma iz 1968) SZ 1982 (reforma iz 1979)
NDR 1965 (reforma iz 1963) Poljska 1976 (neuspel poskus reforme)

ČSSR 1965 (reforma iz 1963)
ČSSR 1981, 1984 (reforma iz 1978)
Madžarska 1968 (reforma iz 1962)
Madžarska 1984 in 1987 (reforma iz 1979)
Albanija 1970 (reforma iz 1965)
Jugoslavija 1961 (reforma iz 1958)

V NESKLADJU Z MODELOM: V NESKLADJU Z MODELOM:
NDR 1979 (sistem kombinatov ČSSR 1962 (opustitev reforme iz 1958)
po okrevanju ni opuščen)

DA PO MODELU: PO MODELU: REPRESIJA, 
REPRESIJA, CENTRALIZACIJA NATO POGLOBITEV REFORME
SZ 1926–29 SZ 1964–65 (zamenjava vodstva 
SZ 1968 in reforma z novo vsebino)
SZ 1984 Poljska 1981–83
ČSSR 1968 (poseg SZ)
Madžarska 1954
Madžarska 1956 (poseg SZ)
Jugoslavija 1954
Jugoslavija 1968
Jugoslavija 1970–71

V NESKLADJU Z MODELOM: V NESKLADJU Z MODELOM:
Poljska 1985 (opustitev reforme Poljska 1956
brez očitnih vzrokov) Poljska 1970

Poljska 1976
Poljska 1979–80 (umik ukrepov brez 
represije ali po neuspešni represiji,
čeprav ni gospodarskega okrevanja) 
Poljska 1988–89
Madžarska 1988–90
Jugoslavija 1985–90 (poglabljanje 
reforme ob nezadovoljstvu)

Vir: gl. besedilo.
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svojo radikalnostjo izzvale represivni poseg proti reformi. Navedimo še eno zanimi-
vo primerjavo. Madžarske reforme leta 1953 so hitro izzvale protiudar domačih kon-
zervativnih politikov, medtem ko med postopnimi spremembami na Češkoslovaš-
kem v naslednjem desetletju domačega protiudara ni bilo. Razlog je verjetno, da so
spremembe na Češkoslovaškem potekale počasneje in da je bila organizacijska in
vsebinska prepletenost zagovornikov reform znotraj vladajočega aparata ter pred-
stavnikov nastajajoče politične opozicije mnogo večja kot na Madžarskem. 
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Tabela 11b kaže, da je bilo ravnanje oblasti med potekom reform v ve-
liki večini primerov skladno z modelom. Če so se gospodarske razmere
izboljšale, so reformo opustili, in če je ob tem prišlo do političnih nemi-
rov, so se odločili za hitro ponovno centralizacijo gospodarstva ob upora-
bi primernega odmerka represije (gl. levi stolpec tabele). Če pa se gospo-
darske razmere med reformo niso izboljšale, so pripravili še eno, ki je
pomenila poglobitev prejšnje, to je pogumnejši premik od planske k trž-
ni koordinaciji gospodarske dejavnosti. Če je ob neuspehu prve reforme
prišlo do političnega nezadovoljstva, so najprej tega zatrli z represijo in
se šele zatem lotili nove in korenitejše reforme (gl. desni stolpec tabele).
Sistematična izjema je bilo dogajanje na Poljskem. Tam se ob izbruhu ne-
zadovoljstva praviloma niso zatekli k represiji, temveč so umaknili že
sprejete ukrepe, čeprav se gospodarske razmere še niso popravile (gl.
spodnji desni kvadrant tabele). Druga sistematična izjema so zadnja leta
pred tranzicijo v državah, kjer kljub rastočemu nezadovoljstvu oblast ni
uporabila represivnih ukrepov (gl. isti kvadrant)

Če pogledamo obdobja zaporednih reform v različnih državah (našteta
so v zgornjem desnem polju tabele), ugotovimo, da so bile reforme tem
korenitejše, čim bolj resne so bile gospodarske težave. To je seveda logič-
na posledica pravila, da je neuspešni reformi sledila nova. Zanimo je, da
opisana zakonitost vsaj v grobem velja tudi v primerjavi med nekaterimi
državami. V petdesetih letih so bile najradikalnejše gospodarske in poli-
tične reforme na Madžarskem. Stopnja rasti je bila v tistem času v tej
državi nižja od 5 %, medtem ko je bila v državah z bolj zadržanimi refor-
mami višja (Češkoslovaška prek 6 %, Poljska prek 7 %, Sovjetska zveza
prek 10 %).136 V šestdesetih letih so šli s spremembami najdlje na Češko-
slovaškem (oziroma bi šli, če jim načrtov ne bi preprečila intervencija).
Adam (1989) na drugo mesto po intenzivnosti reform v tem času uvršča
Madžarsko, za njo Poljsko in na konec Sovjetsko zvezo. Gospodarska
kriza je bila temu ustrezno najgloblja na Češkoslovaškem (občasno celo
negativne stopnje rasti) in najmanj ostra v Sovjetski zvezi (rast od 4 do 10
odstotkov letno). Rast na Madžarskem pa je bila podobna kot na Polj-
skem (med 1 in 9 odstotki), tako da razlika v globini reform med tema
dvema državama nima gospodarskih, ampak politične razloge – Poljska
vlada je bila očitno šibkejša od Madžarske in zato ni bila pripravljena
uvajati pogumnejših sprememb.137

V osemdesetih letih je bila slika podobna. Države, ki so najbolj trma-
sto vztrajale pri klasičnem modelu socializma, so dosegale sorazmerno
visoko gospodarsko rast (NDR, Bolgarija, Češkoslovaška).138 Najbolj sta-
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136 Gl. ustrezne slike v tem poglavju.
137 Razlike v moči so tudi posledica različnih izkušenj: Poljska vladajoča elita je dožive-

la že kar nekaj (uspešnih) »vstaj« zaradi cenovnih reform, Madžarski eliti pa so Sov-
jeti pokazali, da je z represijo na koncu vedno mogoče ponovno vzpostaviti red.

138 V naštetih državah je bila rast po dostopnih podatkih ves čas vsaj pozitivna. Izjema,
o kateri smo že govorili, je Romunija. Za Albanijo nimamo ustreznih podatkov, Ki-
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bilne in tudi poglobljene so bile reforme na Madžarskem, kjer je bila naj-
nižja letna stopnja rasti v tem obdobju –4 %. V Jugoslaviji, kjer so bili
rezultati podobni, ter v Sovjetski zvezi, kjer so bile najmanjše stopnje
rasti še nižje, so se radikalnejše reforme začele precej kasneje. To je vsaj
delno mogoče pripisati zapletenim političnim razmeram v večnacional-
nih državah. Gospodarska kriza je bila najostrejša na Poljskem in tam je
v času njenega izbruha (1980–81) tudi prišlo do zloma političnega siste-
ma, vendar je bil ta v zadnjem trenutku rešen s pomočjo represije oziro-
ma vojaškega udara. Dogajanja na Poljskem v kasnejšem obdobju zato ni
mogoče neposredno primerjati z drugimi državami. 

Tabela 12: Pregled obdobij politično gospodarskih ciklov

V SKLADU SZ 1921–1953 (Slika 10) 
Z MODELOM SZ 1955–69 (Slika 12) 

SZ 1969–86 (Slika 13)
Poljska 1953–56
Poljska 1981–83
ČSSR 1948–58 (Slika 17)
ČSSR 1962–68 (Slika 18)
ČSSR 1969–89
Madžarska 1956–87 (Slika 21)
NDR 1963–90 (Slika 23)
Romunija 1958–78
Bolgarija 1970(?)–89
Jugoslavija 1950–58 (Slika26) 
Jugoslavija 1963–83 (Slika 27) 

V NESKLADJU SZ 1953–55 (Slika 11: namesto gospodarskega zastoja nesorazmerja med
Z MODELOM potrošnjo in naložbami, namesto reforme sprememba prioritet)

Poljska 1956–81 (Slika 15: namesto gospodarskega zastoja nesorazmerja, 
nezadovoljstvo ustavi reformo brez represije, nejasen konec cikla)

Poljska 1988–89 (kljub rastoči nestabilnosti nadaljevanje reform)
ČSSR 1958–62 (reforma začeta ob ugodnih gospodarskih razmerah, končana ob

poslabšanju gospodarskih razmer brez političnega nezadovoljstva)
Madžarska 1953–56 (Slika 20: primarna reakcija na nezadovoljstvo je menjava

vodstva in reforma, represija je sekundarna oz. zunanja)
Madžarska 1988–89 (kljub rastoči nestabilnosti nadaljevanje reform)
NDR 1958 (reforma začeta ob ugodnih gospodarskih razmerah)
Romunija 1956–58 (kljub gospodarskemu zastoju ni reforme)
Romunija 1978–89 (kljub gospodarskemu zastoju ni reforme)
Bolgarija 1957–65 (reformi, začeti ob ugodnih gospodarskih razmerah)
Jugoslavija 1958–62 (nejasni razlogi za poglobitev reforme in njen konec)
Jugoslavija 1985–89 (kljub rastoči nestabilnosti nadaljevanje reform)

Vir: gl. besedilo.
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tajska, ki je visoko rast dosegala zahvaljujoč gospodarski reformi, pa je tudi ohranila
totalitaren politični sistem.
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Tabela 12 prikazuje rezultate preverjanja dinamične različice modela.
Iz nje lahko razberemo, da je 14 obdobij v osmih državah ustrezalo mode-
lu, v neskladju z njim pa je bilo 12 obdobij v prav tako osmih državah.
Na prvi pogled ta primerjava ne govori v prid modelu. Vendar pa so ob-
dobja v tabeli različno dolga in nekatera vsebujejo tudi več ponovitev
cikla, druga pa le eno od faz (npr. krepitev stabilne diktature). Natanč-
nejši pogled razkrije, da so bili »nemodelski« cikli praviloma bistveno
krajši od »modelskih«. Če v tabeli seštejemo leta, ko so se dogodki odvi-
jali po scenariju modela, in tista, v katerih se niso, ugotovimo, da je bilo
slednjih ravno četrtina (25 %). Če pri seštevanju izpustimo Romunijo in
Poljsko, pa delež »nemodelskih« let pade na 15 %. To potrjuje, da sta bili
netipični predvsem ti dve državi: Romunija zaradi zavračanja kakršne
koli reforme ne glede na gospodarske razmere, Poljska pa zaradi šibkosti
vlade, ki se je praviloma omejila na parcialne (cenovne) reforme in je bila
zelo občutljiva na javno nezadovoljstvo.139

Iz pregleda in primerjave razvoja posameznih držav lahko sklenemo,
da je v tem delu razviti model dober opis ravnanja socialističnih oblasti
in politično ekonomske dinamike socialističnih družb. Seveda pa obsta-
jajo posamezni dogodki in obdobja, ki niso skladna z napovedmi mode-
la. Zanimivo vprašanje za nadaljnje raziskovanje bi bilo, v kolikšni meri
so ti »nemodelski« dogodki pomembni za potek dolgoročnih politično
gospodarskih ciklov – ali gre za slučajna odstopanja ali pa za nujne ko-
rekture, brez katerih siceršnji potek dogajanja ne bi bil tak, kakršen je
bil. Za takšno presojo bi potrebovali izčrpnejše informacije o posamezni
državi in natančnejšo preučitev gradiva. Tukaj se bomo namesto tega
posvetili dvema drugima pomembnima vprašanjema, ki smo ju doslej
pustili ob strani.

3.3. RAZLOGI ZASTOJEV GOSPODARSKE RASTI

Doslej se nismo podrobneje ukvarjali z vprašanjem vzrokov za zastoje
gospodarske rasti v socialističnih državah. V določenem smislu to niti ni
bilo potrebno, saj so nas zanimali odzivi oblasti na gospodarsko krizo ne
glede na njene vzroke. Toda predpostavka, oblikovana v drugem poglav-
ju, da so razlog neučinkovitosti socialističnih gospodarstev specifična
razmerja oziroma »vertikalno pogajanje« med principalom (najožjim po-
litičnim vrhom) in zastopniki (gospodarsko in politično hierarhijo), je za
model vendarle ključna. Iz nje smo namreč izpeljali domneve o notranji
dinamiki endogene tranzicije ter si z njo pomagali pri oblikovanju hipo-
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139 Pri oblikovanju tabele smo praviloma izpustili začetna leta pred prvimi reformami,
ko je šlo za vzpostavljanje in krepitev totalitarnega sistema. Če bi dodali tudi ta, bi
bil rezultat primerjave še bolj v korist modela.
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tez o različnih poteh tranzicije glede na začetne razmere. V nadaljevanju
naštevamo nekaj tipičnih zgledov (Bleaney, 1988; Kornai, 1992), ki priča-
jo, da so ti značilni socialistični pojavi res zavirali gospodarsko rast in so
lahko neposredno povzročili daljše zastoje.
(a) Podjetja, ki so se potegovala za odobritev naložbenih projektov, so

možnosti za uspeh skušala izboljšati z navajanjem podcenjenih stroš-
kov. Zato je bilo odobrenih preveč projektov, nato pa je kmalu prišlo
do zaostanka pri njihovi realizaciji ter težav s financiranjem. Rezultat
je bil zastoj v naložbenem ciklu.

(b) Ker je podjetniški presežek pripadal državi,140 podjetja niso imela
spodbude za zmanjševanje stroškov in povečevanje donosnosti. Na-
mesto tega so kopičila odvečno delovno silo, zlasti na pomožnih in
servisnih opravilih, s čimer so skušala doseči samozadostnost v proi-
zvodnji. Posledica je bila tehnična neučinkovitost proizvodnje in vse
manjša produktivnost dela.

(c) Prikrito kopičenje vložkov v proizvodnjo (zaposlenih, materiala, re-
zervnih delov) in zalog že izdelanih proizvodov, oboje zato, da bi si
podjetja olajšala izpolnitev planskih ciljev, je pripeljalo do ozkih grl v
proizvodnih verigah, presežnega povpraševanja po inputih, proizvo-
dih in delovni sili (polna zaposlenost), prisilnega varčevanja (presež-
nih blagajn) prebivalstva, prikrite inflacije ter razvoja sive ekonomije.
Vse to je zmanjševalo dolgoročno uspešnost gospodarstva in je lahko
v določenem trenutku sprožilo krizo.

(d) Iz enakih razlogov se je razvilo tudi presežno povpraševanje po
uvozu. Zaradi tega je morala država omejevati uvoz in siliti podjetja v
izvoz za vsako ceno, da bi zagotovila devize, potrebne za plačilo
uvoza. Posledica takšnih odnosov so bile plačilnobilančne težave in
zunanje zadolževanje.

Seveda obstajajo tudi drugi razlogi gospodarskih težav (npr. spremembe
pogojev menjave v zunanji trgovini ali slabe letine), a kljub temu lahko
ugotovimo, da neučinkovitosti, povezane s problemi zastopništva, med
njimi zavzemajo prevladujoče mesto. Toda s tem predpostavke modela še
niso potrjene. Po njem namreč problemi zastopništva niso le glavni vzrok
neučinkovitosti, ampak tudi osnovni motiv za gospodarske reforme.

Pri ocenjevanju veljavnosti te predpostavke je večina literature le malo
uporabna. Razlog je, da se avtorji pri ocenjevanju uspešnosti reform
postavijo na stališče splošne narodnogospodarske učinkovitosti in ne na
stališče (oziroma interes) tistih akterjev, ki reformo sprožijo oziroma
ustavijo. Takšen pogled ustvari nenamerno, a pomembno pristranost v
njihovih ocenah – ker so prepričani, da bi bil tržni ali mešani tržno-plan-
ski sistem učinkovitejši od centralnega planiranja, se v opisovanju nas-
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140 V žargonu teorije zastopništva bi rekli, da je bila država kot principal oziroma eko-
nomski lastnik upravičenec do presežka (residual claimant).
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protovanja med principalom in zastopniki samoumevno postavijo na
stran slednjih. V tej optiki so tako nezadostne vse reforme, ki skušajo
zgolj izboljšati delovanje planskega mehanizma. Nekateri pisci so jih celo
razglasili za zgolj taktične politične manevre (Kornai, 1992), čeprav so s
stališča njihovih pobudnikov pomenile reševanje realno obstoječega
problema zastopništva pri vodenju gospodarstva. Po drugi strani pa so v
tej optiki pozitivne vse reforme, ki so povečale samostojnost podjetij pri
poslovanju in dale večji poudarek horizontalnim (tržnim) odnosom med
njimi. 

Obsežna in podrobna poročila o reformah (Adam, 1989; Bleaney,
1988) pa vendarle potrjujejo, da je bila večina novih mehanizmov regula-
cije oziroma planiranja v času reforme uvedena zato, da bi bodisi poveča-
li učinkovitost nadzora agentov (direktorjev podjetij in podjetniških kon-
glomeratov) bodisi ustvarili spodbude za natančnejše spoštovanje plana
ter za povečanje učinkovitosti proizvodnje. V reformah, omejenih na iz-
popolnjevanje planskega mehanizma, so bile takšne spodbude zlasti na-
grade za uspešnost, na primer vezava plač ali različnih bonusov na izbra-
ni kazalec uspešnosti podjetja. V tržno usmerjenih reformah so bile kot
kazalci izbrane vsaj na videz tržne kategorije (dobiček, prodaja ipd.).
Poleg tega so si pogosto pomagali tudi s političnimi sredstvi nadzora. Od-
ličen zgled ponuja Schnytzerjev (1982) opis reforme leta 1965 v Albaniji.
Uradne razlage nujnosti reforme so poleg nizke gospodarske rasti pou-
darjale tudi široko razprostranjen absentizem ter birokratizacijo vodenja
podjetij. To so seveda tipični problemi zastopništva. Reforma je nadzor
nad direktorji skušala povečati z decentralizacijo partijskih pristojnosti
(lokalni partijski voditelji bi lahko bolj neposredno nadzirali direktorje,
kot je to zmoglo centralno vodstvo) ter s povečanjem vpliva delavcev na
proces planiranja in vodenja podjetja. Med uradnimi razlagami slednjega
je bilo tudi pričakovanje, da bodo delavci pomagali pri odkrivanju skritih
zalog v podjetjih.141

Winiecki (1991) je eden redkih avtorjev, ki problem oportunizma
izrecno navaja kot glavni motiv za uvajanje reform (gl. poglavje 2.4.).
Drug tak avtor je Bleaney (1988), ki je podroben prikaz izbranih gospo-
darskih reform neposredno povezal z analizo neučinkovitosti, izhajajočih
iz specifičnih problemov zastopništva.142 Splošna opredelitev reform, ki
jo izpelje iz teh razčlenitev, je močno podobna tej, ki smo jo oblikovali v
tem delu: »Celotna tematika gospodarskih reform se osredotoča na prob-
lem, kako zasebne interese ljudi, ki delajo v podjetjih, uskladiti z družbe-
nim interesom, kakor ga vidijo planerji.« (Bleaney, 1988, str. 46)
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141 Delavsko soupravljanje je bilo sploh široko razprostranjeno sredstvo nadzora direk-
torjev. Županov (1983) je oblikoval in empirično podprl tezo o koaliciji med partij-
sko elito in manualnim delavstvom. Žrtev te koalicije, temelječe na ideologiji egali-
tarizma, naj bi bili predvsem samostojnost vodenja podjetij in nagrajevanje uspe-
šnosti z materialnimi spodbudami.

142 Tudi on se je pri tem skliceval na Kornaija.



178

3.4. VIRI POLITIČNE STABILNOSTI

Drugo vprašanje, ki zasluži posebno pozornost, so viri politične stabilno-
sti socialističnih režimov. Po predpostavki modela naj bi bila v ozadju im-
plicitna politična menjava med vladajočo elito in prebivalstvom. Politič-
no nezadovoljstvo naj bi izbruhnilo, kadar elita ni izpolnjevala svojega
dela obveznosti. Kot smo videli v pregledu po državah, so bili povod jav-
nih protestov najpogosteje ukrepi, ki so neposredno prizadeli materialni
položaj prebivalstva: splošne podražitve osnovnih potrebščin, zaostritev
delovnih norm, devalvacija in podobno. Protesti so ponavadi hitro dobili
politično razsežnost. Zahteve po političnih spremembah lahko razume-
mo kot neposredno grožnjo, da bo prebivalstvo oblast za nespoštovanje
njenih obveznosti kaznovalo tako, da ji bo odreklo tiho politično podpo-
ro (se pravi, da ne bo izpolnilo svojega dela pogodbenih obveznosti).

Iz posameznih »prevratniških« epizod bi bilo prenagljeno sklepati o
virih in mehanizmih zagotavljanja politične stabilnosti v celotnem ob-
dobju socialističnega sistema. Toda pri poskusu dolgoročnejše analize
hitro ugotovimo, da ustrezni podatki ne obstajajo ali vsaj niso dosegljivi.
Tudi če bi bilo mogoče pridobiti natančne časovne serije o gospodarskih
kazalcih, ki bi jih pri statistični analizi dejavnikov politične stabilnosti
lahko uporabili kot pojasnjevalne spremenljivke, bi nam še vedno manj-
kal ključni podatek, to je pojasnjevana spremenljivka. Rednih in sistema-
tičnih anket javnega mnenja, ki bi ugotavljale priljubljenost oblasti, v so-
cialističnih državah ni bilo,143 prav tako ne demokratičnih volitev, katerih
rezultati bi bili verodostojen izraz političnega razpoloženja javnosti. 

Maloštevilni avtorji, ki so se kljub temu lotili raziskav dejavnikov poli-
tične stabilnosti, so problem podatkov skušali obiti z uporabo nadomest-
nih spremenljivk in z manj strogimi tehnikami analize. Pri oblikovanju
predpostavk o dejavnikih priljubljenosti politikov so običajno imeli za
zgled spoznanja o ekonomskih določljivkah priljubljenosti politikov ali
njihovega volilnega rezultata v demokratičnih državah. Tako je Wiatr
(1970) s presečno statistično oceno ugotovil pozitivno povezanost deleža
prebivalcev, ki so bili člani Poljske združene delavske partije, in stopnje
gospodarske razvitosti poljskih vojvodstev. Gillison (1968) je pokazal, da
je celo rezultate enostrankarskih volitev mogoče smiselno raziskovati. Iz
podatkov o volilni neudeležbi, številu negativnih glasov ter številu kandi-
datov, poraženih na lokalnih volitvah, je za Sovjetsko zvezo izračunal po-
sebne indekse nezadovoljstva. Ugotovil je, da se ti indeksi (kljub zelo
majhnim odstotkom neudeležbe in negativnih glasov) med republikami
značilno razlikujejo in da se tudi spreminjajo v času, vendar za te variaci-
je ni ponudil prepričljive razlage.

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

143 Tudi znana anketa Slovensko javno mnenje ni bila izvedena vsako leto niti niso vsa-
kič zastavljali vprašanj o priljubljenosti politikov, kadar pa so jih, so njihovo obliko
iz ankete v anketo spreminjali.
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Lafay (1981) se je analize lotil bolj poglobljeno. Predpostavil je, da so
vlade v socialističnih državah imele na voljo zasebne informacije, iz kate-
rih so lahko vsaj približno sklepale o svoji priljubljenosti. Če je ta padla,
so jo skušale povrniti z zamenjavami posameznih odgovornih ministrov.
V skladu s to hipotezo je pogostost zamenjav v vladah opazovanih
držav144 uporabil kot kazalec njihove priljubljenosti. Z regresijsko anali-
zo je ugotovil, da je padec realnih plač v vseh državah zmanjšal priljub-
ljenost vlade, le v eni (Poljski) pa je bilo javno mnenje občutljivo tudi na
povišanja cen.145 V nekaterih državah je bila priljubljenost vlade odvisna
tudi od stanja blagovnega dela trgovinske bilance, nikjer pa nanjo ni
vplivala stopnja rasti narodnega dohodka.146 Zaradi pomanjkanja podat-
kov v raziskavi ni mogel upoštevati brezposelnosti.

Schnytzer in Šušteršič (1998) sta kot kazalec politične stabilnosti upo-
rabila podatek, kolikšen delež prebivalcev je bilo članov Zveze komuni-
stov Jugoslavije. Z regresijsko analizo za vsako od šestih jugoslovanskih
republik v obdobju od 1953 do 1988 sta ugotavljala dejavnike, ki so vpli-
vali na nezanemarljivo in netrivialno fluktuacijo članstva. Pri razlagi re-
zultatov sta izrecno primerjala dva možna teoretična pristopa. Po prvem
naj bi bilo partijsko članstvo zgolj odsev priljubljenosti oblasti, njegovo
nihanje pa naj bi odražalo gospodarsko uspešnost na enak način kot z
anketami izmerjena popularnost vlad v demokratičnih državah. Alterna-
tivni pristop pa je bila razlaga, da politična stabilnost temelji na implicit-
ni družbeni pogodbi. 

Njuni rezultati dajejo več podpore slednjemu pristopu. Kot najbolj
značilne spremenljivke so se izkazale stopnja rasti družbenega proizvoda
(pozitiven vpliv na članstvo ZKJ), inflacija (negativen vpliv), brezposel-
nost (pozitiven vpliv) ter plače (negativen vpliv). Če bi bilo članstvo
odsev priljubljenosti, bi morala povečana brezposelnost partijsko člans-
tvo zmanjšati, višje plače pa povečati. Obratni predznaki, dobljeni z em-
pirično analizo, kažejo, da so ljudje članstvo v ZK dojemali predvsem kot
sredstvo za pridobitev določenih rent (zaposlitve, napredovanja na bolje
plačano mesto), s katerimi je razpolagala oblast in jih podeljevala prek
partije kot posredniškega mehanizma. Večja kot je bila brezposelnost in
manjše kot so bile plače nasploh, večji je bil relativni pomen teh rent in z
njim pripravljenost ljudi za vstopanje v partijo.

Zanimiva je tudi primerjava med republikami. Model zelo dobro po-
jasnjuje nihanje članstva v Bosni in Hercegovini, slabše v Srbiji, Črni gori
in na Hrvaškem, za Slovenijo in Makedonijo pa je determinacijski koefi-
cient izjemno nizek (0,224 oziroma 0,176). Po mnenju avtorjev teh razlik
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144 Sovjetske zveze, Poljske, NDR, Češkoslovaške, Madžarske in Bolgarije.
145 To ustreza ugotovitvam, zapisanim v tem poglavju.
146 To je v nasprotju s predpostavko naše analize, da se je oblast odzivala predvsem na

spreminjanje stopnje gospodarske rasti. Ker smo z njo dobili sprejemljive rezultate,
je ni potrebno zavreči, vključevanje dodatnih dejavnikov pa bi bilo zanimiva smer
nadaljnje analize.
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ni mogoče pojasnjevati z razlikami v gospodarski razvitosti republik.
Ugotavljata, da je v splošnem pojasnjevalna moč modela večja v tistih
republikah, v katerih je bilo partijsko članstvo (relativno glede na popu-
lacijo) večje. Republike bi zato lahko ločili na tiste s stabilnim socialistič-
nim sistemom, temelječim na družbeni menjavi (Srbija in Črna gora), in
druge, kjer je bil režim šibkejši in je le delno temeljil na menjavi (Sloveni-
ja in Makedonija).147 Ta razdelitev v grobem sovpada z nacionalno struk-
turo: režim je bil najmočnejši v republikah s srbskim prebivalstvom in
najšibkejši v nacionalno homogenih nesrbskih republikah.148

3.5. POVZETEK UGOTOVITEV

V tem poglavju smo skušali preveriti veljavnost našega modela v sociali-
stičnem obdobju. Ugotovili smo, da model v splošnem zelo dobro napo-
veduje potek politično gospodarskih ciklov in ravnanje oblasti v obdobju
reforme, slabše se odreže le pri razlagi odzivov oblasti na politične nemi-
re, kadar do njih pride med potekom reforme. Od modela sistematično
odstopa zlasti način odzivanja na politične nemire v petdesetih letih ter
skoraj celotno dogajanje na Poljskem in v Romuniji. Skladno z modelom
lahko tudi trdimo, da je politična stabilnost temeljila na implicitni druž-
beni menjavi in da so bili problemi oportunističnega vedenja zastopni-
kov prevladujoči razlog gospodarskih težav.

Če podrobneje preučimo obdobja oziroma situacije, ki niso ustrezale
napovedim, pridemo do petih splošnih ugotovitev, s katerimi bi morali
dopolniti osnovni model.
(a) Voditelji se v obdobju trdne diktature včasih odločijo za reforme, če-

prav je gospodarska rast zadovoljiva. Verjetno gre za željo, da bi ob-
dobje stabilnosti izkoristili za dograditev gospodarskega sistema in s
tem maksimirali dolgoročno korist iz svojega položaja. Te reforme se
običajno omejijo na izboljšave mehanizma planiranja.

(b) Ko pride do hkratne politične in gospodarske krize, odziv oblasti ni
nujno represija. Represijo lahko kombinirajo s prizadevanji za prido-
bivanje lojalnosti prebivalstva ali pa jo celo popolnoma opustijo. V
takšnih razmerah pogosto pride do zamenjave vodstva z bolj reforma-
torsko usmerjenimi in v javnosti uglednejšimi ljudmi.
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147 Vmesna primera sta Bosna in Hercegovina, za katero je pojasnjevalna moč modela
visoka, vendar je bilo partijsko članstvo sorazmerno nizko, ter Hrvaška, za katero
sta bila tako determinacijski koeficient kot delež partijskega članstva povprečna.

148 Možna razlaga je, da je bilo zaradi prevlade kadrov srbske narodnosti v represivnih
organizacijah sistema (vojski, policiji) politično menjavo najtežje organizirati v re-
publikah s homogenim nesrbskim prebivalstvom in lastno politično elito.
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(c) Vir političnega nezadovoljstva, ki zaustavi ali preobrne reformo, ni
nujno javnost nasploh. Pogosto do protiudara pride zaradi nasproto-
vanja dela najožjega državnega vodstva ali zaradi lobiranja vplivnih
družbenih skupin oziroma gospodarskih panog. 

(d) Enaki ali podobni procesi se lahko razvijajo z zelo različno dinamiko.
Nezadovoljstvo lahko izbruhne nenadno (npr. Madžarska 1953 in
1956), se počasi kopiči vrsto let (Poljska 1976–81) ali pa se artikulira v
evolutivnem dialogu z oblastmi (Češkoslovaška 1963–68). Reforme so
lahko pripravljene zelo hitro in hitro tudi ustavljene (npr. Jugoslavija
1958–1971) ali pa se pripravljajo več let, se postopno dograjujejo in
tudi trajajo zelo dolgo (Madžarska po 1979).

(e) Pri poteku politično gospodarskih ciklov je zelo pomemben proces
družbenega učenja. Predvsem je značilno, da izkušnje z zunanjo ali
domačo represijo povzročijo, da so naslednje reforme bolj zadržane in
da je neučakanost javnosti manjša. V splošnem bi lahko rekli, da je
ob drugi ponovitvi podobnega ali enakega cikla ravnanje vseh akter-
jev previdnejše in manj dinamično.

XEMPIRIČNA ANALIZA: POLITIČNO GOSPODARSKI CIKLIX
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4. EMPIRIČNA ANALIZA: TRANZICIJA

Ob ocenjevanju veljavnosti predpostavk o socialističnih državah v prejš-
njem poglavju se je pokazalo, da so se države ob zlomu socializma naha-
jale v različnih fazah politično gospodarskega cikla. V nekaterih so zad-
nja leta socialistične vladavine zaznamovale gospodarske reforme in
postopna politična liberalizacija, druge so zlom pričakale kot trde totali-
tarne diktature. V tem poglavju želimo preveriti tezo, da je potek tranzi-
cije odvisen od dogajanja v obdobju zadnjih nekaj let pred političnim
zlomom socialistične ureditve.

Že pri oblikovanju teoretičnih predpostavk v 2. poglavju smo vpeljali
razlikovanje med državami z endogeno in eksogeno tranzicijo. Ključno
merilo razvrščanja je ravnanje oblasti v zadnjih letih socializma. O endo-
geni tranziciji govorimo, če so se oblasti na rastočo gospodarsko krizo in
politično nezadovoljstvo že v obdobju pred prelomnim letom 1989 odzva-
le s tržno naravnanimi gospodarskimi reformami in rahljanjem stroge
enostrankarske politične vladavine. Po napovedi modela politično gospo-
darskih ciklov, katere smiselnost smo potrdili v prejšnjem poglavju, je
endogena tranzicija verjetnejša v državah z dlje časa trajajočo gospodar-
sko krizo in sorazmerno dobro organizirano politično opozicijo. O ekso-
geni tranziciji pa govorimo v državah, ki so do konca vztrajale pri trdi po-
litični diktaturi in centraliziranem planskem gospodarstvu. V teh
državah verjetno konec osemdesetih sploh ne bi prišlo do tranzicije, če
ne bi postale žrtve »učinka domin« oziroma prelivanja političnih spre-
memb iz držav z endogeno tranzicijo.149

Tabela 13 prikazuje razvrstitev držav glede na tip tranzicije. Madžar-
sko z dolgo tradicijo postopnih reform in Rusijo kot osrednji del Sovjet-
ske zveze, kjer se je perestrojka najbolj uveljavila, lahko brez dodatnega
preudarjanja označimo za državi z endogeno tranzicijo. Na drugi strani
prav tako ni dvoma, da so režimi Češkoslovaške, Vzhodne Nemčije, Bol-
garije, Romunije in Albanije do konca vztrajali pri nespremenjem mode-
lu klasičnega socializma.150 Težje je razvrstiti Poljsko. Oblast pod vods-
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149 Ključni »transmisijski mehanizem« tega prelivanja je bil pretok informacij o dogaja-
nju v reformno usmerjenih državah in o tem, da SZ ni več pripravljena politično in
vojaško podpreti ohranitve totalitarnih režimov v vzhodni Evropi.

150 Kot bomo videli, so šele nemiri v drugih državah nekatere voditelje spodbudili k ne-
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tvom generala Jaruzelskega kljub uvedbi izrednega stanja nikoli ni od-
pravila širokih pravic delavcev do soupravljanja, ki jih je pod pritiskom
Solidarnosti uvedla v letu 1981. Po poskusu reforme (1983) in ponovni
centralizaciji (1985) je že leta 1987 pripravila nov program reform in zanj
skušala pridobiti podporo celo z referendumom.151 V naslednjem letu je
kot del reforme uzakonila omejeno lastniško preoblikovanje podjetij, leta
1989 pa so se po ponovni legalizaciji sindikata Solidarnost začeli pogovo-
ri med oblastjo in predstavniki nastajajoče politične opozicije.152 Vse po-
vedano jo uvršča med države z endogeno tranzicijo. Toda po drugi strani
se je režim vsa osemdeseta leta vzdrževal s pomočjo vojaške moči in zati-
ranja opozicije, ki so jo z razglasitvijo izrednega stanja potisnili v ilegalo.
Zaradi tega je bila pripravljenost ljudi za dobronamerno sprejemanje ka-
snejših reform majhna. Vsaj z gledišča njenih državljanov bi zato Poljsko
lahko uvrstili tudi med države z eksogeno, to je od zunaj in predvsem
»od spodaj« izsiljeno tranzicijo. Kot kompromis med orisanimi interpre-
tacijami je Poljska v tabeli razvrščena v sredino med oba tipa tranzicije.

Prav tako ni enostavno razvrstiti držav, nastalih iz nekdanje Jugoslavi-
je in Sovjetske zveze. V Sloveniji in baltiških državah je del republiških
komunistov v zadnjih letih pred tranzicijo izrazil omejeno naklonjenost
vse pogostejšim zahtevam po samostojnosti, zlasti v Sloveniji pa so se
zavzemali tudi za gospodarske in politične spremembe. Te države zato
razvrščamo v skupino z endogeno tranzicijo. V nasprotju s tem so na
Hrvaškem komunisti nasprotovali zahtevam po samostojnosti, vendar
podpirali program gospodarskih reform na zvezni ravni. Zaradi podpira-
nja reform bi tudi na Hrvaškem lahko govorili o endogeni tranziciji, toda
zaradi zadržanosti v medrepubliških sporih, ki so bili za javno mnenje
odločilni, je to državo ustrezneje uvrstiti v desni del tabele. Vodstva dru-
gih republik nekdanje Jugoslavije so bila zadržana do gospodarskih, še
bolj pa do političnih reform, zato jih uvrščamo med države z eksogeno
tranzicijo. O dogajanjih v republikah nekdanje Sovjetske zveze in v Mon-
goliji, ki je bila s SZ močno povezana, pa imamo na voljo manj informa-
cij. Domnevamo, da so njihova vodstva v glavnem s strani opazovala re-
formna prizadevanja Gorbačova in skušala iztržiti kar največ za svojo
republiko, ne da bi sama uvajala pogumnejše politične ali gospodarske
spremembe. Zato jih uvrščamo med države z eksogeno tranzicijo.
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domišljenim poskusom reform (predvsem v Bolgariji in tudi Albaniji), prebivalstvo
pa hrabrili za javno množično izražanje nezadovoljstva.

151 Predloge je podprla večina glasujočih, vendar nekaj odstotnih točk manj kot polovi-
ca volilnih upravičencev, zato izid referenduma ni bil obvezujoč (Furtak, 1990).

152 Tako imenovani pogovori ob okrogli mizi so se pričeli januarja 1989 kot prvi takšni
»pogovori« v socialističnem svetu. Sklepi so bili aprila istega leta že potrjeni v sejmu
(Hague, Harrop in Breslin, 1992). Med njimi je bil tudi razpis prvih vsaj delno pro-
stih in demokratičnih volitev v socialističnem svetu.
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Tabela 13: Razvrstitev držav glede na tip tranzicije

Endogena tranzicija Eksogena tranzicija 
1. krog držav

2. krog držav

3. krog držav

Opomba: Merila razvrstitve so opisana v besedilu. Okrajšave pomenijo: MDŽ: Madžarska; SLO: Slovenija; POL: Poljska; HRV: Hrvaška;
ČS: Češkoslovaška (kasneje: ČEŠ: Češka republika; SLK: Slovaška); NDR: Nemška demokratična republika; RUS: Rusija; LAT: Latvija;
EST: Estonija; LIT: Litva; BLR: Belorusija; UKR: Ukrajina; ZRJ: Zvezna republika Jugoslavija (v nadaljevanju tudi SRB: Srbija in ČG: Črna
gora); MAK: Makedonija; BOL: Bolgarija; ALB: Albanija; ROM: Romunija; KIT: Kitajska; ARM: Armenija; MLD: Moldavija; GRZ: Gruzija;
KZH: Kazahstan; AZR: Azerbajdžan; KRG: Kirgistan; TRK: Turkmenija; UZB: Uzbekistan; TDŽ: Tadžikistan; MON: Mongolija.

Kljub tezi o ključnosti tipa tranzicije (endogena ali eksogena) za razu-
mevanje njenega poteka nima smisla primerjati držav na zelo različnih
ravneh gospodarske razvitosti. Razlike v poteku, uspešnosti in možno-
stih tranzicije med na primer Madžarsko in Turkmenijo so najbrž v veliko
večji meri rezultat ogromnih razlik v razvitosti kot pa različnega načina
»izhoda iz socializma«. Zato so države v Tabeli 13 okvirno razvrščene v
tri skupine, ki naj bi ponazarjale smiselne okvire meddržavnih primer-
jav. V prvem krogu so najrazvitejše srednje oziroma vzhodnoevropske
države, ki jim je skupna tudi geografska bližina zahodnemu svetu. V dru-
gem krogu so ostale vzhodnoevropske države, Rusija in tiste nekdanje
sovjetske republike, ki so leta 1990 dosegale vsaj devet desetin povpreč-
nega družbenega proizvoda Sovjetske zveze.153 V tretjem krogu so manj
razvite sovjetske republike154 ter za primerjavo Kitajska.

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

153 Williamson (1993) navaja podatke o neto nacionalnem proizvodu sovjetskih repub-
lik v letu 1990. Nad povprečjem Sovjetske zveze so bile Latvija (indeks 125), Estoni-
ja (119), Rusija (118), Belorusija (115), tik pod njim pa Litva (98) in Ukrajina (94). Od
republik, ki geografsko ležijo zahodno in jugozahodno od Rusije, med naštetimi ni
le Moldavije.

154 Armenija je leta 1990 dosegala 81 % povprečnega neto nacionalnega proizvoda SZ,
Moldavija 77, Gruzija 74, Kazahstan 69, Azerbajdžan 62, Kirgizija in Turkmenija 56,
Uzbekistan 45 in Tadžikistan 36 (Williamson, 1993). 
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Po predpostavkah, utemeljenih v drugem poglavju in pregledno pov-
zetih v Tabeli 2 (gl. pogl. 2.3.3.), tip tranzicije odločilno vpliva na politič-
no ravnovesje ob začetku tranzicije, to pa je pomemben dejavnik njenega
poteka oziroma izbire različnih poti. V prvem delu tega poglavja skuša-
mo zato s pomočjo izidov prvih demokratičnih volitev raziskati poveza-
nost med predtranzicijskimi reformami in izhodiščnim političnim ravno-
vesjem na začetku tranzicije. Pričakujemo, da bo v državah z endogeno
tranzicijo, kjer so se komunistični politiki že pred uvedbo demokracije
pripravili na nove razmere, politični prelom manj korenit. Politični na-
sledniki komunistov naj bi zahvaljujoč ugledu, pridobljenemu s pred-
tranzicijskimi reformami, na prvih volitvah dosegli primerjalno boljši
uspeh kot drugje. 

Posledica preostalega političnega vpliva komunistov naj bi bila, da bi
bile gospodarske in politične spremembe v državah z endogeno tranzici-
jo primerjalno manj radikalne in odločne. Te države naj bi praviloma raje
izbrale gradualistično strategijo gospodarskih reform namesto zdravlje-
nja s šokom, pri privatizaciji pa dajale prednost decentraliziranim in po-
stopnim metodam, ki so ugodnejše za zaposlene in vodstva obstoječih
podjetij. Dodaten razlog za postopnost naj bi bil, da so se že v času pred-
tranzicijskih reform oblikovale sorazmerno močne interesne skupine
(vodstva podjetij, delavci in podobno), ki jim gradualizem ter decentrali-
zirana privatizacija koristita. Poleg političnih dejavnikov naj bi k takšne-
mu razvoju prispevala tudi tako imenovana »odvisnost od poti«, se pravi
zakonitost, da je praviloma bolj racionalno nadaljevati spremembe po
poti, ki je bila že začeta (v predtranzicijskem obdobju) kot pa se odločiti
za radikalen prelom in iskanje povsem novega začetka. V nasprotju s tem
pa naj bi bile države z eksogeno tranzicijo bistveno manj obremenjene s
preteklostjo in naj bi se zato raje odločale za hitre spremembe, vključujoč
centralizirano brezplačno razdelitev ali tržno prodajo družbenega kapita-
la ter stabilizacijo s šokom. Hitre in ostre reforme naj bi bile za vlado laž-
je izvedljive, ker naj bi volitve prinesle jasen in odločen politični prelom s
preteklostjo, močne interesne skupine pa naj še ne bi bile oblikovane.155

Začetna faza tranzicije naj bi bila tu uspešnejša kot drugod, kasneje pa
naj bi, ker niso upoštevali vztrajnosti neformalnih inštitucij in vrednot
ljudi, prišlo do političnih preobratov (povratka nekdanjih komunistov)
ter zastojev rasti.156

Izbrane načine privatizacije ter hitrost gospodarske stabilizacije in li-
beralizacije primerjamo v drugem in tretjem delu tega poglavja. Analizi-
ranje privatizacije je ključno, ker sprememba lastninskih pravic odpravi
vseobsežno hierarhijo upravljanja z gospodarstvom, značilno za sociali-
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155 Prav nekdanja elita je bila največji prejemnik rent, izvirajočih iz omejitev prostega
trgovanja, zato jih liberalizacija trga in zunanje trgovine močno prizadene in jo je
lažje izpeljati, če je njihov vpliv po volitvah majhen.

156 Predvidena dinamika BDP kot osnovnega kazalca razvitosti glede na tip tranzicije je
shematično prikazana na Sliki 8 v poglavju 2.2.3.
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stične države, s tem pa tudi probleme nadzora oziroma razmerja med
principali in zastopniki, ki so bili ključni za naše pojasnjevanje specifič-
ne dinamike socialističnih družb. To pomeni, da je prav privatizacija ozi-
roma nova opredelitev lastninskih pravic element, po katerem se tranzi-
cija ključno vsebinsko razlikuje od gospodarskih reform v socializmu. Če
je pri socialističnih reformah šlo za (raznovrstne) poskuse zniževanja
transakcijskih stroškov hierarhičnega upravljanja gospodarstva, pa gre
pri tranziciji (privatizaciji) dejansko za odpravo hierarhije. Seveda tudi v
zasebnolastniškem gospodarstvu obstajajo pomembne težave v odnosih
med lastniki (kot principali) in menedžerji (kot njihovimi zastopniki); še
več, način privatizacije pomembno vpliva na to, kako se bodo oblikovala
ta razmerja ter kakšni bodo zato transakcijski stroški oziroma učinkovi-
tost upravljanja podjetij. Vendar pa ne gre več za hierarhično organizira-
no državno gospodarstvo. 

Ukrepi na področju privatizacije, stabilizacije in liberalizacije močno
vplivajo na uspešnost tranzicije ter na prerazporeditev premoženja in
ekonomskih priložnosti med različnimi skupinami ljudi. Izbira poti na
teh področjih bo zato močno vplivala na uspešnost tranzicije in s tem na
politično usodo prvih demokratičnih vlad. Zadnji del tega poglavja zato
primerja podatke o uspešnosti tranzicije med državami z izidi kasnejših
volitev.

Tabela 2 poleg držav z endogeno in eksogeno omenja tudi tiste s tako
imenovano regresivno tranzicijo. Gre za države, kjer se je po zlomu so-
cialistične ureditve namesto demokratične politične konkurence uveljavi-
la prevlada ene močne stranke (običajno nekdanjih komunistov ali stran-
ke z izrazito nacionalističnim oziroma populističnim programom). V
takšnih državah se ohranjanjo kolektivistični vzorci mišljenja in vlada-
nja, zato je tudi oblikovanje tržnega gospodarstva počasno in omejeno.
Regresija je najverjetnejša v državah z eksogeno tranzicijo, zlasti v tistih,
ki so imele le malo ali nobenih izkušenj z gospodarskimi reformami in
oblikovanjem političnih alternativ. Zato bomo regresivno tranzicijo
obravnavali kot posebno obliko (neuspešne) eksogene tranzicije in je v
Tabeli 13 ne prikazujemo več ločeno. Prav tako smo iz tabele izpustili
Bosno in Hercegovino, saj je zaradi dolgo trajajoče vojne na njenem
ozemlju ni mogoče obravnavati z enakimi merili kot druge. Kitajsko smo
v tabelo uvrstili le zaradi primerjave, saj se odlikuje z vsaj doslej uspešni-
mi endogenimi reformami na gospodarskem področju, vendar brez poli-
tičnih sprememb, zato po naših merilih (demokratične volitve) tam še ni
mogoče govoriti o koncu socializma oziroma o tranziciji.157
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157 Dogajanj na Kitajskem zato ne bomo obravnavali vzporedno z drugimi državami,
marveč v posebnem razdelku.
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4.1. PRVE DEMOKRATIČNE VOLITVE

Volitve tudi v socializmu niso bile povsem neznane. Ponekod je na njih
nastopalo celo več političnih organizacij (NDR, ČSSR, Poljska), ki so pra-
viloma nastale kot ostanki predvojnih političnih strank, vendar pa so bile
vsebinsko le podporne organizacije vladajoče komunistične partije. Volil-
cem je bil običajno ponujen enoten seznam imen, ki so ga prej potrdili
ustrezni partijski organi. Že če se je na seznamu pojavilo več kandidatov,
kot je bilo prostih sedežev, je bilo to razumljeno kot velik korak v proce-
su demokratizacije.158

V letih 1989 do 1991 so bile v tranzicijskih državah izpeljane prve ne-
posredne demokratične volitve, na katerih so prosto tekmovale številne
politične stranke. Razumljivo je, da so jih spremljale številne težave in
nedoslednosti, ki se jih moramo zavedati, preden se lotimo razlaganja in
predvsem primerjanja izidov. 

Osnovna težava je različna stopnja razvitosti politične konkurence.
Manj kot je minilo časa od odločitve za volitve do njihove izpeljave ter
slabše kot je bila v predtranzicijskih časih razvita in javnosti znana opo-
zicija, večje so bile ceteris paribus možnosti kandidatov stare politične
elite.159 Druga težava pri ocenjevanju volilnega rezultata komunistov je
tudi, da so se v nekaterih državah njihovi kandidati razporedili po števil-
nih novoustanovljenih strankah ali pa nastopili kot neodvisni kandidati.
Razpoložljiva literatura pogosto ne nudi dovolj podatkov, ki bi omogočali
zanesljivo presojo, katere stranke so postale zatočišče komunističnih po-
litikov in kolikim je na volitvah uspelo kot neodvisnim kandidatom.
Poleg tega je tudi konceptualno vprašljivo, ali naj bi pri ocenjevanju volil-
nega uspeha komunistov uspeh teh kandidatov prišteli rezultatu
strank(e), nastalih(e) neposredno iz nekdanje komunistične partije. Če
nas zanima sposobnost političnega preživetja komunistov kot posamez-
nikov, bi morali rezultate vsekakor sešteti. Če pa nas zanima, v kolikšni
meri je bilo volilno telo pripravljeno podpreti komuniste kot prepoznav-
no politično opcijo, pa bi smeli rezultate sešteti le, če bi utemeljeno dom-
nevali, da je večina ljudi tudi neodvisne in »preoblečene« kandidate še
vedno ocenjevala kot pripadnike enotne politične skupine nekdanjih
komunistov. Podoben problem predstavlja vprašanje, kako obravnavati
volilni izid strank, ki so nastale iz transmisijskih množičnih organizacij. 
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158 Navkljub njihovemu manifestativnemu značaju lahko celo iz rezultatov socialistič-
nih volitev izvlečemo določene sklepe o prevladujočem političnem ozračju (gl. Fur-
tak, 1990 ter Berglund in Dellenbrant, 1991, pa tudi literaturo, navedeno v poglavju
3.4.).

159 Prednost vladajočih politikov na volitvah je dejstvo tudi v povsem demokratičnih
državah (gl. npr. Palda, 1996). Tega so se dobro zavedali tudi opozicijski politiki, ki
so na Madžarskem ter v Bolgariji in Albaniji zahtevali odložitev prvih volitev za
nekaj mesecev, da bi se nanje lahko ustrezno pripravili.
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Pri izbiri med naštetimi možnosti se nam je zdelo odločilno, da se s
poskusom seštevanja glasov nujno močno zmanjšata natančnost in še
zlasti primerljivost podatkov, saj bi morali upoštevati številne nezaneslji-
ve informacije o političnih zavezništvih in rodovnikih ali pa ustreznih po-
datkov sploh ne bi bilo na voljo. Zato v nadaljevanju kot oceno volilnega
uspeha komunistov uporabljamo rezultat strank, ki so nastale neposred-
no iz komunistične partije. Pri tem se moramo zavedati, da ta podatek
pomeni spodnjo oceno dejanskega vpliva komunistov in da je razmerje
med oceno volilnega uspeha in dejanskim vplivom v različnih državah
lahko različno.

Druge težave pri primerjavi rezultatov izhajajo iz nepopolnosti razpo-
ložljivih podatkov. Za mnoge države so nam bili dosegljivi le podatki o
razdelitvi sedežev v parlamentu, čeprav bi bil ustreznejši podatek o od-
stotku dobljenih glasov. Enak odstotek dobljenih glasov namreč v različ-
nih volilnih sistemih lahko prinese zelo različen odstotek parlamentarnih
sedežev. Poleg tega je tudi odstotek dobljenih glasov slab kazalec raz-
merja med strankami, če volitve potekajo po dvokrožnem večinskem
sistemu, saj je v odločilnem krogu izbira omejena na kandidata dveh
strank.160 Primerjavo odstotkov dobljenih sedežev med državami lahko
oteži tudi dejstvo, da je v nekaterih državah (npr. Slovenija, Madžarska,
Estonija, Armenija) določeno število sedežev rezerviranih za predstavni-
ke narodnostnih manjšin ali drugih posebnih družbenih skupin.161 Res-
nejše vprašanje je, ali ob primerjavi držav upoštevati rezultate za oba (ali
celo vse tri) domove parlamenta ter kako obravnavati predsedniške in
lokalne volitve. Ker so parlamenti nekaterih držav enodomni, bomo kot
osnovni podatek povsod uporabili izide volitev v predstavniški dom,
ostali dosegljivi podatki pa nam bodo služili kot dodatna pojasnjevalna
informacija. Prednost takega pristopa je tudi, da je v večini držav volilni
sistem prav za predstavniški dom najbliže proporcionalnemu načelu, se
pravi, da struktura sedežev dokaj dobro ustreza strukturi oddanih gla-
sov.162

Prve demokratične volitve v socialističnem svetu so bile junija 1989 na
Poljskem.163 Med pogajanji ob »okrogli mizi« si je oblast izgovorila vna-
prejšnjo razdelitev sedežev spodnjega doma (sejma) med vladajočo parti-
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160 Tako je bilo na primer po prvem krogu madžarskih volitev med vodilnima opozicij-
skima strankama le 3,3 odstotne točke razlike, po drugem krogu pa kar 19,2.

161 Za države, za katere smo našli ustrezen podatek, so preračuni pokazali, da se ob
neupoštevanju manjšinskih sedežev deleži posameznih strank praviloma spremeni-
jo za manj kot odstotno točko, zato lahko te razlike v nadaljevanju zanemarimo.

162 Podatki o volilnih izidih in razvoju posameznih strank v nadaljevanju so povzeti po
različnih izdajah publikacije World Factbook, ki jo izdaja CIA, po različnih prispev-
kih, objavljenih v zbornikih Adam (1993), Berglund in Dellenbrant (1991), Furtak
(1990), Lentini (1995), Steiner (1991), White (1991), Williamson (1993), ter iz dveh
bank podatkov, dostopnih prek interneta (Nordsieck, Elections Around the World). 

163 Odločitev o odprtju mednemške meje, ki kot »padec zidu« simbolno označuje konec
socializma, je bila sprejeta šele novembra, torej pet mesecev kasneje.
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jo in opozicijo ter neformalno obljubo, da bo Jaruzelski ne glede na volil-
ni izid ostal predsednik države. Toda v zgornjem domu (senatu), kjer je
bila razdelitev sedežev povsem prepuščena svobodni odločitvi volilcev,
komunisti (kandidati Poljske združene delavske partije) niso osvojili niti
enega sedeža.164 Po krajših zapletih je predsednik vlade postal predstav-
nik Solidarnosti Mazowiecki, ki je v vlado vključil tudi ministre iz PZDP
in njenih dveh satelitskih strank.165 Sama PZDP se je kmalu preimenova-
la v Socialno demokratsko stranko (pod vodstvom Kwasniewskega),
manjšina članov pa je ustanovila še Socialno demokratsko unijo.

Januarja 1989, ko so na Poljskem ponovno dopustili delovanje Solidar-
nosti, je tudi madžarski parlament sprejel zakon o političnem združeva-
nju, ki je omogočil ustanavljanje od partije neodvisnih strank. Toda med-
tem ko je odločitev za politični dialog z opozicijo na Poljskem pomenila
prelom z dotedanjo politično represijo, je bila Madžarska uzakonitev več-
strankarstva le nadaljevanje že dlje časa potekajočega procesa politične
liberalizacije.166 To je dalo komunistom tudi več možnosti, da so se pri-
pravili za politično delovanje v novih razmerah. V nasprotju s poljsko
PZDP, ki je volitve pričakala s starim imenom in vodstvom, je madžarska
partija že pred volitvami doživela kadrovske spremembe in razcep. Ko je
Kadar – tudi zaradi pritiska Gorbačova – že maja 1988 odstopil, je mesto
generalnega sekretarja sicer prevzel konzervativni Grosz, toda predsed-
nik vlade je postal Nemeth, eden najvidnejših reformatorjev. Junija 1989
je tudi partija dobila novo, reformam naklonjeno vodstvo. Novembra se
je pod vodstvom reformista Poszgaya preimenovala v Socialistično stran-
ko, konzervativnejši del pod vodstvom Grosza pa je ohranil tradicional-
no ime (Socialistična delavska stranka). Slednji so v prvem krogu volitev
marca 1990 dobili 3,7 % glasov, nova stranka reformatorjev pa 10,9 %.167

Pritiski za politične spremembe so se postopno prelili tudi v ostale
vzhodnoevropske države. Trdnost vzhodnonemških oblasti, ki so spom-
ladi 1989 nasilno zatrle vse občasne demonstracije in celo delno prepove-
dale uvoz ruske periodike, ki je kritizirala Honeckerjevo politiko, je še
najbolj omajala odločitev madžarske vlade o odpiranju meje z Avstrijo.
Poleti je to sprožilo mogočen val izseljevanja prek Češkoslovaške na Ma-
džarsko in naprej v Avstrijo, ki je še spodbudil nezadovoljstvo med ljud-
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164 Od 100 sedežev jih je 99 pripadlo kandidatom Solidarnosti, en pa neodvisnemu
kandidatu.

165 Gre za Kmečko in Demokratsko stranko, ki sta neposredno po volitvah sklenili koa-
licijo s Solidarnostjo.

166 Tako so že leta 1983 uzakonili možnost večjega števila kandidatov za eno mesto in
na volitvah narodne skupščine 1985 je bilo ponovno izvoljenih le 36,8 % poslancev
(Barany, 1990).

167 Po drugem krogu volitev je reformatorjem pripadlo 33 sedežev (8,5 %), konzervativ-
ni komunisti pa so ostali brez predstavnika v parlamentu. Podobne deleže glasov sta
stranki dobili tudi na lokalnih volitvah septembra istega leta (tedaj so se dobro odre-
zali tudi že uveljavljeni lokalni politiki, ki so kandidirali kot neodvisni kandidati, če-
prav so bili prej člani komunistične partije).
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mi, ki so ostali doma. Septembra je bila ustanovljena prva neodvisna po-
litična organizacija, oktobra sta po množičnih demonstracijah odstopila
politbiro in vlada. Honeckerja je zamenjal Krenz, ki je skušal nemire
umiriti s političnimi koncesijami prebivalstvu. Že mesec kasneje je ozna-
nil odločitev o odprtju meje z Zahodno Nemčijo in razpisu demokratič-
nih volitev za marec 1990. Še pred njimi se je partija preimenovala v
Stranko demokratičnega socializma (PDS), Krenza je zamenjal Gysi, poli-
tična opozicija pa je celo dobila ministrstvo v reformistični vladi Hansa
Modrowa. Na volitvah v ljudski zbor parlamenta je PDS nato dobila kar
16,4 % glasov.168

Tudi češkoslovaške oblasti so se dolgo z represijo upirale zahtevam po
spremembah, čeprav je bila politična opozicija bolje organizirana in je
imela več tradicije kot v NDR. Toda po dolgotrajnih novembrskih demon-
stracijah, spodbujenih s padcem berlinskega zidu, je odstopil celoten
centralni komite in že naslednji mesec je bila oblikovana vlada narodne
rešitve. Vanjo in v skupščino so bili takoj vključeni tudi predstavniki
osrednjih opozicijskih skupin. Na volitvah junija 1990 je komunistična
partija dobila 13,6 odstotka glasov.169 Pred njimi se sicer ni preimenova-
la, je pa izvedla temeljito čistko Husakovih pristašev in se oklicala za so-
dobno socialistično stranko.

V Bolgariji, ki je ob množičnih demonstracijah sprva trdovratno vztra-
jala pri represiji, je jeseni 1989 le prišlo do spremembe v vodstvu: Živko-
va je zamenjal reformam bolj naklonjeni Mladenov. Tudi tu so opoziciji
takoj ponudili sodelovanje v vladi, vendar ga je odklonila. Bolgarska par-
tija se je pred volitvami preimenovala (v Socialistično stranko) in še en-
krat zamenjala voditelja. Na volitvah junija 1990 je dobila 47,7 % glasov,
če upoštevamo le po proporcionalnem načelu voljeni del parlamenta, ozi-
roma kar 211 od 400 parlamentarnih sedežev.170

Vodstvo albanske Stranke dela je do izbruha prvih demonstracij konec
leta 1989 trdno vztrajalo pri Hoxhovem izročilu, nato pa je nezadovoljs-
tvo in val izseljevanja skušalo umiriti z zadržanimi in nedomišljenimi re-
formami. Šele decembra 1990 so sprejeli zakon o demokratičnih volitvah,
za predsednika vlade pa imenovali Fatosa Nano, mladega reformno us-
merjenega komunista. Aprila naslednje leto so tako kot v Bolgariji tudi v
Albaniji komunisti zmagali na volitvah in zasedli več kot dve tretjini se-
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168 Uspešen rezultat je potrdila tudi na majskih lokalnih volitvah (14,6 % glasov) in na
oktobrskih vzhodnonemških deželnih volitvah (od 9,7 do 15,5 % glasov). Na prvih
parlamentarnih volitvah v združeni Nemčiji (decembra 1990) je bila PDS najuspe-
šnejša izmed vseh izvirno vzhodnonemških strank. Na ozemlju nekdanje NDR je
dobila 9,9 % glasov, kar je na zvezni ravni pomenilo 2,4 % oziroma 17 od 662 parla-
mentarnih sedežev. 

169 Ta delež je bil enak v slovaški in češki republiki.
170 Že jeseni istega leta so morali zaradi različnih afer odstopiti predsednik (Mladenov),

premier ter voditelj opozicije. Vlado je prevzel strankarsko neopredeljeni Popov,
leta 1991 pa je na novih volitvah večino, čeprav skromno, dobila združena demokra-
tična opozicija.
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dežev v parlamentu. V obeh državah so bili komunisti poraženi v mestih,
vendar so izgubo več kot nadoknadili z uspehom na podeželju.171

V Romuniji vladajoči režim ni imel časa za prilagajanje, saj je od prvih
večjih nemirov do političnega zloma minilo le nekaj dni.172 Oblast je
prevzela Fronta narodne rešitve pod vodstvom Iliescuja, nekdanjega Ce-
ausescujevega sodelavca, kasneje pa zmernega oporečnika. Komunistič-
na partija je prenehala obstajati, politične stranke in druge organizacije
pa so se takrat šele začele oblikovati. Na volitvah maja 1990 sta Fronta
narodne rešitve in Iliescu (na predsedniških volitvah) zmagala z več kot
dvotretjinsko večino. Zaradi Iliescujeve politične preteklosti in množič-
nega preseljevanja nekdanjih komunistov v njegovo stranko so v Bukare-
šti kmalu izbruhnile protikomunistične demonstracije, ki jih je oblast
razgnala s pomočjo rudarjev, posebej za to pripeljanimi v prestolnico. S
tem je napovedala, da se po načinu vladanja ne bo bistveno razlikovala
od predhodnikov. 

V Jugoslaviji in Sovjetski zvezi je bilo politično dogajanje tesno pove-
zano z vprašanji ureditve odnosov med republikami oziroma narodi, zato
je bila politična usoda komunistov bolj odvisna od njihovega odnosa do
zahtev po samostojnosti kot od političnih ali gospodarskih reform.173 V
Sovjetski zvezi so najradikalnejše zahteve oblikovali v baltiških državah.
Na volitvah v republiške sovjete februarja in marca 1990 so večino dobile
opozicijske ljudske fronte, nastale že jeseni 1988, ki so zagovarjale poli-
tično neodvisnost in prehod v tržno gospodarstvo. Komunistične partije
so razpadle na krilo, ki je podpiralo neodvisnost, in krilo, ki ji je naspro-
tovalo. Stranka, nastala iz prosovjetskega krila, je v Latviji dobila 25,5 %
sedežev v sovjetu, v Estoniji 21,9 % in v Litvi 4,9 %.174 Samostojnosti na-
klonjena stranka bivših komunistov je v Latviji osvojila 13,2 % sedežev, v
Estoniji 12,4 % in v Litvi 27,7 %. 

V drugih republikah politična opozicija ni bila tako razvita kot v bal-
tiških, kjer se je lahko oprla na tradicijo neodvisne državnosti pred po-
dreditvijo sovjetskemu imperiju. Komunisti so njeno neizoblikovanost
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171 Tako kot v Bolgariji tudi v Albaniji volitve niso prinesle politične stabilnosti. Izbruh-
nile so protikomunistične demonstracije, junija je bila oblikovana široka vlada na-
cionalne stabilnosti. Demokratska stranka je konec leta to vlado zapustila in zmaga-
la (62 % sedežev) na volitvah pomladi 1992 (Blejer et al., 1992). 

172 Decembra 1989 so zaradi odstavitve madžarskega duhovnika izbruhnili množični
neredi v Temišvaru. Nerede so zatrli z nasiljem, toda shod, ki ga je Ceausescu v Bu-
karešti organiziral sebi v podporo, se je sprevrgel v demonstracije in splošne nemi-
re, zaradi česar se je diktator odločil za pobeg. Pri pobegu je bil ujet in še istega me-
seca skupaj z ženo obsojen in ustreljen.

173 To kaže npr. primerjalna analiza virov rastoče priljubljenosti slovenskih komunistič-
nih voditeljev v zadnjih letih socializma s pomočjo rezultatov anket slovenskega jav-
nega mnenja (Schnytzer in Šušteršič, 1996).

174 Ker so pripadniki nedomačih narodov »naravni« nasprotniki odcepitve, je zanimivo
omeniti, da so bili izkupički prosovjetskih komunistov sorazmerni, vendar manjši
od deleža pripadnikov ruskega naroda v prebivalstvu (ta je bil v Latviji 33,8 %, v Es-
toniji 30,3 % in v Litvi 8,6 %).
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skušali izkoristiti za čimprejšnje in le delno demokratične volitve v re-
publiške sovjete. Na volitvah je za isto mesto lahko tekmovalo več kandi-
datov, vendar so zaradi nerazvitosti alternativnih političnih organizacij
med njimi prevladovali pripadniki partije in volilci pogosto niso imeli
prave izbire. Ko so bile na tak način na začetku leta 1989 organizirane
volitve v zvezni sovjet in si je mesto v njem izborilo nekaj znanih disi-
dentov, je bilo o tem kljub nadaljevanju prevlade komunistov še mogoče
govoriti kot o pomembnem koraku naprej v postopnem oblikovanju bolj
demokratičnih političnih inštitucij. A le leto kasneje, ko so v drugih
socialističnih državah že izvedli ali vsaj pripravljali proste večstrankarske
volitve, je ohranjanje takšnega sistema že postalo zgodovinski anahroni-
zem. 

V letu 1990 so se mednacionalna nasprotovanja stopnjevala in republi-
ke so ena za drugo sprejemale deklaracije o suverenosti. V takšnem
ozračju so na opisani le delno demokratičen način izvolili sovjete, ki so
se kasneje praviloma prelevili v parlamente novonastalih držav in močno
vplivali na njihovo politično življenje. V številnih novoizvoljenih sovjetih
so večinski vpliv ohranili komunisti.175 V nekaterih so si prevlado izbori-
la populistična oziroma nacionalistična gibanja.176 V Moldaviji so si poli-
tično podporo enakomerno razdelili komunisti, ljudska fronta in interna-
cionalno (prosovjetsko) gibanje. O volitvah v Uzbekistanu v pregledani
literaturi ni natančnejših podatkov.

V mnogih republikah je osrednja vloga v novem političnem sistemu
pripadla predsedniku, zato so za razumevanje političnih razmer pomem-
bne tudi predsedniške volitve, ki so potekale vzporedno z volitvami sov-
jetov ali kmalu po njih. Številni voditelji so zmagali z več kot dvema tret-
jinama glasov.177 Pogosto so uveljavili avtoritarni način vladanja, zmagi
disidenta Kravčuka v Ukrajini in reformatorja Jelcina v Rusiji pa sta po-
menili uravnoteženje prevlade komunistov v sovjetih. Kot so pokazale
ankete in analiza volilnih programov, je bil Jelcin s 57 % osvojenih glasov
edini kandidat, ki so mu zaupali ljudje s izrazito pozitivnim odnosom do
demokracije in močno protikomunistično orientacijo (White, McAllister
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175 Ta ugotovitev velja za Rusijo, Belorusijo, Ukrajino, Azerbajdžan, Kirgizijo, Turkme-
nijo, Tadžikistan in Mongolijo. Podatki o izidih so navedeni v Tabeli 14. Za Rusijo
različni viri navajajo, da je bilo v novem sovjetu 86 % članov komunistične partije, a
tudi, da je bilo prek petine izvoljenih kandidatov povezanih z opozicijsko zvezo De-
mokratična Rusija.

176 V Armeniji je zmagalo nacionalistično gibanje s protikomunistično ideologijo. V
Gruziji je zmaga koalicije Svobodna Gruzija novemu predsedniku Gamsahurdiji
omogočila vzpostavitev avtarkične diktature, ki je vzdržala do nemirov leta 1992 in
prevrata, na čelu katerega je bil nekdanji sovjetski zunanji minister Ševarnadze. V
Kazahstanu si je popolno prevlado s pomočjo Ljudske unije zagotovil novi predsed-
nik Nazarbajev. Uspeh komunistov v teh republikah je razviden iz Tabele 14.

177 Lukašenko v Belorusiji, Ter-Petrosjan v Armeniji, Snegur v Moldaviji, Nazarbajev v
Kazahstanu, Alijev v Azerbajdžanu, Akajev v Kirgiziji, Nijazov v Turkmeniji, Kari-
mov v Uzbekistanu. Z nekaj več kot 60 % glasov sta zmagala Kravčuk v Ukrajini in
Nabijev v Tadžikistanu.
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in Kryshtanovskaya, 1994).178 Jelcinovi izvolitvi junija 1991 je sledil po-
skus prevrata konzervativnih sil proti zveznemu predsedniku Gorbačovu
in prav Jelcin je imel največje zasluge za njegov neuspeh. Kmalu zatem je
tudi Rusija sprejela deklaracijo o neodvisnosti in jo potrdila na referen-
dumu decembra 1991. To je pomenilo dokončen razpad sovjetske federa-
cije.

Tudi v Jugoslaviji so volitve po republikah izvedli v letu 1990. Sloven-
ski komunisti, ki so si pridobili podporo z zavzemanjem za gospodarske
reforme in večjo samostojnost republike, so pod novim imenom na voli-
tvah v družbenopolitični zbor skupščine osvojili 17,3 % glasov (in skoraj
enak delež sedežev).179 Hrvaški komunisti, ki so bili glede samostojnosti
bolj zadržani, so v družbenopolitičnem zboru osvojili 12,5 % sedežev.180

Komunisti so izgubili oblast tudi v Makedoniji (čeprav so v različnih
strankah osvojili kar 44 % sedežev v parlamentu)181 ter v Bosni in Herce-
govini (12,4 % glasov in sedežev v parlamentu).182 V nasprotju s tem je v
Srbiji Socialistična stranka osvojila kar 77,6 % glasov.183 Zveza komuni-
stov se je v Črni gori odrezala le malo slabše: osvojila je 66,4 % skupščin-
skih sedežev.184

Tabela 14 skuša pregledno povzeti opisane rezultate. Po predpostavki
bi moralo število, ki izraža volilni uspeh komunistov, v tabeli padati od
leve proti desni (uspešnejši naj bi bili v državah z endogeno tranzicijo).
Vendar ni tako. Med državami prvega kroga z izjemo Poljske ni bistvenih
razlik, saj se uspeh komunistov giblje v okviru petih odstotnih točk (od
12,5 % do 17,3 %). Za države drugega kroga bi lahko celo trdili, da so bili
komunisti uspešnejši v tistih z eksogeno tranzicijo. Za države tretjega
kroga pa lahko rečemo, da je kljub podobnemu začetku tranzicije us-
pešnost komunistov v njih zelo različna brez očitnega sistematičnega
vzorca.
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178 Priljubljenost pojasnjuje njegova politična zgodovina. Po sporu z Gorbačovom zara-
di pretirane radikalnosti je leta 1988 izstopil iz politbiroja KPSZ, nato pa bil na voli-
tvah izvoljen za poslanca v zveznem in kasneje še v ruskem sovjetu. V predvolilni
kampanji se je zavzemal za radikalne gospodarske in politične reforme. 

179 Ta zbor je bil voljen po proporcionalnem načelu. V celotni skupščini so osvojili 35
od 240 sedežev (14,5 %), na predsedniških volitvah pa je zmagal zadnji predsednik
ZKS Milan Kučan.

180 V celotni skupščini so osvojili 66 sedežev (18,7 %).
181 Ta odstotek je vsota glasov za Stranko demokratične akcije, nastale iz nekdanje KP,

za Markovićevo Zvezo reformnih sil in za novonastalo Socialistično stranko, ki so
nastopile v koaliciji (podatki za posamezne stranke niso dosegljivi).

182 Podatek je vsota rezultata Socialistične stranke, nastale iz ZK, in Markovićeve zveze
ter pomeni skupni izid v družbenopolitičnem zboru in zboru občin.

183 To ji je v celotnem parlamentu prineslo kar štiri petine sedežev, njen voditelj Milo-
šević pa je s 65 % zmagal tudi na predsedniških volitvah. 

184 Njen predsednik Bulatović je na predsedniških volitvah s 76 % zmagal še bolj pre-
pričljivo kot Milošević.
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Tabela 14: Uspeh komunistov na prvih demokratičnih volitvah 
(v odstotkih)

Endogena tranzicija Eksogena tranzicija 
1. krog držav

2. krog držav

3. krog držav

Viri: Adam (1993), Berglund in Dellenbrant (1991), Furtak (1990), Lentini (1995), Steiner (1991), White (1991), Williamson
(1993), World Factbook CIA (različne izdaje), internet (Elections Around the World, Nordsieck).
Opomba: Kjer je mogoče, število v tabeli pomeni delež (odstotek) glasov, ki ga je na prvih demokratičnih volitvah osvojila stranka,
nastala neposredno iz nekdanje komunistične partije, oziroma seštevek deležev, če je iz nje nastalo več strank. Pri seštevkih je v
oklepaju najprej zapisan delež stranke, ki je ostala zvesta izročilu, nato pa še delež reformiranega krila. Z znakom * so označeni po-
datki, ki ne pomenijo deleža glasov, ampak delež osvojenih sedežev v predstavniškem oz. proporcionalno voljenem domu parla-
menta. Z ** so označeni podatki, dobljeni na drugačen način (naveden je vsebinsko najustreznejši izmed razpoložljivih podatkov).
Kjer ni bilo na voljo ustreznih številčnih podatkov, znak + označuje volilno zmago komunistov, znak – pa njihov poraz. Podčrtane so
države, kjer so tudi po volitvah nekdanje komunistične partije ohranile vodilno vlogo v vladi. Za podrobnejša pojasnila o pomenu
podatkov glej besedilo.

Kje so razlogi, da predpostavka o izidu volitev ni bila uspešna, in ali jo
lahko popravimo, ne da bi se odrekli izbranemu pristopu k analizi tranzi-
cije? Pri kategorizaciji tipov tranzicije (Tabela 13) je bilo osnovno merilo
ravnanje oblasti v zadnjih letih socializma. Dlje, kot so potekale »pred-
tranzicijske« reforme, in korenitejše, kot so bile, bolj na levo stran tabele
se je uvrstila država. V državah z daljšo tradicijo reform smo pričakovali
večji volilni uspeh komunistov, ker smo domnevali, da so si komunisti z
reformami ustvarili ugled, ki na volitvah prinaša glasove, in da je ugled
neke vrste kapital, ki je tem večji, kolikor dlje se akumulira. Primerjava
med državami v prvi vrstici tabele pa nam nasprotno kaže, da je mogoče
enak politični kapital kot v nekaj letih oblikovati tudi v le nekaj mesecih.
Bistvena razlika med Poljsko in drugimi državami prvega kroga je, da so
v slednjih komunistične stranke pred volitvami izvedle bolj ali manj te-
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meljito notranjo prenovo. Tako so med letom 1988 in volitvami enkrat ali
dvakrat zamenjali vodstvo partije ter na čelo postavili ugledne reforma-
torje, se preimenovali (razen v ČSSR) in v vlado vključili tudi predstavni-
ke opozicije. V Sloveniji sicer ni prišlo do zamenjave na vrhu partije, zato
pa so se vidno spremenila njena javna stališča; podobno vsaj glede gos-
podarskih vprašanj velja tudi za hrvaško ZK. Temu bi lahko dodali še, da
sta tudi tisti frakciji litovskih in estonskih komunistov, ki sta podprli sa-
mostojnost, na volitvah dobili podoben delež glasov (28,3 % in 12,9 %).185

Nasprotno pa na Poljskem niso ohranili le imena stranke, ampak so za
Jaruzelskega, ki je bil gotovo simbol politične represije, zahtevali vna-
prejšnje zagotovilo, da bo ohranil položaj predsednika države.

Ugotovitev, da komunisti s preimenovanjem in notranjo prenovo v
nekaj mesecih za svoj volilni uspeh naredijo toliko kot z nekaj leti re-
formne politike, lahko razložimo na dva načina. Prvič, politični ugled ali
neugled je kapital, ki se mnogo bolj veže na posameznega politika kot na
stranko. Tako lahko s kandidiranjem posameznikov, ki so znani kot re-
formatorji, partija bistveno izboljša volilni izid (npr. Modrow in Gysi v
NDR, Nemeth in Poszgay na Madžarskem, Kučan v Sloveniji), in nas-
protno, s kandidiranjem konzervativcev ga bistveno poslabša (npr. Jaru-
zelski).186 Drugič, dolgoletno oblikovanje političnega kapitala lahko iz-
boljša volilni izid le, če volilci pri izbiri dejansko upoštevajo ravnanje
politikov in organizacij v zadnjih nekaj letih pred volitvami. Če pa je nji-
hova izbira odvisna le od dogajanja, denimo, zadnjega pol leta, pa je
možno z nekajmesečnim reformatorstvom doseči ravno toliko kot z več-
letnimi prizadevanji. Tako lahko rezultate vzhodnoevropskih volitev –
vsaj v prvem krogu držav – razumemo kot še en dokaz teze o »kratkovid-
nosti« volilcev, ki je bila v raziskavah volilnega obnašanja v razvitih de-
mokracijah večkrat potrjena.

Drugi dejavnik, ki ga pri oblikovanju osnovne predpostavke o pričako-
vanem izidu volitev nismo upoštevali, je bila razvitost politične opozicije.
Preprosto povedano, pričakovani uspeh komunistov ni odvisen le od nji-
hovega lastnega ravnanja, ampak tudi od tega, s kolikšno in kakšno poli-
tično konkurenco se soočijo na volitvah. O pomembnosti tega dejavnika
pričajo predvsem rezultati v drugem krogu držav. Primerjalno večji
uspeh komunistov v baltiških državah kot v državah prvega kroga lahko
pripišemo prav slabi razvitosti opozicije (razen ljudskih front, katerih
glavni program je bila neodvisnost). V Bolgariji in Albaniji so partije šele
tik pred padcem izvedle določene notranje spremembe. Ravnale so torej
podobno kot v ČSSR in NDR, a dosegle bistveno boljši volilni uspeh. To
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185 Neposredna primerjava uspeha teh frakcij z onimi, ki so se zavzemale za ohranitev
SZ, zaradi različnih deležev ruskega prebivalstva v baltiških državah ni mogoča.

186 Individualnost političnega kapitala potrjujejo tudi slovenske ankete javnega mne-
nja, ki so v obdobju 1987–90 zabeležile rast ugleda posameznih komunističnih poli-
tikov in padanje ugleda ZKS kot celote (gl. Schnytzer in Šušteršič, 1996).
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lahko pripišemo dejstvu, da so se v Bolgariji in Albaniji tudi alternativne
politične organizacije oblikovale šele tik pred volitvami, zato med volilci,
zlasti na podeželju, niso mogle pridobiti dovolj zaupanja, da bi na voli-
tvah uspele prevzeti oblast.187

Na splošno lahko za države z eksogeno tranzicijo, v katerih ni bilo raz-
vite politične opozicije, ugotovimo, da je na prvih volitvah veliko večino
osvojila ena sama stranka. Pogosto so bile to kar nekdanje komunistične
stranke.188 V Srbiji in Črni gori so prevlado prav tako ohranili komunisti,
vendar z zagovarjanjem nacionalističnega programa. V Romuniji je veli-
ko večino glasov osvojilo politično težko opredeljivo gibanje, ki se je
postavilo na čelo protirežimskih demonstracij. Drugod je veliko večino
dobilo protikomunistično nacionalistično gibanje.189

Za te države je ključno, da prve volitve še niso pomenile dokončne utr-
ditve izhodiščnega političnega ravnotežja. Ponekod se je nadaljeval pro-
ces nasprotovanja nekdanjim elitam, tako da so demokratične sile uspele
kmalu izsiliti nove volitve in utrditi svoj položaj.190 Drugod so se po voli-
tvah utrdili avtoritarni politični režimi. Pri tem ni ključno, ali je njihov
novi voditelj izšel iz komunistične partije, bistveno je, da so se na tak na-
čin ohranili kolektivistični politični vzorci, se pravi več kot dvotretjinska
prevlada ene stranke z izrazito ideološkim (nacionalističnim ali komuni-
stičnim) programom.

Osnovno modelsko razlago izida volitev (po kateri so komunisti uspe-
šnejši v državah z endogeno tranzicijo) moramo torej dopolniti s tremi
dodatnimi dejavniki.
(a) Kratkovidnost volilcev in individualnost ugleda kot političnega kapitala. Če

upoštevamo, da volilci pri izbiri ocenjujejo predvsem ravnanje politi-
kov v zadnjem letu ali še krajšem obdobju pred volitvami, ter da je
ugled posameznih komunističnih politikov lahko večji kot ugled par-
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187 Tudi v NDR so se opozicijske organizacije oblikovale šele tik pred padcem zidu.
Toda večina novonastalih strank je bila v bistvu izpostava zahodnonemških strank,
ki so nanje prenesle ne le veščino predvolilnega boja, ampak tudi ugled svojih vodi-
teljev. 

188 Poleg Albanije in Bolgarije velja to za Rusijo, Belorusijo, Ukrajino, Azerbajdžan, Kir-
gizijo, Turkmenijo in Tadžikistan. V Rusiji (ki jo sicer uvrščamo med države z endo-
geno tranzicijo) je k takemu izidu prispevala zlasti zgodnjost in le delna odprtost
volitev. 

189 To velja za Armenijo, Gruzijo in Kazahstan. Podobno bi lahko trdili tudi za Hrvaš-
ko, čeprav se je tam absolutna politična prevlada predsednika Tuđmana in njegove
stranke oblikovala postopno (na volitvah so dobili 55,8 % skupščinskih sedežev) in v
vojnih razmerah, kar otežuje primerjavo. Bolj uravnovešeno razmerje med zagovor-
niki nacionalnih osamosvojitvenih programov in komunisti se je oblikovalo v baltiš-
kih državah in Moldaviji, pa tudi v Sloveniji. Vse te države razen Moldavije naj bi
imele endogeno tranzicijo

190 To velja zlasti za Albanijo in Bolgarijo, kjer so v enem letu ponovili parlamentarne
volitve, ter Rusijo, kjer so se reformistične sile utrdile z zmago Jelcina na predsed-
niških volitvah.
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tije ali socialističnega sistema kot celote, lahko pojasnimo, zakaj med
volilno uspešnostjo komunistov v državah prvega kroga ni bistvenih
razlik, ter tudi popoln poraz poljske PZDP.

(b) Razvitost opozicije. Kjer opozicija ni razvita in nima tradicije, komuni-
sti z enako politiko dosežejo boljši volilni uspeh. Ta dejavnik pojas-
njuje njihov primerjalno boljši uspeh v baltiških državah ter Bolgariji
in Albaniji kot v državah prvega kroga.

(c) Težnja po ohranjanju kolektivističnih političnih vzorcev. Ta je značilna za
države, kjer pred tranzicijo ni bilo niti političnih sprememb niti obli-
kovanja opozicije. Tam na volitvah pride do prevlade ene stranke z
nacionalističnim ali komunističnim programom. To pojasnjuje izide v
večini ostalih sovjetskih republik, Romuniji ter Srbiji in Črni gori, po-
sredno pa tudi v Bosni in Hercegovini, kjer so večino glasov pobrale
stranke, ki so zastopale posamezne narode.191

Z upoštevanjem teh dodatnih dejavnikov lahko torej pojasnimo volilni
izid komunistov v večini opazovanih držav, ne da bi morali zapustiti
okvir racionalne ekonomske teorije politike. Nepojasnjena ostaja soraz-
merna raznolikost in uravnoteženost strank v Makedoniji in Moldaviji,
kjer bi prej pričakovali ohranjanje kolektivistične politike. Predvsem pa
je potrebno priznati, da nimamo odgovora na pomembno vprašanje,
zakaj je v nekaterih državah po močni volilni zmagi komunistov vseeno
prišlo do nadaljnjega utrjevanja demokracije (Albanija, Bolgarija, Rusija),
drugod pa so se utrdile avtoritarne sile, ki so dobile prve volitve.

Zastavlja se seveda vprašanje, kakšno vlogo ob upoštevanju dodatnih
treh dejavnikov sploh še igra razlikovanje med endogeno in eksogeno
tranzicijo, s katerim smo začeli pojasnjevanje volilnih izidov. Ugotovitev
o kratkovidnosti volilcev, pa tudi o individualnosti političnega kapitala,
namreč pomeni, da ravnanje komunistov v drugi polovici osemdesetih
let na izbiro volilcev ne bi smelo bistveno vplivati. Podatki o državah
prvega kroga to potrjujejo. V njih so komunisti s preoblikovanjem svoje
politike in organizacije že v nekaj mesecih lahko dosegli uspeh, hkrati pa
jim je obstoj politične opozicije in tradicije oporečništva preprečil, da bi
na svojo stran pridobili več kot približno šestino volilnega telesa.192 Toda
po drugi strani razlikovanje med endogenimi in eksogenimi sprememba-
mi prispeva k razumevanju pojava regresivne tranzicije. Do nje očitno
pride v državah, kjer niti partijske reforme niti demokratična opozicija
pred zlomom socializma niso začele razgrajevati kolektivistične politične
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191 Tri nacionalne stranke so skupaj dobile 80,7 % skupščinskih sedežev, in sicer musli-
manska 34,5 %, srbska 28,2 % ter hrvaška 18,1 %. Po popisu je bilo leta 1981 v repub-
liki 39,5 % prebivalstva Muslimanov, 32 % Srbov ter 18,4 % Hrvatov.

192 Čeprav je bilo na Hrvaškem, v ČSSR in NDR opozicijskih skupin pred zlomom
manj kot v drugih državah prvega kroga, pa so se v prvih dveh državah lahko oprle
na tradicijo velikih političnih uporov (t. i. maspok ter praška pomlad), v NDR pa na
politično strukturo Zahodne Nemčije.
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miselnosti. Nove ali preurejene stare politične sile zato svojo strategijo
oprejo ravno na izkoriščanje kolektivističnih ideologij, zlasti naciona-
lizma.

4.2. IZBIRA NAČINA PRIVATIZACIJE

Literatura običajno ločeno obravnava privatizacijo različnih področij gos-
podarstva: malih in srednje velikih podjetij, velikih podjetij, finančnega
sektorja, javnih služb, infrastrukture, kmetijskih podjetij in zemljišč, sta-
novanj. Poleg teh se posebej obravnavajo vprašanja restitucije (vračanja
lastnine ljudem, ki jim je bila nezakonito odvzeta z nacionalizacijo in
kolektivizacijo), spontane privatizacije (lastninskih sprememb, ki so jih
sprožila podjetja sama pred uveljavitvijo formalnega postopka privatiza-
cije) ter korporatizacije (določanja lastniških deležev v državnih podjetjih
kot predpogoja formalne privatizacije). Veliko pozornosti je namenjene
različnim možnim načinom lastninskega preoblikovanja, iskanju najbolj-
ših tehnik za njihovo uporabo in primerjavi njihove uspešnosti.193 Različ-
ni postopki se glede na stopnjo pobude in avtonomnosti, ki jo imajo
vodstva podjetij in potencialni novi lastniki pri izbiri načina privatizacije,
običajno v grobem delijo na centralizirane in decentralizirane.

Podajanje izčrpnega pregleda različnih načinov privatizacije, izbranih
v posameznih državah, ni namen tega dela. Z njihovim kratkim opisom
želimo le preizkusiti smiselnost teze, da je izbira načina privatizacije od-
visna od političnega ravnovesja, oblikovanega na začetku tranzicije, se
pravi od političnega vpliva, ki ga po prvih demokratičnih volitvah ohrani-
jo nekdanji komunisti, ter od moči menedžerskih in delavskih interesnih
skupin. Poslovodstvom podjetij bi bil najljubši način privatizacije, ki bi
jim omogočil ohraniti kar največjo avtonomijo pri vodenju podjetja in
prinesel kar najmanjšo nevarnost izgube položaja. Če vodijo perspektiv-
na podjetja, je za njih najboljša možnost menedžerski odkup, po katerem
sami postanejo lastniki podjetij, ki jih upravljajo.194 Če to ni mogoče, je
druga najboljša možnost kombinacija menedžerskega in delavskega od-
kupa (z gotovino, posojilom ali lastninskimi certifikati), saj lahko zapo-
slene z ustrezno politiko nagrajevanja hitro pridobijo na svojo stran in si
zagotovijo sorazmerno lagodno upravljanje ali pa kasneje celo odkupijo
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193 Glavne tehnike za privatizacijo v ožjem smislu so: prodaja podjetja ali njegovih
sredstev z dražbo, razpisom ali z javno ponudbo delnic; oddaja sredstev podjetja v
najem (leasing); menedžerski oziroma delavski odkup; razdelitev delnic prebivals-
tvu oziroma zaposlenim.

194 Direktorji neperspektivnih podjetij bi si verjetno želeli, da bi njihovo podjetje ostalo
last države, ki tudi ob zaostritvi nadzora še vedno dopušča določeno »mehkost« fi-
nančnih omejitev.
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njihove deleže. Zaposleni bodo imeli notranje lastništvo raje kot zunanje
tudi zato, ker pričakujejo, da bodo v procesu prestrukturiranja svoja de-
lovna mesta laže zaščitili v pogajanjih z menedžerji kot z zunanjimi last-
niki. Tretja najboljša možnost s stališča vodstva podjetja pa je vzpostavi-
tev razpršene lastniške strukture številnih malih delničarjev, ki zaradi
koordinacijskih problemov le redko lahko neposredno vplivajo na delo
uprave. 

Zaposleni v podjetjih bodo torej nasprotovali načinom privatizacije, ki
bi vzpostavili močne in aktivne zunanje lastnike podjetij ter trg kapitala,
kjer bi lahko prišlo do koncentracije in prenosov lastništva brez nadzora
uprav podjetij. Med katerimi političnimi silami lahko poiščejo zaveznike?
Ključ do odgovora leži v dejstvu, da ob začetku tranzicije v upravah pod-
jetij praviloma še vedno sedijo ljudje, ki so tja prišli po odredbi ali vsaj s
soglasjem nekdanje vladajoče strukture. To pomeni, da imajo stranke,
nastale iz komunistične partije, prek osebnih povezav z upravami še
vedno dostop do dela dohodkov oziroma rent, ki jih ustvarjajo podjetja.
Prav od teh strank bi zato pričakovali, da bodo najbolj vneto zagovarjale
tehnike privatizacije, v katerih imajo prednost zaposleni, še zlasti ob-
stoječa poslovodstva. Poleg tega bodo čas pred sprejetjem formalne pri-
vatizacijske zakonodaje skušali izkoristiti za »spontano« in polzakonito
osebno prisvajanje sredstev in dohodkov tedaj še državnih oziroma druž-
benih podjetij. Spontana privatizacija bi se v državah z endogeno tranzi-
cijo, kjer je elita pričakovala zlom svoje vladavine, morala začeti že v
predtranzicijskem obdobju. Drug naravni politični zaveznik privatizacije
v prid notranjih lastnikov so tudi organizacije, ki zastopajo zaposlene,
zlasti sindikati, saj je notranje lastništvo razumljeno kot zaščita pred
izgubo delovnih mest.195

Nove politične sile, ki nimajo osebnih povezav z nekdanjo politično
elito niti ne z večino uprav podjetij, bodo kot najboljšo možnost zagovar-
jale privatizacijo z brezplačno razdelitvijo čim širšemu krogu ljudi in z
vzpostavitvijo aktivnih zunanjih lastnikov. Razdelitev lastninskih certifi-
katov (voucherjev) naj bi novi vladi prinesla priljubljenost med prebivals-
tvom in povečala podporo procesu gospodarskih reform. Vzpostavitev
močnih zunanjih lastnikov (naložbenih skladov, bank, tujih naložbeni-
kov ipd.) bi ob primerni zasnovi lahko državi – in s tem novi politični
eliti – prinesla tudi posreden nadzor nad delom gospodarstva.

V nadaljevanju želim s kratkim pregledom odgovoriti na vprašanje, ali
so v državah z večjim političnim vplivom nekdanjih komunistov in boljšo
organiziranostjo interesnih skupin menedžerjev in delavcev res izbirali
načine privatizacije, ki dajejo prednost zaposlenim. V literaturi se običaj-
no predpostavlja, da so to decentralizirane tehnike, vendar izkušnje ne-
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195 Precejšnja skladnost interesov uprav in zaposlenih v podjetjih, kar se tiče privatiza-
cije, močno olajša politično strategijo reformiranih komunističnih strank, ki so
osebno povezane z upravami, na zaposlene pa se obračajo z njim domačo socialde-
mokratsko in sindikalistično retoriko.
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katerih držav (Rusije, Slovenije) kažejo, da tudi centralizirane metode
(splošna razdelitev s pomočjo lastniških certifikatov) ob ustrezni kombi-
naciji popustov in prednostnih pravic lahko favorizirajo zaposlene.196

Na Madžarskem so po oblikovanju svetov podjetij v letu 1984 direktor-
ji pridobivali vse večjo avtonomijo pri upravljanju. Zakon o podjetjih je
leta 1988 državnim podjetjem omogočil ustanavljanje novih podjetij, leto
kasneje pa so pridobili še možnost preoblikovanja v delniške družbe. Ta
zakonodaja je bila temelj obsežne spontane privatizacije, spodbujene
tudi s političnimi dogodki, ki so označevali vse večjo šibkost režima (za-
menjava Kadarja 1988, sprememba partijskega vodstva v prid reformi-
stom 1989). Njen rezultat sicer ni bila prava zasebna lastnina podjetij,
ampak navzkrižno medsebojno lastništvo državnih podjetij in bank, kar
je upravam prineslo popolno neodvisnost od države ter obilo priložnosti
za prisvajanje dohodkov in sredstev podjetij. V času predvolilne kam-
panje marca 1990 je zaradi javnega nezadovoljstva vlada ustanovila agen-
cijo za državno lastnino, ki naj bi omogočila nadzor nad ravnanjem pod-
jetij.

Oblast je po volitvah prevzela opozicijska koalicija Demokratičnega fo-
ruma in Stranke drobnih lastnikov. V skladu s svojo politično usmeritvijo
so podjetja najprej skušali privatizirati na način, ki ni v ničemer dajal
prednosti zaposlenim, to je z javno prodajo po britanskem zgledu. Pred
prodajo naj bi podjetja preoblikovali v delniške družbe in odpravili de-
lavske svete, vendar so morali ta načrt zaradi političnega nasprotovanja
opustiti. Ker poskusi prodaje niso bili uspešni, je vlada v letu 1991 uved-
la nove tehnike lastninjenja. Podjetja so dobila možnost sama poiskati
kupca, zainteresirani kupci so lahko na lastno pobudo predložili ustrez-
no ponudbo državni agenciji, zaposleni so pridobili pravico do 20 odstot-
kov izkupička prodaje ter prednostno pravico nakupa. Izbira načina pri-
vatizacije je tako postala predmet pogajanj med upravami podjetij,
potencialnim kupcem (če to niso bili zaposleni sami) in državno agencijo,
ki pa je igrala dokaj pasivno vlogo. O privatizaciji s certifikati so na Ma-
džarskem začeli razmišljati šele kasneje in sicer kot o načinu za dokonča-
nje preoblikovanja podjetij, ki niso bila zajeta v prejšnjih programih. Kot
bi pričakovali, je Socialistična stranka pri certifikatih zagovarjala popu-
ste za zaposlene, vlada enak znesek za vse državljane, na koncu pa je
bila uzakonjena kompromisna rešitev. Sklenemo lahko, da sta v madžar-
ski privatizaciji prevladovala postopnost in dogovarjanje, kar je v skladu
s siceršnjim gradualističnim pristopom k tranziciji v tej državi.197

Zakoni o podjetjih in družbenem kapitalu, ki jih je sprejela zadnja
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196 Glavni vir informacij o načinih privatizacije so publikacije, nastale iz raziskovalnega
projekta v okviru Srednjeevropske univerze: Frydman, Rapaczynski in Earle, 1993a
in 1993b, Earle, Frydman in Rapaczynski, 1993, ter Frydman in Rapaczynski, 1994.
Ostali viri so navedeni na ustreznih mestih v besedilu. Vrstni red držav v pregledu
sledi Tabeli 13.

197 Poleg že navedene literature gl. tudi Mihalyi, 1994, Voszka, 1995 in Kornai, 1996.
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jugoslovanska vlada, so omogočili spontano privatizacijo, podobno ma-
džarski. Slovenska politična opozicija je po zmagi na volitvah z ustavnim
zakonom ustavila lastninsko preoblikovanje po tej zakonodaji. Prvi vladni
predlog je predvideval decentralizirano privatizacijo z utemeljitvijo, da so
obstoječi menedžerji sposobni uspešno upravljati podjetja. Zlasti politič-
no konzervativnejši in protikomunistični del vlade se s predlogom ni stri-
njal, zato je prišlo do razkola in novega predloga, ki je predvideval centra-
lizirano privatizacijo s certifikati. Sprejem tega predloga je uspešno
preprečil zbor združenega dela, v katerem so imeli večino predstavniki
podjetij. Na koncu je skupina poslancev različnih strank oblikovala kom-
promis, ki je s popusti za zaposlene omogočil prevlado notranjih lastni-
kov, obenem pa odmeril pomembno vlogo tudi naložbenim skladom.198

Na Poljskem so imeli delavci podobno vplivno vlogo kot menedžerji
na Madžarskem. Njihova moč je temeljila na tradiciji soupravljanja, uza-
konjenega 1981, in politični organiziranosti v množičnem neodvisnem
sindikatu Solidarnost, ki je bil tudi glavni nosilec političnih sprememb in
zmagovalec prvih volitev. Kljub temu so pred volitvami nekateri direktor-
ji uspeli prisvojiti podjetja ali del njihovih sredstev s spontano privatiza-
cijo. Nova vlada je kmalu po volitvah pripravila program gospodarskih
reform, ki je poleg hitre stabilizacije vključeval tudi ukrepe za ustavitev
nenadzorovane privatizacije in program neposredne prodaje državnih
podjetij. Načrt so pripravili gospodarski ministri vlade, ki niso sodelovali
v pogovorih ob okrogli mizi pred volitvami in niso bili neposredno vezani
na sindikalno gibanje Solidarnost. Prvotni načrt je tako vključeval tudi
zamisel, da bi zakladnica začasno postala nominalni lastnik vseh držav-
nih podjetij, a je bila zaradi nasprotovanja zaposlenih kmalu opuščena,
za izvedbo privatizacije pa je bilo odtlej potrebno soglasje vodstva in za-
poslenih podjetja (predsednik vlade je sicer imel pravico odrediti privati-
zacijo v nasprotju z voljo zaposlenih, vendar je v praksi ni uveljavljal).
Zaposleni naj bi brezplačno dobili desetino delnic svojega podjetja, šest
desetin pa naj bi jih pripadlo različnim skladom. 

Zaradi skromne uspešnosti prodaj je zakon o privatizaciji poleti 1990
ponudil dodatne možnosti lastninjenja. Ni presenetljivo, da je z njim naj-
pogostejša tehnika postala tako imenovana privatizacija z likvidacijo, ki
je odlično služila interesom zaposlenih. Državno podjetje je bilo ukinje-
no, država pa je njegova sredstva po ugodnih pogojih prodala ali dala v
najem zasebnemu podjetju, ki so ga običajno ustanovili zaposleni starega
podjetja. Vlada je pripravila tudi program privatizacije s certifikati, ki pa
je naletel na nasprotovanje v parlamentu in je bil uveljavljen zelo pozno. 
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198 Proces izbiranja načina privatizacije v Sloveniji je s stališča ekonomske teorije politi-
ke podrobneje opisan v Schnytzer in Šušteršič, 1996. Že v tem članku je odločitev o
načinu privatizacije analizirana kot rezultanta vloge spontane privatizacije (oziroma
predtranzicijskih reform) in političnega vpliva komunistov po volitvah (gl. poglavje
2.3.3.) O razlogih za nezadovoljstvo Peterletove vlade z decentralizirano privatizaci-
jo posredno govori članek dveh njenih svetovalcev (Pleskovič in Sachs, 1994). 
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Ugotovimo lahko, da je poljska demokratična vlada podobno kot ma-
džarska (in delno tudi slovenska) najprej predlagala načine privatizacije,
ki niso bili posebej naklonjeni zaposlenim, vendar je morala kasneje po-
pustiti pritiskom in privoliti v kompromise. Delež, predviden za zaposle-
ne v certifikatni privatizaciji, je bil sicer manjši kot v Sloveniji, zato pa je
alternativna tehnika (privatizacija z likvidacijo) omogočila ceneno vzpo-
stavitev notranjega lastništva.

Na Češkoslovaškem pred tranzicijo ni bilo reform, zato tudi ne obsež-
ne spontane privatizacije in oblikovanja močnih interesnih skupin v pod-
jetjih. Prve volitve so koaliciji češkega in slovaškega opozicijskega giba-
nja (Državljanski forum, Javnost proti nasilju) prinesle dovolj močno
prevlado, da je nova vlada lahko začela s hitrimi reformami. V skladu s
pričakovanji modela se je odločila za privatizacijo s certifikati. Podjetja
so lahko sama predlagala tudi drugačno tehniko preoblikovanja (prodajo
sredstev ali delnic podjetja na dražbi, z razpisom ali znanemu kupcu,
prenos na lokalne oblasti ali javne sklade). To njihovo pravico je omejeva-
la možnost, da je lahko tudi kdor koli drug predlagal privatizacijski pro-
jekt za izbrano podjetje, končna odločitev pa je bila v rokah vlade. Bistve-
no je, da program ni predvidel nobenih posebnih ugodnosti za zaposlene
in uprave podjetij. Podobno tudi v NDR zaradi trdnosti Honeckerjevega
režima ni bilo spontane privatizacije in tudi ne dvoma, da je država re-
snični lastnik podjetij (Dornbusch in Wolfe, 1994). Čeprav tam za privati-
zacijo niso uporabili certifikatov, ampak neposredno in nadzorovano
prodajo (pretežno zahodnonemškim kupcem), lahko enako kot za Češko-
slovaško ugotovimo, da za zaposlene ni bilo predvidenih omembe vred-
nih ugodnosti. 

V Rusiji je tranzicija potekala v stalnem spopadu med reformistično
usmerjeno vlado, ki je imela podporo predsednika Jelcina, in konzerva-
tivnim parlamentom, ki je zaviral reforme in se pri privatizaciji zavzemal
za čim večje pravice zaposlenih. Reformatorji med prebivalstvom in raz-
ličnimi interesnimi skupinami niso imeli trdne podpore, zato so upali, da
jo bodo pridobili s programom brezplačne certifikatne razdelitve državne
lastnine. Takšnemu načrtu so nasprotovale mnoge skupine, ki so menile,
da so v privatizaciji upravičene do posebej ugodnega položaja. Njihova
pričakovanja so izhajala predvsem iz nejasnosti lastninske strukture v
Sovjetski zvezi, kjer so z reformami Gorbačova številne skupine pridobi-
le določene »lastninske pravice« v smislu možnosti dejanskega nadzora
uporabe sredstev podjetja.199 V letih 1989 in 1990 je z oblikovanjem tako
imenovanih najemnih podjetij prišlo tudi do obsežne spontane privatiza-
cije.200
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199 Prikaz dogajanja v Rusiji temelji predvsem na Blanchard et al., 1993.
200 V bistvu je šlo za to, da so zaposleni, zlasti pa upravitelji državnega podjetja ustano-

vili novo zasebno podjetje, to pa je nato od državnega pod ugodnimi pogoji najelo
sredstva in jih uporabljalo za svoje poslovanje. 
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Končni rezultat političnih razprav je bil kompromisni model certifikat-
ne privatizacije, ki naj bi zadovoljil vse udeležene. Zaposleni so dobili
možnost pridobiti dobršen del lastnine podjetij, vendar brez dejanskega
nadzora (zaradi razpršenosti lastništva). Menedžerji so dobili popust pri
nakupu podjetja in pravico do izbire tehnike privatizacije, tako da so
lahko poskrbeli za prevlado notranjih lastnikov. Lokalne vlade so prido-
bile pravico do dela prihodkov od privatizacije, ne pa tudi do upravljanja
novih podjetij. Uradniki v ministrstvih, ki so še nedavno tega neposred-
no nadzirali delovanje direktorjev, so bili pomirjeni z določilom, da je pri
izbiri načina privatizacije velikih podjetij potrebno njihovo soglasje.
Kompromisni program se je po uradni potrditvi začel hitro in učinkovito
izvajati.

Večino v latvijskem parlamentu je dobila Ljudska fronta, stranki, na-
stali iz komunistične partije, pa sta osvojili dobro tretjino sedežev. Nova
vlada je zaradi zlorab najprej odpravila možnost najemanja osnovnih
sredstev državnih podjetij in formalno prenesla vsa sovjetska podjetja na
latvijskem ozemlju pod lastno upravo. Privatizacija je potekala počasi.201

Kot glavna metoda je bila predvidena prosta razdelitev s pomočjo certifi-
katov brez kakršnih koli posebnih prednosti za zaposlene.202 Kasneje je
bila zaposlenim podeljena prednostna pravica do nakupa petine delnic
podjetja, poleg tega pa so se prek lastnega zasebnega podjetja lahko po-
tegovali za najem sredstev državnega podjetja.

V Estoniji so bile politične razmere podobne, le da je bil položaj vodil-
ne Ljudske fronte nekoliko šibkejši. Vlada je predlagala uzakonitev raz-
ličnih tehnik privatizacije, med katerimi naj bi prednost imela neposred-
na prodaja tujcem, domačim kupcem pa z obročnim odplačilom. Zlasti
nacionalistične stranke v parlamentu so predlogu nasprotovale in zahte-
vale čimprejšno hitro privatizacijo s certifikati, ki bi zaustavila procese
nenadzorovanega prisvajanja sredstev podjetij in omogočila primerno
oddolžitev razlaščencem (z dodatnimi certifikati). Spor se je rešil z zame-
njavo vlade januarja 1992. Nova vlada je še naprej skušala pridobiti tuje
kupce za socialistična podjetja, obenem pa je pospešeno pripravljala za-
konodajo o certifikatih in izvedla nekaj poskusnih privatizacij.

V Litvi je osamosvojitveno gibanje Sajudis osvojilo kar dve tretjini gla-
sov, prosovjetsko usmerjeni komunisti pa le dvajsetino. Oboje je verjetno
posledica sorazmerno majhnega deleža ruskega prebivalstva. Privatizaci-
ja je potekala hitro s pomočjo kar štirih vrst certifikatov,203 ki so se na
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201 Razlogi so bili nerazčiščena vprašanja v zvezi z upravičenji tujih državljanov
(Rusov), prav tako v zvezi z valuto za denarne odkupe (ruski ali latvijski rubelj) in
podobno.

202 Za uporabo certifikatov ni bil predviden poseben mehanizem. Prejemniki so jih eno-
stavno uporabili za nakup podjetja tako, kot da bi šlo za pravi denar.

203 To so bili splošni državljanjski certifikati, certifikati za varčevalce, ki jim je inflacija
razvrednotila prihranke, certifikati za zaposlene v kmetijstvu in certifikati za razlaš-
čence.
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dražbah lahko uporabljali skupaj z denarjem. Za prednostne nakupe za-
poslenih je bilo rezerviranega 30 % kapitala vsakega podjetja, možnost
pridobitve delnic pa je bila že prej dana zaposlenim v »najemnih podjet-
jih« (in sicer do vrednosti plačanih najemnin in neizplačanih plač).

Politične razmere v Ukrajini so zaznamovali nejasna delitev pristojno-
sti med vlado, centralno banko in zakonodajalcem ter nenehni spori med
zagovorniki radikalnih sprememb in privrženci zmernih reform. Spori
med zagovorniki interesov zaposlenih oziroma uprav podjetij ter pobud-
niki radikalnih sprememb so bili podobni kot v Rusiji, le da so v Ukrajini
podjetniški »insiderji« mnogo uspešneje prevesili tehtnico na svojo stran.
Dopuščena je bila ohranitev obstoječih najemnih podjetij in ustanavlja-
nje novih, ne da bi vlada te procese lahko omejevala. Ob visoki inflaciji
je najem pomenil možnost za skoraj popolno prisvojitev osnovnega pod-
jetja. Spomladi 1992 so uzakonili lastninske certifikate, vendar naj bi jih
uporabljali postopno, v skladu z letnim programom privatizacije. Zapo-
slenim so pri tem podelili vrsto prednostnih pravic in popustov. 

Prvo povolilno leto v Bolgariji je minilo v znamenju vladne krize. Po
odstopu vlade nekdanjih komunistov, ki so imeli večino v parlamentu, je
vodenje prevzela »tehnična« vlada nestranskarkih strokovnjakov. Šele po
ponovnih volitvah, ki so oktobra 1991 prinesle zmago opozicijski Zvezi
sil demokracije, so pripravili prvi osnutek privatizacijske zakonodaje.204

Vlada je predlagala neposredno prodajo podjetij najboljšemu ponudniku
pod nadzorom ministrstva za gospodarstvo. Opozicijska socialistična
stranka in del demokratične koalicije sta predlogu nasprotovala zaradi
centralizacije nadzora in predvsem, ker ni predvidel nobenih prednost-
nih pravic zaposlenih. Spor v koaliciji je povzročil odstop ključnih gospo-
darskih ministrov in sprejetje kompromisnega zakona, ki je podelil zapo-
slenim manj pravic kot alternativni parlamentarni predlog, a več kot prvi
vladni osnutek (prednostna pravica nakupa petine delnic podjetja po po-
lovični ceni). 

O Albaniji je na voljo manj podatkov kot o Bolgariji,205 vendar se zdi,
da je med njima precej podobnosti. Tudi v Albaniji so vlado najprej sesta-
vili nasledniki komunistov, kar je povzročilo proteste in nato oblikovanje
široke vlade narodne enotnosti, kmalu pa tudi ponovne volitve in zmago
demokratične opozicije. V privatizaciji naj bi prevladovala prodaja delnic
in podjetij za denar in certifikate, pri čemer naj bi zaposleni imeli pred-
kupno pravico.

Romunija je bila vse do zloma režima trdna centralizirana diktatura,
zato ni bilo niti spontane privatizacije niti oblikovanja močnih interesnih

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

204 V mesecih pred prvimi volitvami je prišlo do spontane privatizacije z neregulirano
prodajo sredstev podjetij fizičnim in pravnim osebam. Odlok, ki je prodaje omogo-
čil, je bil zaradi negodovanja javnosti po treh mesecih odpravljen. Aldcroft in More-
wood (1995) navajata, da je tudi tehnična vlada Popova pripravila osnutek privatiza-
cije, vendar zanj ni dobila potrebne podpore.

205 Oprli smo se predvsem na sorazmerno star članek Blejerja in sodelavcev (1992).
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skupin. To je močno olajšalo delo vladi Nacionalne fronte, ki je poleg
tega imela tudi dvetretjinsko podporo v parlamentu. Po pričakovanju so
se odločili za privatizacijo s certifikati brez prednosti za zaposlene. Sklad
državne lastnine je postal lastnik 70 % kapitala vseh podjetij in predvide-
no je bilo, da jo bo v naslednjih sedmih letih postopno odprodal najbolj-
šim ponudnikom. Ostalih 30 % kapitala so enakomerno razdelili med pet
naložbenih skladov, delnice teh skladov pa po predpisanem vzorcu med
državljane v zameno za certifikate. Država je obdržala precejšen nadzor
tudi nad temi nominalno zasebnimi skladi.

Izbrani načini privatizacije za države, o katerih imamo na voljo dovolj
zanesljive in izčrpne informacije, so prikazani v Tabelah 15 in 16. Iz pre-
gleda lahko oblikujemo sklep, da so desničarske, demokratične (sredin-
ske) in populistične vlade, ki so v začetnem obdobju prevladovale v tran-
zicijskih državah, sprva oblikovale program privatizacije s certifikati ali
neposrednimi prodajami brez znatnejših ugodnosti za zaposlene in vods-
tva podjetij. Njihova uspešnost pri uveljavljanju takšnega programa v par-
lamentu in javnosti je bila odvisna od moči interesnih skupin zaposlenih
in menedžerjev, ta pa od tipa tranzicije. V državah z endogeno tranzicijo
so morale vlade pri uveljavljanju privatizacijskega programa popustiti in
privoliti v ugodnosti za notranje odkupe.206 Podobno se je zgodilo v drža-
vah, kjer je demokratična ali desničarska vlada nastopila šele po krajšem
obdobju komunistične vlade.207 Nasprotno je vlada v državah z eksogeno
tranzicijo mnogo lažje uveljavila privatizacijo brez posebnih ugodnosti za
notranje odkupe.208

XEMPIRIČNA ANALIZA: TRANZICIJAX

206 Takšne države so Madžarska, Slovenija, Poljska in Rusija, v manjši meri tudi Latvija
in Litva. Izjema je Estonija, ki je kljub endogeni tranziciji zaposlenim podelila malo
ugodnosti.

207 Bolgarija in Albanija. Komunistični vladi sta v času svojega mandata privatizacijo
zavlačevali.

208 Češkoslovaška, Romunija, Nemčija. Izjema je Ukrajina, kjer se kljub eksogeni tran-
ziciji ni oblikovala močna demokratična vlada, ki bi bila sposobna uveljaviti konsi-
stenten program privatizacije. Posledica je bila spontana privatizacija in velike
ugodnosti za zaposlene pri certifikatnem lastninjenju.
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Tabela 15: Politično ravnovesje in izbira načina privatizacije

DRŽAVA POLITIČNO RAVNOVESJE PREVLADUJOČI NAČIN OBSEG UGODNOSTI ZA

OB ZAČETKU TRANZICIJE PRIVATIZACIJE NOTRANJE LASTNIKE

MDŽ Vlada desničarska, velik vpliv Najprej poskus prodaje, nato Veliko
menedžerjev po spontani decentralizirano, dogovorno
privatizaciji 

SLO Vlada desničarska, velik vpliv Najprej dva nasprotna Veliko; vpliv omejen 
»insiderjev« v parlamentu predloga, nato kompromis z naložbenimi skladi

POL Vlada demokratična, Najprej poskus prodaje, Veliko pri likvidaciji, 
šibka (koalicijska) nato privatizacija z malo pri certifikatih

likvidacijo in certifikati 
ČS Močna desničarska vlada Privatizacija s certifikati Malo
NDR Desničarska vlada Prodaja Malo
RUS Reformam naklonjena vlada, Privatizacija s certifikati Veliko

komunistični parlament
LAT Desničarska vlada Privatizacija s certifikati Srednje

in prodajo
EST Demokratična vlada Privatizacija s certifikati Malo

s prevlado desnice in prodajo
LIT Populistična vlada Privatizacija s certifikati Srednje
UKR Komunistična vlada Privatizacija s certifikati, Veliko

najemna podjetja
BOL Najprej komunistična, Privatizacija s prodajo Srednje

nato demokratična vlada
ALB Najprej komunistična, Privatizacija s prodajo Srednje

nato desničarska vlada in certifikati
ROM Močna populistična vlada Privatizacija s certifikati Malo

Vir: gl. besedilo
Opomba: Pri poimenovanju politične usmeritve vlad izraz desničarska označuje vlado, nastalo iz strank nekdanje opozicije in z
jasno usmeritvijo za liberalno tržno gospodarstvo; izraz demokratična pomeni vlado, prav tako nastalo iz strank nekdanje opozicije,
od katerih pa nekatere zagovarjajo socialnodemokratski model tržnega gospodarstva; izraz populistična označuje izrazito protiko-
munistično ali nacionalistično vlado; izraz komunistična pa vlado, v kateri prevladujejo politični nasledniki nekdanje partije. Izpuš-
čene so države, za katere nimamo dovolj zanesljivih podatkov (države nekdanje Jugoslavije razen Slovenije, Belorusija ter vse drža-
ve tretjega kroga), ostale pa so urejene tako kot v Tabeli 13 (črta označuje posamezne kroge držav; znotraj kroga so razvrščene od
držav z endogeno do držav z eksogeno tranzicijo).

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX
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Tabela 16: Tip tranzicije in vloga »insiderjev« v privatizaciji

Endogena tranzicija Eksogena tranzicija 
1. krog držav

2. krog držav

3. krog držav

Vir: Tabeli 13 in 15, besedilo naloge. 
Opomba: podčrtano so označene države z veliko vlogo vodstev in zaposlenih v podjetjih v procesu privatizacije; največji vpliv so
imeli v tistih, ki so tiskane polkrepko. Postrani so zapisane oznake držav z majhno vlogo »insiderjev« v privatizaciji. Oznaka SP po-
meni spontano privatizacijo v obdobju pred prvimi volitvami. Oznake držav, za katere nimamo na voljo dovolj informacij, so zapisa-
ne v oklepaju.

Primerjava tabel 16 in 14 pokaže, da tip tranzicije mnogo bolj jasno in
sistematično vpliva na vlogo »insiderjev« v privatizaciji kot na izid prvih
demokratičnih volitev. Tabela 16 kaže jasno pravilo (z izjemo Ukrajine),
da so v državah z endogeno tranzicijo ugodnosti za zaposlene in mene-
džerje podjetij pri privatizaciji mnogo večje kot v tistih z eksogeno tranzi-
cijo. Po drugi strani v Tabeli 14 ni očitne jasne povezave med tipom tran-
zicije in izidom volitev. To navidezno nekonsistentnost rezultatov lahko
pojasnimo. V državah z endogeno tranzicijo je bilo dovolj časa za obliko-
vanje močnih interesnih skupin, ki so bile sposobne uveljaviti svoj inte-
res pri oblikovanju privatizacijskih programov ne glede na izid volitev in
relativno politično uspešnost nekdanjih komunistov kot »naravnih zavez-
nikov« interesov podjetniških »insiderjev«. Po drugi strani v državah z
eksogeno tranzicijo ni bilo močnih interesnih skupin, zato je bil položaj
novih nekomunističnih vlad močnejši in so lahko uveljavile zase naju-
godnejši model lastninjenja. Z drugimi besedami to pomeni, da glavni
»transmisijski mehanizem«, prek katerega predtranzicijske reforme vpli-
vajo na izbiro privatizacije, ni volilni izid, ampak razvitost in relativni
vpliv interesnih skupin.
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4.3. DINAMIKA TRANZICIJE: 
VELIKI POK ALI POSTOPNOST?

Naš model napoveduje, da naj bi bila dinamika tranzicije hitrejša v drža-
vah, kjer je do zloma prejšnjega režima prišlo na eksogen način, torej
brez pomembnejših predhodnih reform. Nasprotno naj bi v državah z
endogeno tranzicijo izročilo socialističnih reform vplivalo tako, da bi bile
tranzicijske spremembe bolj postopne – zaradi vztrajnosti inštitucij in
»odvisnosti od poti« naj bi nove reforme v veliki meri pomenile logično
nadaljevanje starih; zaradi manj izrazite nenaklonjenosti prejšnjemu
sistemu in njegovim politikom naj bi bila politična podpora za hitre, radi-
kalne in vseobsežne spremembe sorazmerno manjša; zaradi ohranjanja
vplivnosti že v socializmu oblikovanih interesnih skupin in njihovih
predstavnikov naj bi bilo težje doseči potrebno politično soglasje za pro-
gram hitrih sprememb. 

V literaturi se o dinamiki (hitrosti in korenitosti) tranzicije običajno
razpravlja v zvezi s tremi področji, kjer naj bi se začele tranzicijske refor-
me: stabilizacijo, liberalizacijo in privatizacijo. O slednji smo govorili v
prejšnjem razdelku in videli, da se pri izbiri načina lastninskega preobli-
kovanja kažejo značilne razlike med državami z eksogeno oziroma endo-
geno tranzicijo. Te razlike smo lahko pojasnili z različno močjo intere-
snih skupin. V tem razdelku se bomo najprej posvetili izbiri načina
stabilizacije gospodarstva, nato pa še tempu liberalizacije. Na koncu
bomo predstavili še širši pogled, ki skuša kot postopno ali hitro ovredno-
titi celotno tranzicijo in ne njenih posameznih elementov.

Odločitev za hitro ali postopno stabilizacijo. Stabilizacija kriznih gos-
podarskih razmer je bila naloga, s katero so se morale soočiti vse
demokratično izvoljene vlade. Osnovni cilji gospodarske politike so bili
znižanje inflacije na zmerno raven, umiritev tečaja domače valute in
ustvarjanje pogojev za notranjo konvertibilnost, zaustavitev padanja
proizvodnje, uravnoteženje plačilne bilance in državnega proračuna. Do-
seganja teh ciljev se je mogoče lotiti na dva osnovna načina. Ena možnost
je tako imenovani »veliki pok«, se pravi hkratna uvedba vseh bistvenih
ukrepov z javno oznanjenim programom, ki naj bi v očeh javnosti pome-
nil jasno prelomnico s preteklostjo, verodostojnost pa črpal iz osebne za-
veze ključnih politikov ter iz izbranih »sider« gospodarske politike (npr.
fiksni nominalni devizni tečaj). Druga možnost je postopno uvajanje po-
trebnih ukrepov (gradualizem) in sprotno prilagajanje tekočim razmeram
brez posebnih javnih oznanil ter javno znanih sider ali kratkoročnih ci-
ljev.209

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

209 Teoretični argumenti v prid enega in drugega pristopa so podrobno prikazani v po-
glavju 1.3.
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Tabela 17 podaja osnovni pregled izbire načinov stabilizacije, čas
uvedbe programov (kjer je šlo za veliki pok) in politično usmeritev vlade,
ki jih je pripravila. Kot vidimo, so prevladovali programi »zdravljenja s
šokom« (hkratna stabilizacija na vseh pomembnih področjih). Postopna
stabilizacija je bila značilna za države z najbolj izrazito endogenim tipom
tranzicije.210

Tabela 17: Politična usmeritev vlade in izbira načina stabilizacije

DRŽAVA ČAS UVEDBE UKREPOV TIP STABILIZACIJE POLITIČNA USMERITEV VLADE

MDž januar 91 in kasneje postopna desničarska
marec 95 hkratna levo liberalna koalicija

SLO oktober 91 in kasneje postopna desničarska, 
od maja 92 sredinska

POL januar 90 hkratna demokratična, 
šibka

HRV oktober 93 hkratna populistična, močna
ČS januar 91 hkratna desničarska, močna
NDR julij 90 hkratna desničarska
RUS januar 92 hkratna reformistična

maj 93 postopna zmerno reformistična
LAT poletje 92 hkratna desničarska vlada
EST poletje 92 hkratna demokratična 

s prevlado desnice
LIT poletje 92 hkratna, a neodločna populistična, močna
UKR postopna, neodločna komunistična
SRB/ČG januar 94 hkratna populistična, močna
BOL februar 91 hkratna, a neodločna tehnična vlada, 

nato demokratična
ROM september 90 hkratna, a neodločna populistična, močna
KZH december 90 hkratna populistična, močna
Viri: Blanchard, Froot in Sachs (1994), Blejer in Škreb (1997), Kornai (1996), Nuti (1993), Saavalainen (1995).
Opomba: Za razlago poimenovanja politične usmeritve vlad gl. opombo k Tabeli 15. Izpuščene so države, za katere nimamo dovolj
zanesljivih podatkov (Belorusija, Makedonija, Albanija ter vse države tretjega kroga razen Kazahstana), ostale pa so urejene tako
kot v Tabeli 15.

Na Madžarskem je sicer desničarska vlada v bistvu nadaljevala refor-
me, začete že v predtranzicijskem času, čeprav bi glede na njeno politič-
no usmeritev pričakovali drugačno ravnanje. Razloge za to protislovje
lahko iščemo v »odvisnosti od poti« (nadaljevati po delno že prehojeni
stezi je enostavneje kot začeti pot znova), obstoju močnih interesnih sku-
pin, šibkosti vlade (kar se je pokazalo npr. ob stavki taksistov zaradi po-
dražitve bencina jeseni 1991) ter veliki priljubljenosti voditeljev zadnje
komunistične vlade (njen predsednik Nemeth je na parlamentarnih voli-
tvah v svojem okraju dobil kar tri četrtine glasov). Gradualistična politi-
ka je bila tudi posledica želje po ohranjanju socialnega miru, ki se kaže v
tem, da so realne plače na Madžarskem v primerjavi s Češkoslovaško,
Poljsko in Slovenijo na začetku tranzicije padle najmanj ter da je osebna

XEMPIRIČNA ANALIZA: TRANZICIJAX

210 Viri informacij o posameznih državah so podani pri Tabeli 17.
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potrošnja padala počasneje od BDP (Kornai, 1996). V tej luči je potrebno
razumeti tudi uvedbo odločnejšega programa leta 1995. Predvsem zaradi
slabih gospodarskih rezultatov (velik proračunski primanjkljaj, zadolže-
vanje v tujini) so na drugih volitvah večino dobili nekdanji komunisti,
koalicijo z njimi pa je naknadno sklenila liberalna Zveza svobodnih de-
mokratov, ki ni sodelovala v prejšnji vladi. Šele po skoraj letu neuspešnih
poskusov reševanja razmer je socialistična stranka privolila v program
vseobsežnih reform, ki so ga liberalci zagovarjali že pred volitvami.

Stabilizacija je v Sloveniji potekala v treh stopnjah, ki so pomenile
vedno bolj natančno prilagajanje monetarne politike ocenjenemu pov-
praševanju po denarju. Inflacija se je tako do enoštevilčne znižala po-
stopno prek večletnega obdobja (od uvedbe tolarja oktobra 1991 do
1995), glavne težave pa so bile na področju nadzorovanih cen in dohod-
kovne politike (Bole, 1997). Prva demokratična vlada je pomladi 1991 pri-
pravila vseobsežen program hkratnih reform in stabilizacije, kar je bilo v
skladu z njeno politično usmeritvijo, vendar ga zaradi vojne ni mogla iz-
peljati na predviden način. Po zamenjavi premiera in spremembi vladne
koalicije maja 1992 pa sta v izvajanju reform nasploh prevladala postop-
nost in sprotno prilagajanje razmeram (Pleskovič in Sachs, 1994).211

Postopna stabilizacija je bila politična nujnost tudi v Rusiji. Reformi-
stična vlada je sicer leto 1992 začela z nekoliko zadržanim programom
vseobsežnih reform, ki pa ga je v drugi polovici leta spodnesla ekspan-
zivna politika centralne banke. Šele po odstopu ključnih reformatorjev
ter uspešnem referendumu o podpori reformam in Jelcinu (aprila 1993)
je ob sodelovanju IMF med centralno banko in vlado prišlo do sporazu-
ma o novem, tokrat gradualističnem programu stabilizacije. 

V Ukrajini, kjer so politiko obvladovali nekdanji komunisti, so bile
spremembe počasne in neodločne, torej je bolj kot za načrtni graduali-
zem šlo za nepripravljenost na večje spremembe oziroma prisilni gradua-
lizem. Pri tem je bila usmeritev predsednika Kravčuka sicer zmerno re-
formistična, vendar je bil omejen s sestavo parlamenta (Havrylyshyn,
1997).

V baltiških državah so nekomunistične vlade pripravile programe »ve-
likega poka«, kar je skladno z njihovo ideologijo, ne pa tudi z endogenim
tipom tranzicije v teh državah. Takšne reforme so po pričakovanju načr-
tovali in uvedli tudi v državah prvega in drugega kroga z eksogeno tranzi-
cijo. 

Pregled torej kaže, da so v večini držav prve demokratične vlade, ki so
bile praviloma desničarsko ali populistično usmerjene, obdobje začetne-
ga povolilnega navdušenja in pripravljenosti na odrekanje izkoristile za

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

211 Glede na dogajanja v parlamentu ob sprejemanju privatizacijske zakonodaje je
vprašljivo, ali bi prvotni program sploh kdaj lahko dobil potrebno politično podpo-
ro. Vzroki za gradualizem so torej v Sloveniji podobni tistim na Madžarskem (endo-
gena tranzicija, ohranjanje vpliva starih interesnih skupin).



213

snovanje in uvedbo vseobsežnega stabilizacijskega programa.212 Pri us-
pešnosti in vztrajnosti izvajanja programov pa so med državami pomem-
bne razlike. V okviru prve skupine je, po pričakovanju, v državah z endo-
geno tranzicijo ne glede na izid volitev prevladal gradualizem. Podobno
velja za Rusijo v okviru druge skupine držav. To pomeni, da je ohranitev
interesnih skupin najpomembnejši dejavnik, ki pojasnjuje prevlado gra-
dualizma. V baltiških državah pa so demokratične vlade, sicer po nekaj
časa trajajoči konsolidaciji držav po odcepitvi, uspele uveljaviti hitre re-
forme kljub endogenosti tranzicije. Hitre reforme so praviloma prevlada-
le tudi v državah z eksogeno tranzicijo.

Odločitev za hitre ali postopne začetne reforme. Druga razsežnost di-
namike tranzicije je liberalizacija in privatizacija gospodarske dejavnosti.
Gre za temeljne reforme, ki bi jih bilo po teoriji potrebno opraviti na za-
četku tranzicije in pomenijo prelom z ureditvijo socialističnega sistema.
Kot vir informacij o dinamiki in globini liberalizacije uporabljamo
indeks, ki so ga oblikovali v Svetovni banki (Melo, Denizer, Gelb, 1997).
Indeks sestavljajo tri komponente: 
(a) Indeks notranje liberalizacije izraža stopnjo sprostitve domačih cen in

odprave trgovinskega monopola države.
(b) Indeks zunanje liberalizacije meri stopnjo sprostitve zunanje trgovine ter

odprave nadzora in obdavčitve izvoza. Večji je za države s konvertibil-
no valuto in tiste, ki so nekdanje uvozne kvote in visoke uvozne cari-
ne hitro zamenjale z nizkimi carinami brez kvot. 

(c) Indeks razvoja zasebnega sektorja, ki izraža zlasti napredek pri privatiza-
ciji malih in velikih podjetij ter reformi finančnega sistema. 

Ker gre za vsebinsko dokaj različne kazalce, Tabela 18 prikazuje le pov-
prečno vrednost prvih dveh sestavin skupnega indeksa, Tabela 19 pa
vrednost indeksa privatizacije.213 Pri ocenjevanju dinamike tranzicije v
nadaljevanju bomo višino indeksov uporabljali kot informacijo o globini
sprememb (višji indeks pomeni večjo stopnjo sprostitve gospodarske
dejavnosti), absolutno spremembo vrednosti indeksa v posameznih letih
pa kot kazalec njihove hitrosti (večji skok indeksa v enem letu pomeni
hitrejše izvajanje reform).
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212 Kasneje so jih uvedli v državah z velikimi gospodarskimi pretresi zaradi odcepitve
(Baltik) oziroma vojne (Hrvaška, Jugoslavija).

213 V izvirniku ima indeks za vsako komponento posebej vrednost od 0 do 1, tu pa smo
ga zaradi preglednosti predstavitve pomnožili s 100.
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Tabela 18: Sestavljeni indeks liberalizacije

VREDNOST INDEKSA SPREMEMBA VREDNOSTI INDEKSA LETO

DRžAVA 89 90 91 92 93 94 VOLITVE NAJVEČJA CELOTNA RELATIVNO VOLITVE NAJVEČJA

MDž 50 75 90 90 90 90 25 40 63 90
SLO 55 70 85 90 90 90 15 35 43 90
POL 20 80 80 90 90 90 60 70 86 90
HRV 55 70 70 80 85 90 15 35 43 90
ČEš 0 0 85 90 90 90 0 85 90 94 90 91
SLK 0 0 85 90 85 85 0 85 85 100 90 91

RUS 0 0 10 55 65 70 10 45 70 64 91 92
LAT 0 15 35 65 85 95 15 30 95 32 90 92
EST 5 20 40 80 95 95 15 40 90 44 90 92
LIT 0 15 35 65 90 95 15 30 95 32 90 92
BLR 0 0 10 20 35 40 0 15 40 37 90 93
UKR 0 0 10 25 15 30 10 15 30 50 91 92
MAK 55 70 75 80 90 90 5 15 35 43 91 90
BOL 15 25 90 90 90 80 10 65 65 100 90 91
ALB 0 0 20 90 90 90 20 70 90 78 91 92
ROM 0 30 40 55 70 80 30 80 37 90

KIT 50 55 55 55 60 65 – 5 15 33 – 90
ARM 0 0 15 45 50 50 0 30 50 60 90 92
MLD 0 0 10 50 65 65 0 40 65 62 90 92
GRZ 0 0 30 40 45 45 30 45 67 91
KZH 0 0 10 45 45 45 10 35 45 78 91 92
AZR 0 0 0 35 45 45 0 35 45 78 91 92
KRG 0 0 0 35 60 80 0 35 80 44 90 92
TRK 0 0 0 15 20 30 0 15 30 50 90 92
UZB 0 0 0 30 30 45 0 30 45 67 90 92
TDž 0 0 5 20 30 30 0 15 30 50 90 92
MON 0 0 40 45 55 65 40 65 61 91

Vir: Melo, Denizer, Gelb (1997), Tabela 28, lastni izračuni.
Opomba: Sestavljeni indeks liberalizacije je povprečje indeksov zunanje in notranje liberalizacije (izpuščen je indeks privatizacije),
vrednost od 0 do 100. Spremembe indeksa so prikazane za leto prvih volitev (volitve), za največjo letno spremembo, če ta ni bila v
letu volitev (največja), in za celotno obdobje, to je razlika med vrednostjo za 1994 in za 1989 (celotna). Relativna sprememba je v
odstotkih izraženo razmerje med največjo letno spremembo in spremembo v celotnem obdobju (relativno). Zadnja stolpca navaja-
ta leto prvih volitev in leto največje spremembe indeksa (če je bila v več letih enaka maksimalna sprememba, je navedeno prvo
izmed njih). Kot leto volitev je upoštevano bodisi leto, v katerem so bile volitve dejansko izvedene, ali pa naslednje, če se je vlada
oblikovala v drugi polovici leta izvedbe volitev. Izpuščene so države, za katere v viru ni izračunanega indeksa liberalizacije (Vzhodna
Nemčija, ZR Jugoslavija), ostale so urejene tako kot v Tabeli 15.

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX
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Tabela 19: Indeks privatizacije

VREDNOST INDEKSA SPREMEMBA VREDNOSTI INDEKSA LETO

DRžAVA 89 90 91 92 93 94 VOLITVE NAJVEČJA CELOTNA RELATIVNO VOLITVE NAJVEČJA

MDž 10 30 50 60 70 80 20 70 29 90
SLO 20 50 50 60 70 70 30 50 60 90
POL 30 50 60 70 70 80 20 50 40 90
HRV 20 50 50 60 70 70 30 50 60 90
ČEš 0 40 70 80 90 90 40 90 44 90
SLK 0 40 70 80 80 80 40 80 50 90

RUS 10 10 10 40 50 60 0 30 50 60 91 92
LAT 10 10 20 30 40 60 0 20 50 40 90 94
EST 10 20 20 40 60 80 10 20 70 29 90 92
LIT 10 10 30 40 60 80 0 20 70 29 90 91
BLR 10 10 10 20 30 30 0 10 20 50 90 92
UKR 10 10 10 20 10 20 0 10 10 100 91 92
MAK 20 50 50 50 60 60 0 30 40 75 91 90
BOL 10 10 20 30 30 40 0 10 30 33 90 91
ALB 0 0 30 30 40 40 30 40 75 91
ROM 0 10 30 30 40 50 10 20 50 40 90 91

KIT 50 50 50 50 50 50 – 0 0 – – –
ARM 10 10 10 30 30 30 0 20 20 100 90 92
MLD 10 10 10 20 30 40 0 10 30 33 90 92
GRZ 10 10 10 20 20 20 0 10 10 100 91 92
KZH 10 10 20 20 20 30 10 20 50 91
AZR 10 10 10 10 10 20 0 10 10 100 91 94
KRG 10 10 10 30 60 70 0 30 60 50 90 93
TRK 10 10 10 10 10 10 0 0 90
UZB 10 10 10 20 30 40 0 10 30 33 90 92
TDž 10 10 20 20 20 30 0 10 20 50 90 91
MON 0 0 50 70 70 70 50 70 71 91

Vir: Melo, Denizer, Gelb (1997), Tabela 28, lastni izračuni.
Opomba: Indeks privatizacije ima vrednosti od 0 do 100. Druga pojasnila enaka kot pri Tabeli 18. 

V prvem krogu držav si najprej oglejmo primerjavo med tistima z naj-
bolj endogeno tranzicijo (Madžarska, Slovenija) na eni strani ter Češko-
slovaško na drugi. Prvi sta imeli že pred spremembo političnega sistema
mnogo višji indeks liberalizacije od slednje (50 oziroma 55 v primerjavi z
0), kar potrjuje našo razvrstitev držav glede na tip tranzicije. V skladu s
teoretičnimi pričakovanji je vrednost indeksov na Madžarskem in v Slo-
veniji naraščala postopno, na Češkoslovaškem pa je močno poskočila v
času volitev oziroma kmalu po njih, ko so uvedli vseobsežen program
stabilizacije in reform. Pri indeksu liberalizacije so vse tri države (po raz-
padu Češkoslovaške štiri) skoraj istočasno dosegle najvišjo vrednost in-
deksa (90), s tem da se je ta na Slovaškem po osamosvojitvi leta 1993 ne-
koliko zmanjšala. Na področju privatizacije je Češka od leta 1991 dalje
dosegala najboljše rezultate med vsemi (po razdružitvi tudi boljše od Slo-
vaške).

XEMPIRIČNA ANALIZA: TRANZICIJAX
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Ali ta primerjava potrjuje tezo, da naj bi bile v državah z eksogeno
tranzicijo reforme hitrejše in globlje? Po eni strani lahko majhnost abso-
lutnih letnih sprememb indeksa na Madžarskem in v Sloveniji pojasnimo
s povsem tehničnim razlogom, saj sta ti državi začeli reforme z bistveno
višjega izhodišča, vrednost indeksa pa je navzgor omejena. Ker sta bili
njuni gospodarstvi že pred spremembo političnega sistema močno libera-
lizirani, je bilo po njej manj potrebe in tudi prostora za hitre oziroma
globoke reforme. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da sta ti državi na
področju omogočanja razvoja zasebnega sektorja (kar meri indeks priva-
tizacije) kljub vsemu dejansko zaostajali za Češko in delno tudi Slovaško.
Poleg tega vidimo, da je Češkoslovaška skoraj celotno povečanje indeksa
liberalizacije dosegla v enem letu in da je pri privatizaciji v začetnih letih
delala večje korake kot kasneje. Te ugotovitve potrjujejo tezo o gradualiz-
mu držav z endogeno tranzicijo.

V tabelah tudi vidimo, da je bil potek sprememb na Hrvaškem podo-
ben kot v Sloveniji in na Madžarskem (le liberalizacija je bila še nekoliko
počasnejša, verjetno zaradi vojne), razvoj na Poljskem pa podoben kot v
Češkoslovaški. Poljska se je torej obnašala kot tipična država z eksogeno
tranzicijo (čeprav je na področju razvoja zasebnega sektorja v zadnjih
letih nekoliko zaostala), Hrvaška pa kot država z endogenimi reformami,
čeprav bi glede na našo osnovno razvrstitev (Tabela 13) pričakovali ravno
nasprotno. 

Pri razvrstitvi Hrvaške pride do izraza razlika med gospodarsko liberali-
zacijo, ki jo merita indeksa Svetovne banke in je bila v letu 1989 ocenjena
kot enaka za vse jugoslovanske republike, ter politično liberalizacijo, ki je
odločilno merilo endogenosti ali eksogenosti tranzicije in je bila po naši
oceni med republikami različna. Postopnost hrvaških reform, kot jo ka-
žejo indeksi, je zato delno posledica podobne »optične prevare« kot pri
Sloveniji in Madžarski, delno pa je gotovo tudi posledica vojne.214 Razli-
ka med gospodarsko in politično razsežnostjo vsaj delno pojasnjuje tudi
netipično dogajanje na Poljskem. Kljub predtranzicijskim reformam na
gospodarskem področju je bila poljska partija zaradi preskromnih poli-
tičnih in personalnih sprememb na prvih volitvah močno poražena. Ob-
dobje neposredno po njih je liberalno usmerjeni gospodarski del nove
vlade zato lahko izkoristil za hitro liberalizacijo (program iz januarja
1990), ki po globini in hitrosti ni zaostajala za Češkoslovaško. Toda pred-
tranzicijske gospodarske reforme, ki so okrepile zlasti vpliv delavstva kot
interesne skupine in volilne baze levičarskih strank, so že kmalu povzro-
čile nestabilnost vlade in zaostajanje (glede na Češkoslovaško) zlasti na
področju razvoja zasebnega sektorja.

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

214 Kot bomo še videli pri obravnavi drugih držav, so populistične vlade s trdno množič-
no podporo pri reformah praviloma zadržane. Tudi to pojasnjuje manjšo radikalnost
reform na Hrvaškem v primerjavi s Češko ter zmanjšanje ali celo obrat dinamike
sprememb na Slovaškem po razdružitvi.
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V drugi skupini držav je iz medsebojne primerjave smiselno izključiti
Makedonijo ter Belorusijo in Ukrajino. Za slednji je značilno, da so bile
reforme skromne in počasne, kar je vidno iz skromne skupne spremem-
be indeksa. V obeh so oblast v opazovanem obdobju obdržali nasledniki
komunistov. Makedonijo je smiselno primerjati z drugima nekdanjima
jugoslovanskima republikama v tabelah (Slovenijo in Hrvaško), s kateri-
ma jo druži visoka predtranzicijska vrednost indeksov. Celotna spre-
memba indeksa liberalizacije je bila v opazovanem obdobju v vseh treh
enaka, le da je Makedonija najvišjo vrednost dosegla kasneje kot Slove-
nija in prej kot Hrvaška, kar pomeni, da so bile reforme počasnejše. Na
področju razvoja zasebnega sektorja so bile spremembe v Makedoniji
bolj zadržane. Oboje je skladno s primerjalno večjim vplivom nekdanjih
komunistov.

Primerjava preostalih držav drugega kroga najprej pokaže, da je bilo
izhodišče gospodarskih reform pri vseh enako in nizko. Tudi to ni sklad-
no z našo razvrstitvijo v Tabeli 13, kjer smo Rusiji in baltiškim državam
predvsem na podlagi političnih dogodkov pripisali endogeno, ostalim pa
eksogeno tranzicijo. Najgloblje reforme (glede na končno vrednost in-
deksov) so izvedli v baltiških državah; med njimi je bila pri liberalizaciji
najhitrejša Estonija, pri razvoju zasebnega sektorja pa Litva, medtem ko
je bila Latvija na tem področju počasnejša od ostalih. Vrednosti indeksov
za Litvo ne potrjujejo v Tabeli 17 povzete ocene o relativni neodločnosti
njenega stabilizacijskega programa. Še več, niti volilna zmaga nekdanjih
komunistov jeseni 1992 ni zaustavila tempa reform (v primerjavi z La-
tvijo).

Hitreje in ne bistveno manj korenito kot v baltiških državah sta libera-
lizacijo izvedli demokratični vladi Albanije in Bolgarije, razvoj zasebnega
sektorja pa je tu potekal počasneje. V Bolgariji se je leta 1994 zmanjšal
tudi indeks liberalizacije. V Rusiji je bila v letu uvedbe celovitega progra-
ma reform (1992) sprememba indeksov večja kot v Baltiku ter na področ-
ju privatizacije tudi večja kot v Albaniji in Bolgariji, kasneje pa je pred-
vsem globina liberalizacije zaostala za temi državami. To potrjuje že
znano ugotovitev, da so reformatorji z Jelcinovo podporo sprva uspeli iz-
vesti začetne reforme, kasneje pa so te razvodenele zaradi političnega
vpliva nekdanjih komunistov v parlamentu. Romunski reformni program
je bil izveden mnogo počasneje kot v Albaniji in Bolgariji, čeprav je na
koncu dal primerljive rezultate (nekoliko slabše pri liberalizaciji in neko-
liko boljše pri razvoju zasebnega sektorja).

V kolikšni meri ti rezultati potrjujejo teoretična pričakovanja? Počasen
tempo ruskih reform ustreza endogeni tranziciji, hitrost sprememb v Al-
baniji in Bolgariji pa eksogeni. Baltiške države v primerjavi z omenjenimi
potrjujejo ugotovitev, razvidno že v prvi skupini držav: reforme v drža-
vah z endogeno tranzicijo so bolj postopne, a ne nujno manj globoke kot
drugod. Belorusija in Ukrajina kažeta, da ohranjanje prevlade nekdanjih
komunistov zavira reforme. Za reforme ni bila spodbudna niti populistič-
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na romunska politika. V Romuniji sta indeksa liberalizacije, pa tudi
privatizacije močneje porasla v letu 1993. Vzrok je morda izid volitev
septembra 1992, na katerih so se pomerile stranke, nastale iz prevratniš-
ke Fronte narodne rešitve. Njen avtoritarni voditelj Iliescu je sicer obdr-
žal predsedniški položaj v državi, vendar pa je njegova stranka doživela
poraz. Kot kaže, se je manj populistična nova vlada reform lotila z večjo
zavzetostjo od predhodnice.

V državah tretjega kroga so oblast praviloma prevzele avtoritarne
vlade nekdanjih komunistov ali novih nacionalistov. Največje spremem-
be na področju liberalizacije so povsod razen v Gruziji in Mongoliji iz-
vedli v zadnjem letu obstoja Sovjetske zveze (1992). Te reforme so bile v
veliki meri izsiljene, kar se vidi tudi po tem, da se kasneje niso nadaljeva-
le, ampak so tako na področju liberalizacije kot razvoja zasebnega sektor-
ja ostajale zelo plitve. Izjema je Kirgizija, kjer od leta 1992 potekajo kore-
nite, čeprav postopne reforme. Morda je pospešene reforme omogočila
izvolitev nekomunističnega predsednika Akajeva oktobra 1991. Končna
vrednost indeksa liberalizacije za to državo je enaka kot v Romuniji in
Bolgariji, po razvitosti zasebnega sektorja pa naj bi celo prehitela vse dr-
žave drugega kroga razen Estonije in Litve ter se izenačila s Hrvaško in
Slovenijo. Sorazmerno visok indeks liberalizacije so dosegle tudi Molda-
vija, Mongolija in Kitajska. V Mongoliji je k temu prispevalo zlasti ime-
novanje reformno usmerjene vlade kljub prevladi komunistov v parla-
mentu (konec leta 1990). Razmere so bile torej podobne kot v Rusiji. Po
ponovni in še močnejši zmagi komunistov leta 1992 se je tempo reform
močno upočasnil in Mongolija je zaostala za Kirgizijo. Za Moldavijo je
bilo verjetno pomembno, da v opazovanem obdobju ni prišlo do prevla-
de ene same stranke oziroma politične sile. Pri liberalizaciji je za Kirgizi-
jo zaostala šele v letu 1994, ko je vlado prevzela komunistom naklonjena
Kmečka demokratična stranka. 

Primerjava indeksov med skupinami držav kaže, da je večina držav
drugega kroga na področju liberalizacije lahko dohitela ali se vsaj zelo
približala državam prvega kroga, medtem ko je med državami tretjega
kroga podoben podvig uspel le Kirgiziji ter delno Mongoliji in Moldaviji.
Na področju razvoja zasebnega sektorja države drugega kroga (z izjemo
Estonije in Litve) zaostajajo za prvo skupino bolj kot pri liberalizaciji, še
bolj pa zaostajajo države tretjega kroga (z izjemo Kirgizije in Mongolije).
Očitno je pri razvoju zasebnega sektorja med posameznimi državami več
razlik kot pri stopnji liberalizacije.

Dosedanja analiza omogoča oblikovanje treh natančnejših sklepov.
(a) Države z endogeno tranzicijo so se reform praviloma lotile bolj po-

stopno, vendar vsaj na področju liberalizacije pri njihovi globini na
koncu niso bistveno zaostajale za državami z eksogeno tranzicijo.215

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

215 Ta ugotovitev velja zlasti za Madžarsko, Slovenijo, Poljsko, Litvo, Latvijo in Estoni-
jo, Rusija pa je zaostala na vseh področjih tranzicije.
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(b) Države z eksogeno tranzicijo so pri izvajanju reform praviloma hitrej-
še in zlasti pri privatizaciji tudi radikalnejše. Glavnino liberalizacije so
pogosto izvedle naenkrat s celovitim programom reform.216

(c) Močne vlade, sestavljene iz nekdanjih komunistov ali nacionalističnih
oziroma populističnih politikov, praviloma zavirajo spremembe.217

Odločitev za hitre ali postopne reforme. V zadnjih letih se je kot široko
uporabljan kazalnik globine tranzicijskih reform uveljavil predvsem in-
deks tranzicije, ki ga letno objavlja Evropska banka za obnovo in razvoj
(EBRD). Kazalnik je sestavljen kot povprečje vrednosti osmih (kasneje
enajstih) komponent, ki zajemajo vsa najpomembnejša področja tran-
zicije. Poleg področij, ki jih vključuje tudi že zgoraj opisani indeks Sve-
tovne banke – notranja in zunanja liberalizacija ter privatizacija (ločeno
velikih in malih podjetij) –, indeks tranzicije vključuje še področja pre-
strukturiranja podjetij, razvoja finančnega sektorja, reform v infrastruk-
turi, politike konkurence in učinkovitosti pravnega sistema. Kazalnik je
možno uporabiti za primerjavo tempa in globine reform po posameznih
državah. Ker je široko zasnovan in ne zajema le začetnega obdobja re-
form, ga lahko uporabimo za razvrščanje držav glede na tempo njihove
celotne tranzicije (gradualizem ali hitre reforme), ne le glede na odloč-
nost v prvem obdobju tranzicije. V eni takšnih analiz, ki pa je zajela le
države pristopnice EU iz prvega kroga širitve, se je pokazalo, da lahko za
gradualistične označimo Slovenijo, Madžarsko in Litvo, za države hitrih
reform Češko, Poljsko in Slovaško, težje pa je nedvoumno razporediti La-
tvijo in Estonijo.218

Tudi ta analiza vsaj delno potrjuje napovedi našega modela. Države z
endogeno tranzicijo so se praviloma odločile za postopne reforme (Ma-
džarska, Slovenija, Litva), države z eksogeno tranzicijo pa za hitre refor-
me (Češka, Slovaška). Izjema je Poljska (endogena tranzicija in hitre re-
forme), delna izjema pa sta tudi Latvija in Estonija, ki smo ju uvrstili med
države z bolj endogeno tranzicijo, medtem ko tempa reform ni bilo mo-
goče nedvoumno določiti.

XEMPIRIČNA ANALIZA: TRANZICIJAX

216 Trditev potrjujejo zlasti Češka, Bolgarija in Albanija.
217 Delno sta zgled že Hrvaška in Slovaška, mnogo bolj pa Romunija, Ukrajina, Beloru-

sija in večina držav tretjega kroga.
218 Gl. Lesar (2003). Prikazani so tudi metodološki problemi takšne primerjave (neena-

ka izhodiščna vrednost indeksa, izbira začetnega leta analize, omejenost vrednosti
indeksa na končen interval in podobno).
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4.4. DINAMIKA TRANZICIJE 
IN GOSPODARSKA USPEŠNOST

Po hipotezi modela naj bi bila transformacijska recesija v državah s hitri-
mi reformami globlja kot v državah z gradualističnimi spremembami,
vendar naj bi trajala manj časa in kasneje omogočala primerjalno višje
stopnje rasti. V kasnejšem obdobju naj bi zaradi hitrosti in radikalnosti
reform prišlo do neskladja med formalnimi ter neformalnimi inštitucija-
mi (to je vrednotami in navadami ljudi). Posledica naj bi bil volilni neus-
peh zagovornikov hitrih reform in znižanje stopenj rasti. V državah z
endogeno tranzicijo pa naj bi dediščina že začetih reform ter manjša ko-
renitost družbenih pretresov ob prelomu politične ureditve ublažila za-
četno krizo, vendar pa tudi zavirala hitrost okrevanja. Šele v obdobju
zaustavitve rasti v državah, ki so se odločile za hitre reforme, naj bi se po-
kazala prednost tistih z endogeno tranzicijo, ki naj bi jim večja skladnost
formalnih in neformalnih inštitucij omogočila zmerno, a obstojnejšo
rast.219

Empirično preverjanje hipoteze je oteženo z nezanesljivostjo uradnih
statističnih podatkov. Zaradi težav pri merjenju dejavnosti zasebnega
sektorja, povečevanja sive ekonomije, spremenjene definicije družbene-
ga proizvoda, popačenih cen in podobnih razlogov so uradno izmerjene
realne stopnje rasti BDP dokaj nezanesljive in verjetno podcenjene. Še
težja je neposredna meddržavna primerjava podatkov o inflaciji ali brez-
poselnosti. Pa tudi če bi bili podatki zanesljivi, strogo statistično analizo
praviloma onemogoča kratkost dosegljivih časovnih vrst. To pomeni, da
moramo pri razlagi rezultatov upoštevati, da majhne razlike med država-
mi ne odsevajo nujno dejanskih razlik v obsegu opazovanih pojavov,
ampak morda le razlike v natančnosti podatkov.

Globina reform in gospodarski rezultati. Melo, Denizer in Gelb (1997)
so kot skupno mero inštitucionalnih sprememb izračunali kumulativni
indeks liberalizacije (CLI) in ga primerjali z gospodarskimi rezultati opa-
zovanih držav. Najprej so za vsako leto izračunali tehtano povprečje treh
posameznih indeksov (indeksa notranje in zunanje liberalizacije sta do-
bila utež 0,30, indeks razvoja zasebnega sektorja pa 0,40). Nato so sešteli
povprečja indeksov za vsa leta od 1989 do 1994 in dobili vsoto, ki so jo
imenovali kumulativni indeks liberalizacije. Njegova vrednost je lahko
med 0 in 6 (gl. Tabelo 20). Indeks je višji v državah, kjer so bili ukrepi ko-
renitejši (visoke vrednosti) in zgodnejši (daljše obdobje visokih vredno-
sti); to pomeni, da je v oblikovanju CLI upoštevano spoznanje inštitucio-
nalne teorije, da prilagajanje neformalnih norm in obnašanja formalnim
spremembam zahteva določen čas.
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Z regresijsko analizo CLI in ustreznih gospodarskih kazalcev so med
drugim ugotovili, da je kumulativna stopnja liberalizacije pozitivno pove-
zana z gospodarsko rastjo in negativno z inflacijo v tranzicijskih državah.
Prav tako je do prestrukturiranja (v smislu večjega deleža storitev v BDP
in manjšega deleža industrije ter kmetijstva) prišlo le v državah z visokim
CLI. Tudi ti avtorji ugotavljajo, da je za oživitev rasti potrebna makroeko-
nomska stabilizacija in da njeni stroški (v smislu izgube BDP zaradi zni-
žanja inflacije) primerjalno niso visoki. 

Glede na višino CLI so države razdelili na reformne (z visokim CLI) in
nereformne (z nizkim CLI). Ugotavljajo, da je nereformnim državam z od-
laganjem sprememb na začetku tranzicije uspelo ublažiti padec BDP in
krotiti inflacijo, vendar pa se je v kasnejših letih položaj močno poslabšal.
Skupni padec BDP v nereformnih državah je tako mnogo večji, inflacija
pa manj obvladljiva kot v reformnih. Iz tega sklepajo, da ohranjanje status
quo dolgoročno ni izvedljiva politika in da so hitrejše reforme uspešnejše
od počasnejših. Rezultate svoje raziskave zato razumejo kot dokaz v prid
hitrim reformam v primerjavi z gradualističnim pristopom.

Takšen sklep je vprašljiv. Razlika med gradualizmom in hitrimi spre-
membami ni enako kot razlika med reformami in odlaganjem reform.
Gradualizem pomeni, da do istega cilja (visoka stopnja liberalizacije in
razvitosti zasebnega sektorja) pridemo s počasnejšimi koraki, ne pa, da
do cilja sploh ne pridemo oziroma da niti ne storimo nikakršnih omembe
vrednih korakov za njegovo doseganje. Primerjava rezultatov gradualiz-
ma in hitrih reform bi bila smiselna na primer med Madžarsko na eni
strani in Češko na drugi, saj se je vrednost indeksov liberalizacije v prvi
povečevala postopno, v drugi pa skokoma (gl. Tabeli 18 in 19). Avtorji ra-
ziskave pa nasprotno tako Madžarsko kot Češko zaradi visokega CLI uvr-
stijo med reformne države in njuno uspešnost primerjajo z državami z
nizkim CLI, med katerimi prevladujejo države nekdanje Sovjetske zveze.
Takšna primerjava pa zanemarja še dva pomembna vidika. Prvič, visok
CLI je lahko posledica zgodnjih in korenitih sprememb v času tranzicije
(npr. Češka) ali pa obsežnih predtranzicijskih reform in počasnih spre-
memb med tranzicijo (npr. Madžarska). Drugič, različna uspešnost tran-
zicije je morda predvsem posledica različnih začetnih gospodarskih raz-
mer, sploh če primerjamo med sabo države, kot sta npr. Češka in
Azerbajdžan. Hkrati večja izhodiščna razvitost pomeni tudi boljše pogoje
za hitrejše izvajanje reform. 

Pomen teh spregledanih dejavnikov kaže Tabela 20. V njej so države
razvrščene v skupine glede na razvitost ob začetku tranzicije (enako kot v
Tabeli 13). Očitno je višina CLI močno odvisna od predhodne razvitosti.
Opazimo tudi, da je znotraj skupin CLI praviloma višji v državah z endo-
geno tranzicijo, ki so že na začetku opazovanega obdobja imele primer-
jalno visoko vrednost indeksov.220 To potrjuje naše izhodišče, da je uspe-
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šnost tranzicije smiselno primerjati le med državami s približno enakimi
začetnimi pogoji in z upoštevanjem razlik v tipu tranzicije. Takšno pri-
merjavo bomo skušali opraviti v nadaljevanju, omejili pa se bomo na
podatke o realni gospodarski rasti.

Tabela 20: Kumulativni indeks liberalizacije (CLI) po skupinah držav

1. skupina 2. skupina 3. skupina
SLO 4,16 
POL 4,14 
MDŽ 4,11 
HRV 3,98 

MAK 3,92 
KIT 3,72

ČEŠ 3,61 
SLK 3,47 

EST 2,93 
BOL 2,90 
LIT 2,72 
LAT 2,45 
ALB 2,30 
ROM 2,29 

MON 2,27
RUS 1,92 

KRG 1,81 
MLD 1,62 
ARM 1,44 
GRZ 1,32 
KZH 1,31 
UZB 1,11 

BLR 1,07 
AZR 1,03 
TDŽ 0,95 

UKR 0,80 
TRK 0,63 

POVPREČJE 3,86 2,33 1,57
Vir: Melo, Denizer, Gelb (1997), Tabela 13.
Opomba: CLI je vsota tehtanih povprečij letnih indeksov liberalizacije in privatizacije v obdobju 1989 do 1994. Podčrtane so drža-
ve z endogeno tranzicijo. 

Primerjava uspešnosti tranzicije glede na doseženo gospodarsko rast.
Tabela 21 podaja podatke o letnih spremembah realnega BDP, v Tabeli 22
pa so iz njih izračunani indeksi realnega BDP s stalno osnovo v letu 1989,
to je zadnjem letu socialistične ureditve. V tabelah so označena leta naj-
večjega letnega padca BDP, najnižja vrednost indeksa BDP ter prvo leto
pozitivne rasti. Po hipotezi bi moral biti v državah z endogeno tranzicijo
skupni padec BDP manjši (višja minimalna vrednost indeksa glede na
leto 1989). Dno krize bi morale te države doseči kasneje kot tiste z ekso-

XTRANZICIJA KOT POLITIČNO GOSPODARSKI CIKELX

sokih začetnih vrednosti še iz časa jugoslovanskih reform, ter Rusija, ki ima kljub
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223

geno tranzicijo, v kasnejših letih pa bi jih morale v gospodarski rasti do-
hitevati ali celo prehiteti. 

Tabela 21: Stopnje rasti realnega BDP

LETO LETO

DRž- VOLI- LIBE- PRIVA-
AVA 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 TEV RALIZ. TIZAC.
MDŽ -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 90 90 90
SLO -4,7 -8,9 -5,5 2,8 5,3 4,1 3,5 4,6 3,8 5,2 4,6 90 90 90
POL -11,6 -7,0 2,6 3,8 5,2 7,0 6,0 6,8 4,8 4,1 4,1 90 90 90
HRV -7,1 -21,1 -11,7 -8,0 5,9 6,8 6,0 6,5 2,5 -0,4 3,7 90 90 90
ČEŠ -1,2 -11,6 -0,5 0,1 2,2 5,9 4,8 -1,0 -2,2 -0,8 3,1 90 91 90
SLK -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 6,7 6,2 6,2 4,1 1,9 2,2 90 91 90
VN -15,0 -18,7 7,8 5,8 9,9 5,3 3,2 1,7 90 90 91
RUS -4,0 -5,0 -14,5 -8,7 -12,7 -4,1 -3,5 0,9 -4,9 5,4 8,3 91 92 92
LAT 2,9 -10,4 -34,9 -14,9 0,6 -0,8 3,3 8,6 3,9 1,1 6,6 90 92 94
EST -6,5 -13,6 -14,2 -8,8 -2,0 4,6 4,0 10,4 5,0 -0,7 6,9 90 92 92
LIT -5,0 -5,7 -21,3 -16,2 -9,8 3,3 4,7 7,3 5,1 -3,9 3,9 90 92 91
BLR -3,0 -1,2 -9,6 -7,6 -12,6 -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 90 93 92
UKR -3,4 -8,7 -9,9 -14,2 -22,9 -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,8 91 92 92
ZRJ -7,9 -11,6 -27,9 -30,8 2,5 6,1 7,8 10,1 1,9 -15,7 5,0 90
MAK -9,9 -7,0 -8,0 -9,1 -1,8 -1,2 1,2 1,4 2,9 2,7 5,1 91 90 90
BOL -9,1 -11,7 -7,3 -1,5 1,8 2,1 -10,9 -6,9 3,5 2,4 5,8 90 91 91
ALB -10,0 -28,0 -7,2 9,6 8,3 13,3 9,1 -7,0 8,0 7,3 7,8 91 92 91
ROM -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 -5,4 -3,2 1,6 90 92 91
ARM -7,4 -11,7 -41,8 -8,8 5,4 6,9 5,9 3,3 7,2 3,3 6,0 90 92 92
MLD -2,4 -17,5 -29,1 -1,2 -31,2 -1,4 -7,8 1,3 -6,5 -4,4 1,9 90 92 92
GRZ -12,4 -20,6 -44,8 -25,4 -11,4 2,4 10,5 10,8 2,9 3,0 1,9 91 91 92
KZH -0,4 -13,0 -2,9 -9,2 -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,6 91 92 92
AZR -11,7 -0,7 -22,6 -23,1 -19,7 -11,8 1,3 5,8 10,0 7,4 11,1 91 92 94
KRG 3,0 -5,0 -19,0 -16,0 -20,1 -5,4 7,1 9,9 2,1 3,7 5,1 90 92 93
TRK 2,0 -4,7 -5,3 -10,0 -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 5,0 16,0 17,6 90 92 92
UZB 1,6 -0,5 -11,1 -2,3 -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,4 4,1 4,0 90 92 92
TDŽ -1,6 -7,1 -29,0 -11,0 -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 90 92 91

Viri: Tabeli 18 in 19, EBRD (2002), za NDR Mundell (1997) za leto 1990, Corker et al. (1995) od 1991 do 1993, ocene nemške-
ga statističnega urada (Statistisches Bundesamt Deutschland) od 1994 do 1997.
Opomba: polkrepko je označeno prvo leto gospodarske rasti, podčrtano pa največji letni padec realnega BDP pred okrevanjem in
vsa leta, v katerih je prišlo do sekundarnega zmanjšanja BDP (tj. po že doseženem okrevanju). V zadnjih treh stolpcih so navedene
letnice prvih demokratičnih volitev ter leta največjega absolutnega povečanja indeksa liberalizacije oziroma indeksa privatizacije.

Tabela 22 pokaže, da sta v prvi skupini držav dno najprej (1991) dose-
gli Poljska in Vzhodna Nemčija, nato Slovenija in Češka, še leto kasneje
pa Madžarska, Hrvaška in Slovaška. Skupni padec BDP je bil najmanjši
na Češkem (13,1 %), sledijo Poljska, Slovenija in Madžarska (17,8 %, 18 %
in 18,1 %), nato pa z znatnejšimi padci Slovaška (25 %), Vzhodna Nemčija
(30,9 %) in Hrvaška (40,5 %). Poljska je kljub večjemu padcu po vrednosti
indeksa BDP že leta 1993 prehitela Češko, kjer je bil začetni padec naj-
manjši. Slovenija je Češko ujela leto kasneje, nato zopet zaostala in jo do-
končno prehitela leta 1997, ko je na Češkem prišlo do ponovnega in več-
letnega upadanja BDP. Madžarska, ki je imela podobno nizek začetni
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padec BDP kot Slovenija, je Češko ujela šele leta 1998 in jo nato prehite-
la. Istega leta je Češko prehitela tudi Slovaška, ki je utrpela sorazmerno
visok začetni padec BDP. 

Tabela 22: Indeks realnega BDP v tranzicijskih državah (1989 = 100)

LETO UVRSTITEV

DRŽ-
AVA 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 MINIMUM KONEC

MDŽ 96,5 85,0 82,4 81,9 84,3 85,5 86,6 90,6 95,1 99,1 104,2 4 3
SLO 95,3 86,8 82,0 84,3 88,8 92,5 95,7 100,1 103,9 109,3 114,3 3 2
POL 88,4 82,2 84,3 87,6 92,1 98,6 104,5 111,6 116,9 121,7 126,7 2 1
HRV 92,9 73,3 64,7 59,5 63,1 67,3 71,4 76,0 77,9 77,6 80,5 7 6
ČEŠ 98,8 87,3 86,9 87,0 88,9 94,1 98,7 97,7 95,5 94,8 97,7 1 5
SLK 97,5 83,3 77,9 75,0 78,6 83,9 89,1 94,6 98,5 100,4 102,6 5 4
VN 85,0 69,1 74,5 78,8 86,6 91,2 94,1 95,7 6
RUS 96,0 91,2 78,0 71,2 62,2 59,6 57,5 58,0 55,2 58,2 63,0 7 9
LAT 102,9 92,2 60,0 51,1 51,4 51,0 52,7 57,2 59,4 60,1 64,0 9 8
EST 93,5 80,8 69,3 63,2 61,9 64,8 67,4 74,4 78,1 77,6 82,9 5 3
LIT 95,0 89,6 70,5 59,1 53,3 55,1 57,6 61,8 65,0 62,5 64,9 8 7
BLR 97,0 95,8 86,6 80,1 70,0 62,7 64,4 71,8 77,8 80,5 85,1 4 2
UKR 96,6 88,2 79,5 68,2 52,6 46,2 41,5 40,3 39,5 39,4 41,7 11 11
ZRJ 92,1 81,4 58,7 40,6 41,6 44,2 47,6 52,4 53,4 45,0 47,3 10 10
MAK 90,1 83,8 77,1 70,1 68,8 68,0 68,8 69,8 71,8 73,7 77,5 2 4
BOL 90,9 80,3 74,4 73,3 74,6 76,2 67,9 63,2 65,4 67,0 70,9 3 6
ALB 90,0 64,8 60,1 65,9 71,4 80,9 88,2 82,1 88,6 95,1 102,5 6 1
ROM 94,4 82,2 75,0 76,1 79,1 84,7 88,0 82,6 78,2 75,7 76,9 1 5
ARM 92,6 81,8 47,6 43,4 45,7 48,9 51,8 53,5 57,3 59,2 62,8 5 5
MLD 97,6 80,5 57,1 56,4 38,8 38,3 35,3 35,7 33,4 31,9 32,6 8 9
GRZ 87,6 69,6 38,4 28,6 25,4 26,0 28,7 31,8 32,7 33,7 34,4 9 8
KZH 99,6 86,7 84,1 76,4 66,8 61,3 61,6 62,7 61,5 63,1 69,2 2 3
AZR 88,3 87,7 67,9 52,2 41,9 37,0 37,4 39,6 43,6 46,8 52,0 7 6
KRG 103,0 97,9 79,3 66,6 53,2 50,3 53,9 59,2 60,5 62,7 65,9 4 4
TRK 102,0 97,2 92,1 82,8 68,5 63,6 59,3 52,6 55,3 64,1 75,4 3 2
UZB 101,6 101,1 89,9 87,8 84,1 83,4 84,7 86,8 90,6 94,3 98,1 1 1
TDŽ 98,4 91,4 64,9 57,8 46,8 41,0 39,2 39,9 42,0 43,5 47,1 6 7

Vir: Tabela 21.
Opomba: polkrepko je označena najnižja vrednost indeksa (če je po vzponu z dna prišlo do znižanja BDP pod to raven, je označeno
tudi to). Zadnja stolpca prikazujeta razvrstitev držav znotraj skupine glede na najnižjo vrednost indeksa (država z višjim indeksom,
to je manjšim kumulativnim padcem BDP, ima višji rang) in glede na vrednost indeksa v zadnjem letu, za katerega so razpoložljivi
podatki (2000).

Primerjave med državami prve skupine kažejo, da so dolgoročno naj-
višjo rast dosegle države z najbolj endogeno tranzicijo. V teh državah je
bila rast tudi najbolj stabilna, saj potem, ko so enkrat dosegle preobrat,
ni več prišlo do padca BDP (kar se je zgodilo na Češkem in Hrvaškem).
Ne moremo pa jasno razbrati, kateri od tipov tranzicije je bil uspešnejši v
začetnem obdobju. Skupni padec BDP je bil sicer v povprečju res naj-
manjši v državah z endogeno tranzicijo (Madžarska, Slovenija, Poljska),
toda še manjši je bil na Češkem, kar kaže na prednost hitrih in politično
odločnih oziroma verodostojnih sprememb. Iz sorazmerno večjega padca
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BDP v drugih državah z eksogeno tranzicijo pa ne moremo sklepati o
njeni manjši uspešnosti, saj so bili prisotni pomembni dodatni oteževalni
dejavniki (odcepitev na Slovaškem, združitev v Nemčiji in vojna na
Hrvaškem). 

V drugi skupini so najnižjo vrednost BDP glede na leto 1989 najprej
dosegle države z eksogeno tranzicijo (Albanija in Romunija 1992, leto ka-
sneje Bolgarija in ZR Jugoslavija, pa tudi Latvija kot edina izmed držav z
endogeno tranzicijo). Tudi padec BDP je bil najmanjši v državah z ekso-
geno tranzicijo (Romunija 25 %, Makedonija 32 % – vendar z zelo poznim
obratom, Bolgarija 36,8 % – vendar s ponovnim padcem po začetnem
okrevanju). Podobno uspešne so bile le nekatere države z bolj endogeno
tranzicijo (Belorusija padec BDP 37,3 % in Estonija 38,1 %). Hkrati pa v
obeh tipih držav najdemo tudi takšne z zelo visokim padcem BDP (npr.
Latvija z endogeno tranzicijo 49 % in ZR Jugoslavija z eksogeno 59,6 %).
Na koncu desetletnega obdobja je po dolgoročni rasti najuspešnejša Al-
banija (indeks BDP 102,5 glede na leto 1989) z eksogeno tranzicijo, sledi-
ta diktatorska Belorusija (85,1) in Estonija z endogeno tranzicijo (82,9),
nato spet nekaj držav z bolj eksogeno tranzicijo (Makedonija 77,5, Romu-
nija 76,9, Bolgarija 70,9) in šele nato skupina držav z bolj endogeno tran-
zicijo (Litva 64,9, Latvija 64, Rusija 63). Do sekundarnega padca BDP po
začetnem okrevanju je prišlo tako v državah z bolj endogeno tranzicijo
(Rusija, Latvija, Estonija, Litva) kot v tistih z bolj eksogeno (ZR Jugoslavi-
ja, Bolgarija, Albanija, Romunija).

Rezultati držav v tej skupini torej dajejo rahlo prednost državam z ek-
sogeno tranzicijo, saj je bil njihov začetni padec BDP praviloma manjši,
dosegle pa so tudi dolgoročno nekoliko boljše rezultate. To je v nasprotju
s hipotezo, res pa je tudi, da so rezultati zelo raznoliki in ne moremo go-
voriti o zelo trdnih ugotovitvah. 

Države v tretji skupini so nastale v manj razvitih delih Sovjetske zveze
in smo jih vse uvrstili med tiste z eksogeno tranzicijo. Daleč najmanj je
tranzicija prizadela z nafto in zemeljskim plinom bogati Uzbekistan
(skupni padec BDP le 16,6 %). Slabo polovico BDP so izgubili Kazahstan,
Turkmenija in Kirgizija, še mnogo več pa ostale države. Pomanjkljive in-
formacije, ki jih imamo o teh državah, nam ne omogočajo sklepati o vzro-
kih različne uspešnosti.

Poleg primerjav držav iz iste skupine je smiselna tudi primerjava med
skupinami, ki jo omogoča Tabela 23. Primerjava nam pokaže velik vpliv
predtranzicijske razvitosti na uspešnost držav. Skupni padec BDP je bil
med državami prve skupine le na Hrvaškem večji kot v precejšnjem šte-
vilu držav druge skupine, in le v vzhodni Nemčiji večji kot v najboljši dr-
žavi druge skupine (Romuniji). Nekoliko bolj izenačene so države druge
in tretje skupine, vendar velja (če odmislimo Uzbekistan), da so slabše
uvrščene države druge skupine primerljive z bolje uvrščenimi iz tretje.
Skupna rast BDP je bila največja v državah prve skupine, iz druge sku-
pine se z njimi lahko primerja le Albanija, s Hrvaško pa tudi Estonija. V
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tabeli se lahko še enkrat prepričamo tudi o nekoliko boljših rezultatih
držav z endogeno tranzicijo v okviru prve skupine in, nasprotno, o bolj-
ših rezultatih držav z eksogeno tranzicijo v okviru druge skupine. 

Znova se torej potrjuje smiselnost razvrstitve držav v skupine. Kaže,
da so bile relativno razvitejše države bolj sposobne obvladati tranzicijsko
krizo – če ne upoštevamo treh z izjemnimi političnimi pretresi, so dožive-
le manjše skupne padce BDP ter dosegle zgodnejše in uspešnejše okre-
vanje kot druge države. Pri dodatnih izračunih se bomo zato omejili na
države prve in druge skupine, zaradi večje smotrnosti primerjave pa
bomo izpustili najbolj skrajne med njimi (Hrvaško in ZR Jugoslavijo za-
radi vojne, Makedonijo zaradi večstranske gospodarske blokade ter
Ukrajino in Belorusijo zaradi izjemne politične nepripravljenosti za kakr-
šne koli reforme). 

Tabela 23a: Primerjava skupin držav glede na najnižjo vrednost indeksa
realnega BDP

1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA

ČEŠ 86,9 
UZB 83,4 

POL 82,2 
SLO 82,0 
MDŽ 81,9 
SLK 75,0 ROM 75,0 
VN 69,1 

MAK 68,0 
BOL 63,2 
BLR 62,7
EST 61,9 

KZH 61,3
ALB 60,1 

HRV 59,5 
RUS 55,2 
LIT 53,5 

TRK 52,6 
LAT 51,0 

KRG 50,3 
ARM 43,4 

ZRJ 40,6
UKR 39,4 

TDŽ 39,2 
AZR 37,0
MLD 31,9 
GRZ 25,4 

POVPREčJE 76,7 57,3 47,2
Vir: Tabela 21.
Opomba: v tabeli so prikazane najnižje vrednosti indeksa realnega BDP (1989 = 100) pred obratom v oživljanje rasti. Podčrtane
so države z endogeno tranzicijo.
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Tabela 23b: Primerjava skupin držav glede na končno vrednost indeksa
realnega BDP

1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA
POL 126,7 
SLO 114,3 
MDŽ 104,2 
SLK 102,6

ALB 102,5 
UZB 98,1 

ČEš 97,7 
BLR 85,1
EST 82,9 

HRV 80,5 
MAK 77,5 
ROM 76,9 

TRK 75,4 
BOL 70,9 

KZH 69,2 
KRG 65,9 

LIT 64,9 
LAT 64,0 
RUS 63,0 

ARM 62,8 
AZR 52,0

ZRJ 47,3
TDŽ 47,1 

UKR 41,7 
GRZ 34,4 
MLD 32,6 

POVPREČJE 104,3 70,6 59,7 

Vir: Tabela 22.
Opomba: v tabeli so prikazane vrednosti indeksa realnega BDP v letu 2000 (1989 = 100). Podčrtane so države z endogeno 
tranzicijo.

Izbira leta 1989 kot baznega za izračun indeksa BDP ni edina smisel-
na. Res je bilo to zadnje leto, ko je v vseh opazovanih državah še vladal
socialistični režim, toda do oblikovanja demokratičnih vlad in začetka
resničnih reform je ponekod minilo precej časa. Zato smo s pomočjo se-
stavljenega indeksa liberalizacije (Tabela 18) določili leto, ko so bile refor-
me najbolj korenite, to je leto največjega porasta tega indeksa. Realno
rast BDP smo nato izrazili z indeksom, katerega osnova je bila zadnje
leto pred »letom reform«. Rezultati za izbrane države so prikazani v Ta-
beli 26.

V večini držav je do največjega padca BDP prišlo ravno v letu najhitrej-
še liberalizacije (leto L). Izjemi sta državi z najbolj endogeno tranzicijo
(Madžarska in Slovenija), kar posredno potrjuje teoretično napoved, da
postopnost in tradicija reform lahko ublažita začetni transformacijski
šok. Primerjava indeksa BDP v osmem oziroma devetem letu po začetni
liberalizaciji pa v prvi skupini pokaže, da so praviloma uspešnejše države
z endogeno tranzicijo (Poljska in Slovenija), čeprav je Slovaška (eksoge-
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na) bolja od Madžarske. V drugi skupini držav so nasprotno praviloma
boljše države z eksogeno tranzicijo (Albanija, Romunija, Bolgarija), z
njimi se lahko kosa le Estonija. 

Po hipotezi o dinamiki tranzicije naj bi države z eksogeno tranzicijo po
zaustavitvi padanja BDP najprej dosegale visoke stopnje rasti, nato pa
naj bi se zaradi neusklajenosti inštitucij rast umirila ali celo preobrnila v
padanje. Po drugi strani naj bi bilo okrevanje držav z endogeno tranzicijo
in gradualističnimi reformami sorazmerno počasno, a bolj stabilno, kar
naj bi jim dolgoročno omogočilo dohitevati države z eksogeno tranzicijo.
Smiselnost teh napovedi skušamo preveriti s Tabelo 26b. V njej je za
bazno leto indeksa realnega BDP za vsako državo izbrano leto, v katerem
je gospodarska kriza dosegla dno.

V prvi skupini držav je BDP po obratu najhitreje rasel v državah z naj-
bolj eksogeno tranzicijo (Vzhodna Nemčija in Slovaška), vendar pa se je
po drugi strani najslabše odrezala Češka, ki je utrpela tudi sekundarni
padec BDP. V drugi skupini držav je po obratu daleč najvišjo rast dosegla
Albanija (eksogena tranzicija), sledile pa so ji baltiške države (endogena
tranzicija). V skoraj vseh državah druge skupine je prišlo do sekundarne-
ga padca BDP; najbolj je prizadel Romunijo in Bolgarijo. Rezultati torej
ne dajejo jasne prednosti nobenemu izmed tipov tranzicije, kar ni sklad-
no z našo hipotezo.

Kot kaže Tabela 24, so najuspešnejše države iz prve in druge skupine
lahko okrevale enako hitro; tudi v povprečju med njimi ni bilo večjih raz-
lik. Razlika pa je pri počasneje rastočih državah, saj so najslabše države
iz druge skupine dosegale bistveno slabše rezultate kot najslabše iz prve.
To pomeni, da države s slabšim izhodiščem nimajo nujno slabših možno-
sti za hitro rast po izhodu iz krize, je pa njihov uspeh veliko bolj negotov.
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Tabela 24a: Indeks realnega BDP 
(leto pred letom najhitrejše liberalizacije = 100)

LETO UVRSTITEV

DRŽAVA L L+1 L+2 L+3 L+4 L+5 L+6 L+7 L+8 L+9 L+10 MIN. KONEC

MDŽ (90) 96,5 85,0 82,4 81,9 84,3 85,5 86,6 90,6 95,1 99,1 104,2 4 4
SLO (90) 95,3 86,8 82,0 84,3 88,8 92,5 95,7 100,1 103,9 109,3 114,3 3 2
POL (90) 88,4 82,2 84,3 87,6 92,1 98,6 104,5 111,6 116,9 121,7 126,7 2 1
ČEŠ (91) 88,4 88,0 88,0 90,0 95,3 99,9 98,9 96,7 95,9 98,9 1 5
SLK (91) 85,4 79,8 76,9 80,7 86,1 91,4 97,1 101,0 103,0 105,2 6 3
VN (91) 81,3 87,6 92,7 101,9 107,3 110,7 112,6 5
RUS (92) 85,5 78,1 68,1 65,4 63,1 63,6 60,5 63,8 69,1 5 7
LAT (92) 65,1 55,4 55,7 55,3 57,1 62,0 64,4 65,2 69,5 7 6
EST (92) 85,8 78,2 76,7 80,2 83,4 92,1 96,7 96,0 102,6 3 2
LIT (92) 78,7 66,0 59,5 61,5 64,3 69,0 72,6 69,7 72,4 6 5
BOL (91) 88,3 81,9 80,6 82,1 83,8 74,7 69,5 71,9 73,7 77,9 4 4
ALB (92) 92,8 101,7 110,2 124,8 136,2 126,6 136,8 146,7 158,2 1 1
ROM (92) 91,2 92,6 96,2 103,0 107,0 100,5 95,1 92,0 93,5 2 3
Vir: Tabela 21.
Opomba: leto L pomeni leto, v katerem je bil dosežen najvišji absolutni dvig indeksa liberalizacije in je označeno v oklepaju za ime-
nom države. Polkrepko je označena najnižja vrednost indeksa (če je po vzponu z dna prišlo do znižanja BDP pod to raven, je ozna-
čeno tudi to). Podčrtana so leta največjega padca BDP. Zadnja stolpca prikazujeta razvrstitev držav znotraj skupine glede na naj-
nižjo vrednost indeksa (država z višjim indeksom, to je manjšim kumulativnim padcem BDP, ima višji rang) in glede na vrednost
indeksa v zadnjem letu, za katerega so razpoložljivi podatki.

Tabela 24b: Indeks realnega BDP (leto najnižjega BDP = 100)

LETO UVRSTITEV

DRŽAVA M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
MDŽ (93) 102,9 104,4 105,8 110,7 116,1 121,0 127,3 5 6 6 5 5
SLO (92) 102,8 108,2 112,7 116,6 122,0 126,6 133,2 139,3 3 3 4 4 4
POL (91) 102,6 106,5 112,0 119,9 127,1 135,7 142,2 148,1 154,1 4 4 3 3 2
ČEŠ (92) 100,1 102,3 108,3 113,5 112,4 109,9 109,1 112,4 6 5 5 6 6
SLK (93) 104,9 111,9 118,9 126,2 131,4 133,9 136,9 2 2 2 2 3
VN (91) 107,8 114,1 125,3 132,0 136,2 138,5 1 1 1 1 1
RUS (96) 100,9 96,0 101,1 109,5 7 6 6 (6)
LAT (95) 103,3 112,2 116,6 117,8 125,6 2 3 4 2
EST (94) 104,6 108,8 120,1 126,1 125,2 133,9 3 2 2 3
LIT (94) 103,3 108,2 116,1 122,0 117,2 121,8 4 4 3 4
BOL (93) 101,8 103,9 92,6 86,2 89,2 91,4 96,7 6 7 7 7
ALB (92) 109,6 118,7 134,5 146,7 136,5 147,4 158,1 170,5 1 1 1 1
ROM (92) 101,5 105,5 112,9 117,4 110,2 104,2 100,9 102,5 5 5 5 5
Vir: Tabela 21.
Opomba: Leto M pomeni leto, v katerem je bila dosežena najnižja vrednost indeksa realnega BDP glede na leto 1989. Podčrtana
so leta negativne rasti. Zadnjih pet stolpcev podaja razvrstitev držav znotraj skupine glede na vrednost indeksa v označenih letih.
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Tabela 24c: Primerjava skupin (leto najnižjega BDP = 100)

M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
NAJVIŠJI INDEKS 1. skupina 107,8 114,1 125,3 132,0 136,2 138,5

2. skupina 109,6 118,7 134,5 146,7 136,5 147,4
NAJNIŽJI INDEKS 1. skupina 100,1 102,3 105,8 110,7 112,4 109,9

2. skupina 100,9 96,0 92,6 86,2 89,2
POVPREČNI INDEKS 1. skupina 103,5 107,9 113,8 119,8 124,2 127,6

2. skupina 103,6 107,6 113,4 118,0 117,3
Vir: Tabela 24.

Ekonomski stroški tranzicije. Gros in Steinherr (1995) primerjata
stroške tranzicije v Vzhodni Nemčiji, Poljski, Češki, Slovaški in Madžar-
ski v obdobju od 1990 do 1993. Strošek tranzicije definirata kot diskonti-
rano vsoto četrtletnih izgub družbene blaginje zaradi inflacije ter zaosta-
janja dejanskega BDP za potencialnim. Izdelala sta več alternativnih
izračunov, v katerih sta spreminjala uteži inflacije in rasti v opredelitvi
funkcije blaginje ter uporabljeno mero realnega družbenega proizvoda.
Tabela 25 prikazuje izračun za družbeno funkcijo blaginje z zelo nizkim
vplivom inflacije, gospodarska rast pa je izražena z uradnimi podatki o
realnem BDP.

Tabela 25: Strošek tranzicije 1990–1993

DRŽAVA STROšEK SPREMEMBA INDEKSA SPREMEMBA INDEKSA

TRANZICIJE LIBERALIZACIJE 1993/89 PRIVATIZACIJE 1993/89
MDŽ –0,013 +40 +60
POL –0,047 +70 +40
SLK –0,011 +85 +80
ČEŠ –0,012 +90 +90
VN –0,037 – –
Vir: Gros in Steinherr (1995), Tabela 18 in 19.

Tabela kaže, da so bili stroški tranzicije najvišji na Poljskem in v
Vzhodni Nemčiji, torej v dveh državah z izrazito ortodoksnim pristopom
k reformam.221 Preseneča nizka vrednost za Češkoslovaško, ki je enaka
vrednosti za Madžarsko z bistveno bolj endogeno tranzicijo. Delno poja-
snilo je lahko kasnejši začetek reform (največji skok indeksov liberaliza-
cije je Češka zabeležila šele 1991 in ne 1990 kot druge države), zaradi če-
sar dejanski stroški v opazovanem obdobju morda še niso v celoti prišli
do izraza. Možno pa je tudi, da je večja verodostojnost in odločnost češ-
koslovaške politike omogočila znižati narodnogospodarske stroške re-
form. 

Prav pomen kredibilnosti vladne politike je v središču zanimanja Saa-
valainenove analize stabilizacijskih programov v baltiških državah (Saa-
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valainen, 1995). Primerjane države imajo podobno zgodovino in stopnjo
gospodarske razvitosti, istočasno so zapustile Sovjetsko zvezo in opravile
prve demokratične volitve, pa tudi za uvedbo stabilizacijskih programov
so se spričo visoke inflacije odločile ob istem času, to je poleti 1992. Pri-
merjava programov v Tabeli 26 pokaže, da sta bila estonski in latvijski
odločnejša od litovskega. Estonija se je takoj ob uvedbi programa odloči-
la za fiksen nominalni tečaj valute, Latvija pa je dopustila drsenje tečaja
pod nadzorom politično neodvisne centralne banke. V Litvi niso posne-
mali nobenega teh zgledov: tečaja niso vezali, centralna banka pa je osta-
la podrejena političnim potrebam, da bi rešili nelikvidno gospodarstvo in
financirali proračunski primanjkljaj. Različno stopnjo verodostojnosti
vlad so zaznali tudi finančni trgi, kar se kaže v različni višini obrestnih
mer.

Tabela 26: Stabilizacijski programi v baltiških državah, poletje 1992 
(do 1994)

ESTONIJA LATVIJA LITVA

OSNOVNI PROGRAM Fiksni devizni tečaj, Neodvisna CB, pravila Manj verodostojna zaveza,
currency board za denarno politiko podrejenost CB

TEČAJ Ostane stabilen Sprva postopna Nestabilen
stabilizacija, nato fiksen

INFLACIJA Hitro znižanje Hitro znižanje, na nižjo Počasno znižanje 
raven kot v Estoniji

PRORAČUN Skromen presežek Primanjkljaj > 4 % BDP Primanjkljaj > 4 % BDP 
v vsem obdobju v 1994 v 1993 in 1994 

OBR. MERE – Najnižje obrestne mere Obrestne mere padejo Najvišje obrestne mere 
KREDIBILNOST med vsemi po odločitvi za fiksni tečaj med vsemi
STROŠKI ZNIžANJA 0,7 % BDP 1,7 % BDP 2,7 % BDP
INFLACIJE

Vir: Saavalainen (1995).

Avtorjevi izračuni kažejo, da so bili v skladu s sodobno neoklasično
makroekonomsko teorijo realni stroški stabilizacije nižji v državah z bolj
kredibilno politiko. Razlik v verodostojnosti vlad ne moremo pojasnjeva-
ti s tipom tranzicije, saj smo vse tri države uvrstili med tiste z endogeno
tranzicijo. Zdi pa se, da jih lahko pojasnimo z razlikami v političnem rav-
notežju: medtem ko so v Latviji in Estoniji v vsem obdobju vladale desni-
čarske stranke, je v Litvi oblast najprej dobilo populistično gibanje Saju-
dis, kmalu po začetku stabilizacije (novembra 1992) pa so na volitvah
zmagali nekdanji komunisti in njihov voditelj Brazauskas je bil izvoljen
za predsednika države. Tudi baltiški zgled torej potrjuje, da so populistič-
ne in komunistične vlade manj naklonjene hitrim in globokim spremem-
bam, in celo, da je njihova politika navkljub kolektivizmu manj verodo-
stojna.

Zbrane serije podatkov o gospodarski rasti nam omogočajo, da za iz-
brane države tudi sami poskusno izračunamo stroške tranzicije. Slika 29
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s pomočjo Poljske ponazarja naš pristop, ki je enostavnejši od pristopa
Grosa in Steinherra. Izračunati želimo površino med črto, ki ponazarja
dejanski indeks BDP, in črto pri indeksu 100.222 Kadar je črta dejanskega
BDP pod 100, gre za strošek, sicer pa za izboljšanje, katerega vrednost se
odšteje od stroškov. To je pomembno za Poljsko, Slovenijo, Madžarsko,
Slovaško in Albanijo ki so v opazovanem obdobju že presegle predtranzi-
cijsko raven BDP. Rezultati so prikakazani v Tabeli 27.

Slika 28: Indeks realnega BDP za Poljsko (1989 = 100)

Vir: Tabela 24b.

Strošek tranzicije je bil manjši v prvi skupini držav, znotraj nje pa v
Poljski, Češki in Sloveniji. Torej so med najbolj uspešnimi državami ena z
eksogeno tranzicijo in šok terapijo (Češka), ena z endogeno tranzicijo,
vendar z začetnimi hitrimi reformami in kasnejšo upočasnitvijo (Poljska)
ter ena z endogeno tranzicijo in gradualistično politiko (Slovenija). Prav
tako med manj uspešnimi srečamo države obeh tipov: endogeno in gra-
dualistično Madžarsko ter na drugi strani Vzhodno Nemčijo. V okviru
druge skupine imajo najnižji strošek države z eksogeno tranzicijo in po-
gumnim hkratnim uvajanjem ukrepov »velikega poka«, v ostalih je stro-
šek bistveno višji. 
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Tabela 27: Kumulativni neto strošek tranzicije

DRŽAVA OD 1989 DO 2000 OD LETA L0 DO L+8
MDŽ 113 112 
SLO 75 71 
POL 67 34 
ČEŠ 73 59 
SLK 122 99 
VN (138) (6) 
RUS 350 283 
LAT 398 350 
EST 286 108
LIT 366 286 
BOL 296 194
ALB 213 -234 
ROM 207 29
Vir: Tabeli 14 in 16A, lasten izračun.

Kot vidimo, je preučevanje uspešnosti oziroma stroškov različnih tipov
tranzicije zapleteno in elementarni poskusi, prikazani zgoraj, ne dajejo
jasnih in enoznačnih odgovorov. Vendar lahko vseeno oblikujemo nekaj
zaključkov, ki so lahko tudi hipoteze za kasnejše, metodološko in podat-
kovno natančnejše analize.
(a) V analizi je države smiselno razdeliti v skupine glede na njihovo za-

četno razvitost, saj so ugotovitve za posamezne skupine lahko zelo
različne.

(b) Primerjave med najrazvitejšimi državami kažejo, da so dolgoročno
najvišjo rast dosegle tiste z najbolj endogeno tranzicijo. V teh državah
je bila rast tudi najbolj stabilna, saj potem, ko so enkrat dosegle preo-
brat, ni več prišlo do padca BDP. Ne moremo pa jasno razbrati, kateri
od tipov tranzicije je bil uspešnejši v začetnem obdobju. V večini dr-
žav je do največjega padca BDP prišlo ravno v letu najhitrejše liberali-
zacije. Izjema pri tem sta državi z najbolj endogeno tranzicijo, kar po-
sredno vsaj delno potrjuje teoretično napoved, da postopnost in
tradicija reform lahko ublažita začetni transformacijski šok.

(c) Primerjava rezultatov v drugi skupini daje rahlo prednost državam z
eksogeno tranzicijo, saj je bil njihov začetni padec BDP praviloma
manjši, dosegle pa so tudi dolgoročno nekoliko boljše rezultate. To je
v nasprotju z ugotovitvami za prvo skupino in tudi z našo hipotezo,
res pa je tudi, da so rezultati zelo raznoliki in ne moremo govoriti o
zelo trdnih ugotovitvah. Vendarle bi iz tega morda lahko sklepali, da
je endogena tranzicija oziroma gradualizem lahko uspešna strategija
le v državah s sorazmerno visoko izhodiščno stopnjo razvitosti.

(d) Pri dinamiki okrevanja po doseženem dnu med državami ni sistema-
tičnih razlik niti glede na skupino (prva ali druga) niti glede na tip
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tranzicije (endogena ali eksogena). Najuspešnejše države iz prve in
druge skupine so po izhodu iz transformacijske depresije lahko okre-
vale enako hitro. Tudi v povprečju med njimi ni bilo večjih razlik, raz-
lika je le pri najpočasneje rastočih državah, saj so najslabše države iz
druge skupine dosegale bistveno slabše rezultate kot najslabše iz
prve. To pomeni, da države s slabšim izhodiščem nimajo nujno slab-
ših možnosti za hitro rast po izhodu iz krize, je pa njihov uspeh veliko
bolj negotov. Zaostanek držav s slabšim izhodiščem se med tranzicijo
povečuje predvsem zato, ker bodisi ne uspejo dovolj hitro zaustaviti
padanja BDP s programom odločnih reform bodisi ne uspejo prepre-
čiti zloma hitre rasti po nekaj uspešnih letih. Prvi problem je bolj tipi-
čen za države z endogeno tranzicijo (neodločnost reform), drugi za
države z eksogeno tranzicijo (nestabilnost reform).

4.5. DINAMIKA TRANZICIJE IN POLITIČNO RAVNOVESJE

Videli smo, da je način, kako so države dočakale zlom socializma (z re-
formami ali s centraliziranim gospodarstvom in represivno politiko), v
veliki meri določal izid prvih demokratičnih volitev, še bolj pa izoblikova-
nost in vplivnost različnih interesnih skupin. To izhodiščno politično rav-
novesje je vplivalo na izbiro načina privatizacije ter v manjši meri tudi na
hitrost in način gospodarske stabilizacije oziroma reform. Slednje je vsaj
delno vplivalo na uspešnost tranzicije, ta pa naj bi se odrazila v izidih na-
slednjih volitev in bolj ali manj korenitih spremembah izhodiščnega poli-
tičnega ravnovesja. Tabela 28 zato prikazuje vse dostopne izide volitev v
tranzicijskih državah. Ker domnevamo, da je ta vpliv sčasoma vse manj-
ši, so podatki zbrani do leta 1997, tako da zajemajo druge in tretje voli-
tve.

Žal imamo za večino držav na voljo le podatke o izidu volitev, ne pa
tudi podatkov o oblikovanju vladajočih koalicij in o spremembah vlade
ali zamenjavah premiera med trajanjem mandata.223 To močno otežuje
oblikovanje kakršnih koli zanesljivih sklepov. Kljub temu bomo v nadal-
jevanju skušali vsaj poskusno preveriti veljavnost dveh hipotez o volilnih
izidih. Standardna teorija javne izbire bi predpostavljala, da je izid volitev
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223 Ugotovitve v literaturi, da je v tej ali oni državi prišlo do »povratka komunistov«, po-
gosto temeljijo na sestavi koalicije oziroma vlade, ki se je oblikovala po volitvah, in
ne na dejanskem volilnem izidu, ki v resnici odraža politične preference ljudi. Tako
je na primer na Poljskem, ki se pogosto navaja kot primer povratka komunistov, na
drugih volitvah koalicija Solidarnosti dobila več glasov kot stranka nekdanjih komu-
nistov, vendar pa so slednji izkoristili neenotnost strank Solidarnosti in oblikovali
vlado skupaj s svojima nekdanjima zaveznicama (ki sta vmes sodelovali tudi v prvi
demokratični vladi).
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odvisen predvsem od gospodarskih razmer, kar pomeni, da bo ne glede
na politično usmeritev vlade ali opozicije ob slabih rezultatih zmagala
opozicija, ob dobrih pa se bo obdržala obstoječa vlada. V prid tej predpo-
stavki govorijo v tem poglavju predstavljeni dokazi o kratkovidnosti vo-
lilcev (tudi) v tranzicijskih državah, kar pomeni, da komunistična prete-
klost posameznih strank ni ovira za njihovo zmago, če obstoječa vlada ni
uspešna, niti ne za njihov poraz, če same niso uspešne. Po drugi strani pa
nova inštitucionalna ekonomija napoveduje, da bo do volilne zmage nekda-
njih komunistov najverjetneje prišlo v državah, kjer so bile reforme hitre
in korenite, saj so tam novooblikovane formalne inštitucije prišle navz-
križ z neformalnimi ter z miselnimi okviri ljudi, kar lahko omogoči pono-
ven politični vzpon zastopnikov »starih vrednot«. Analogno bi lahko
sklepali, da v državah z endogeno tranzicijo in gradualističnimi reforma-
mi, kjer so se ljudje v daljšem obdobju postopno prilagajali novi ureditvi,
nevarnost političnega preobrata v tem smislu ne obstaja in da bo politič-
na uspešnost komunistov iz volitev v volitve manjša. 

Tabela 28a: Volitve v prvi skupini držav

DRŽAVA DATUM VRSTA ZMAGOVALEC KOMUNISTI

MDŽ mar 90 parlam. Demokratični f., S. drobnih lastnikov 14,6 (3,7+10,9)
maj 94 parlam. Socialistična s.*, Zv. svobodnih dem. 33

SLO apr 90 parl., preds. koal. Demos, Kučan* 17,3
dec 92 parlam. Lib. dem., Kršč. dem., Združena lista* 15,6
nov 96 parlam. Liberalna demokracija, Ljudska stranka 9
nov 97 preds. Kučan*

POL jun 89 parlam. Solidarnost 0
nov 90 preds. Walensa
okt 91 parlam. koal. Solidarnost 12,0
sep 93 parlam. koal. Solidarnost 20,4
nov 95 preds. Kvašnijevski* 35,1
sep 97 parlam. koal. Solidarnost 27,1

HRV maj 90 parlam. Hrv. demokratična skupnost 12,5
avg 92 parl., preds. Hrv. demokratična skupnost, Tuđman 5,5
okt 95 parlam. Hrv. demokratična skupnost 8,9
jun 97 parl., preds. Hrv. demokratična skupnost, Tuđman

ČS jun 90 parlam. Državljanski forum 13,6
jun 92 parlam. Državlj. dem. s., Ljudska zv., Kršč. dem. 14,0

ČEŠ maj 96 parlam. Državljanska demokratska s. 12,3
SLK jun 92 parlam. Gibanje za demokratično Slovaško 20,8 (6,1+14,7)

93 preds. Kovač
sep 94 parlam. Gib. dem. Sl., Nacionalna s., Delavska z. 10,4

V. NEM. mar 90 ljudski zbor Kršč. dem. unija 16,4
dec 90 deželni zbor Kršč. dem. unija 9–16
okt 94 zvezni zbor Kršč. dem. unija 16–23

Vir: World Factbook CIA (več izdaj), internet (Elections Around the World, Nordsieck).
Opomba: Pri uspehu komunistov oznaka s pomeni, da se podatek nanaša na osvojene sedeže; med števili v oklepaju velja prvo za
stranko, ki je izšla neposredno iz komunistične partije, drugo pa za tisto, ki se je razvila iz njene reformistične frakcije; skupni odsto-
tek je vsota uspeha starih in morebitnih novih komunističnih ali skrajno levih strank. Po volitvah, označenih polkrepko, so vlado
oblikovali nekdanji komunisti, po tistih, ki so podčrtane, pa močna avtoritarna ali populistična stranka. Pri predsedniški volitvah je
zmagovalec, ki je bil nekdaj pomemben partijski voditelj, označen z *.
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Tabela 28b: Volitve v drugi skupini držav

DRŽAVA DATUM VRSTA ZMAGOVALEC KOMUNISTI

RUS mar 90 parlam. kandidati člani KPSZ 87s 
jun 91 preds. Jelcin
dec 93 parlam. Dem. izbira, Nova region. pol., Lb. dem. 10
dec 95 parlam. Komunistična partija* 26,8; večina
jul 96 preds. Jelcin 32

LAT mar 90 vrh. sovjet Ljudska fronta 38,4(25,5+13,2)s
jun 93 parlam. Latv. pot, Kmečka zv., Nacion. konz. s. 7s
sep 95 parlam. Dem. s., Domovina in svoboda, Lat. pot 5,6

EST mar 90 vrh. sovjet Ljudska fronta 34,3(21,9+12,4)s
92 parlam. Domovinska zveza 12,9
mar 95 parlam. Kmečka zveza 0

LIT feb 90 vrh. sovjet Sajudis 32,6 (4,9+27,7) s
nov 92 parl., preds. Dem. stranka dela*, Brazauskas* 46,6; vlada
okt 96 parlam. Domovinska zv., Krščansko dem. s. 9,5

BLR apr 90 vrh. sovjet Komunistična s.* 87s
jun 94 preds. Lukašenko*
95 parlam. Neodvisni, Komunistična s.* 21s; večina

UKR 91 parl., preds. kandidati člani KP, Kravčuk* zmaga
mar 94 parlam. Nestrankarski, Komunistična s.* 20s; večina
jun 94 preds. Kučma* 37,7 (Kravčuk)

ZRJ dec 90 parlam. Socialistična s.*, Zveza komunistov* 77,6; 66,4; večina
dec 92 parlam. Socialistična s.* 45s; večina
nov 96 parlam. Socialistična s.* 45,8; večina

MAK nov 90 parlam. Demokratična s. nacionalne enotnosti 44
okt 94 parl.. preds. Socialdemokratska zveza*, Gligorov* 56,7

BOL jun 90 parlam. Socialistična s.* 47,2; vlada
okt 91 parlam. Zveza demokratičnih sil 33,1
dec 94 parlam. Socialistična s.* 42,5; vlada
okt 96 preds. Stojanov (Zveza demokratičnih sil)
97 parlam. Zveza demokratičnih sil 22,1

ALB mar 91 parlam. Socialistična s.* 67,8; vlada
mar 92 parlam. Demokratična s. 25,7
94 parlam. Demokratična s. 20,4
97 parlam. Socialistična s.* 52,8; vlada

ROM maj 90 parl., preds. Fronta narodne rešitve, Iliescu –
sep 92 parl., preds. Socialnodemokratska s., Iliescu –
nov 96 parlam. Dem. zv., Socdem. zv., Dem. zv. Madž. –

Opomba in vir: gl. Tabelo 28a.
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Tabela 28c: Volitve v tretji skupini držav

DRžAVA DATUM VRSTA ZMAGOVALEC KOMUNISTI

ARM maj 90 vrh. sovjet Neodvisni, Nacionalno gibanje 6,5s
jul 95 parlam. Republikanski blok 12,1

MLD feb 90 vrh. sovjet Ljudska s./ Komunisti*/ Internac. gib. 32
feb 94 parlam. Kmečka demokratična s. 22; vlada

GRZ okt 90 vrh. sovjet koal. Svobodna Gruzija 23
nov 95 parl., preds. Državljanska zveza, Ševarnadze 9,7

KZH apr 91 preds. Nazarbajev
dec 95 parlam. Zveza ljudske enotnosti 4,5s

AZR sep 90 parlam. Komunisti* večina
jun 93 preds. Alijev poraz
nov 97 parlam. Nova stranka –

KRG feb 90 vrh. sovjet Komunisti* 88,5s
okt 91 preds. Akajev 24,4
feb 95 parlam. Nestrankarski provladni kandidati 3,8s

TRK jan 90 vrh. sovjet Komunisti* 90s
jun 92 preds. Nijazov*
dec 94 parlam. Komunisti* 100s

UZB mar 90 preds. Karimov*
dec 91 preds. Karimov*
dec 94 parlam. Nestrankarski, Ljudska demokratična s.* 27,6s; vlada
95 preds. Karimov*

TDž feb 90 vrh. sovjet Komunisti* 99s
feb 94 parlam. Komunisti in zavezniki* vlada
feb 95 parlam. Komunisti in zavezniki* 36s; vlada

Opomba in vir: gl. Tabelo 28a.

Napovedi obeh hipotez se v dobršni meri pokrivajo. Bistvena razlika
med njimi pa je, da po inštitucionalni hipotezi do preobrata v smislu vo-
lilne zmage nekdanjih komunistov lahko pride navkljub uspešni rasti,
vendar praviloma le v državah s hitrimi reformami. Da bi preverili hipo-
tezo, smo vse volitve iz Tabele 28, za katere je bilo ob dosegljivih podat-
kih to mogoče, razvrstili v Tabelo 29. Po hipotezi teorije javne izbire bi
pričakovali, da se bodo vse volitve uvrstile bodisi v spodnji levi kvadrant
(ki pomeni negativno gospodarsko rast v volilnem letu in zmago opozici-
je) ali v desnega zgoraj (gospodarska rast in ponovna izvolitev vlade).
Tudi po tej teoriji lahko vlade ohranijo oblast ob slabih gospodarskih raz-
merah, če si pomagajo z represijo ali nacionalistično politiko. Uganko, ki
zahteva drugačno razlago, pa pomeni ohranitev demokratičnih vlad
kljub negativni rasti ali pa njihov poraz (zamenjava s komunisti) kljub
gospodarski uspešnost. Kot rečeno, slednje lahko pojasni inštitucionalna
ekonomija.

Poglavitno težavo pri razvrščanju so pomenile volitve, kjer je prišlo le
do manjših relativnih premikov v razvrstitvi najuspešnejših strank, saj
običajno ni znano, ali takšni premiki pomenijo zgolj prerazdelitev moči
znotraj sicer nespremenjene vladajoče koalicije ali tudi preobrat na čelu
države. Kjer je šlo za velike premike v relativnih deležih strank, smo tak-
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šen izid označili za preobrat, sicer pa ne. Druga težava so bile države,
kjer je na prvih volitvah zmagalo široko ljudsko gibanje, na drugih pa so
namesto gibanja sodelovale iz njega nastale stranke. Pri teh državah smo
volitve označili kot preobrat le, če je zmagala stranka, ki ni izšla iz prvot-
nega gibanja.

Tabela 29a: Gospodarske razmere in volilni preobrati: 
prva skupina držav

Volilni preobrat
DA NE

POZITIVNA POL 95(P) SLO 96, SLO 97(P)
POL 93, POL 97
HRV 95, HRV 97

Gospodarska ČEŠ 96, SLK 94
rast VN 94

NEGATIVNA ALI MDŽ 94 POL 91
BISTVENO NIŽJA SLO 92 HRV 92

SLK 92 ČEŠ 92
Vir: Tabela 23 in 28.
Opomba: Gospodarska rast pomeni rast BDP v letu volitev (v letu pred volitvami, če so bile izpeljane pred junijem). Negativna ali
bistveno nižja je bila rast, če je bila za več kot 1,5 odstotne točke nižja kot v predhodnem letu ali manjša od 0. Volilni preobrat po-
meni zmago stranke, ki pred volitvami ni sodelovala v vladi. S črko P so označene predsedniške volitve. Poševno so zapisane drža-
ve z endogeno tranzicijo. Po volitvah, označenih polkrepko, so vlado oblikovali nekdanji komunisti, po tistih, ki so podrčtane, pa
močna avtoritarna ali populistična stranka.

Tabela 29b: Gospodarske razmere in volilni preobrati: 
druga skupina držav

Volilni preobrat
DA NE

POZITIVNA LIT 96 ALB 94
BOL 94 ROM 96

Gospodarska ZRJ 96
rast NEGATIVNA ALI RUS 93, RUS 95

BISTVENO NIŽJA LAT 95 RUS 96P

EST 95 LAT 93
LIT 92 EST 92

UKR 94(P) BLR 94(P), BLR 95
MAK 94 UKR 94

BOL 91, BOL 96/97 ZRJ 92
ALB 92, ALB 97

ROM 92
Opomba in vir: gl. Tabelo 29a. 
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Tabela 29c: Gospodarske razmere in volilni preobrati: 
tretja skupina držav

Volilni preobrat
DA NE

POZITIVNA ARM 95
GRZ 95

Gospodarska AZR 97
rast NEGATIVNA KRG 91 MLD 94, MLD 98

KZH 95
KRG 95

TRK 92, TRK 94
UZB 91, UZB 94/95

TDŽ 94, TDŽ 95
Opomba in vir: gl. Tabelo 29a.

V tabeli za prvo skupino držav opazimo, da pozitivna rast vladajočim
politikom omogoča ohraniti položaj, in to ne glede na to, ali so bolj de-
mokratično ali bolj kolektivistično usmerjeni. Vsi preobrati (razen polj-
skih predsedniških volitev 1995) so se zgodili v letih z negativno rastjo.
To potrjuje hipotezo teorije javne izbire. Ohranitev vlad v nekaterih drža-
vah z negativno rastjo lahko morda pojasnimo s tem, da so bile te volitve
kmalu po uvedbi kredibilnega programa reform, zaradi česar so bili ljud-
je še pripravljeni na odrekanja. To velja zlasti za Češko, medtem ko je na
Poljskem vladajoča koalicija Solidarnost že pred volitvami s sprememba-
mi politike in tudi zamenjavami ključnih oseb izkazala svojo pripravlje-
nost za omilitev tempa in korenitosti reform (Balczerowicz, 1994). Ohra-
nitev oblasti hrvaške vladajoče stranke leta 1992 lahko pojasnimo s
pripisovanjem krivde za krizo vojni in s povečano enotnostjo, ki je zna-
čilna za izredne razmere.224

Do preobrata v smislu ponovne osvojitve oblasti nekdanjih komuni-
stov je prišlo le na madžarskih parlamentarnih volitvah 1994. Toda njiho-
va izvolitev gotovo ni bila odziv na prehitre spremembe, ampak izraz ne-
zadovoljstva nad neuspešno gradualistično politiko (negativna rast, velik
proračunski primanjkljaj in vse višja zadolženost v tujini). Zmago vodite-
lja reformiranih komunistov Kvašnijevskega na poljskih predsedniških
volitvah novembra 1995 bi le težko pripisali nezadovoljstvu z gospodar-
skimi razmerami, saj je Poljska tedaj dosegala visoke stopnje rasti, zato je
njegova zmaga lahko izraz neskladja med hitrostjo in načinom spre-
memb ter pričakovanji ljudi. Skoraj zagotovo lahko tudi ponovno zmago
kolektivističnih strank na Slovaškem pripišemo nezadovoljstvu s prehi-
trimi reformami, saj je prav njeno gospodarstvo nosilo glavno breme pre-
strukturiranja ob odločnih reformah zvezne vlade. Pravilnost takšne raz-
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lage potrjuje tudi upočasnitev tempa reform (ob visokih stopnjah rasti)
na Slovaškem po razdružitvi skupne države. Skladno z inštitucionalno
hipotezo so se komunisti v Vzhodni Nemčiji zaradi radikalnosti spre-
memb na volitvah 1994 odrezali bolje kot na prvih, v Sloveniji pa so ob
dokaj uspešnih postopnih reformah počasi izgubljali podporo. 

Dogajanja v prvi skupini držav torej delno potrjujejo inštitucionalno
hipotezo, delno pa so z njo v nasprotju (zlasti preobrat na Madžarskem).
Tega pa zadovoljivo pojasni hipoteza teorije javne izbire (obrat zaradi
neuspešne politike).

V drugi skupini držav – v nasprotju s prvo – hipotezam bolj ustrezajo
volilni izidi ob negativni kot tisti ob pozitivni gospodarski rasti. Volilci so
praviloma kaznovali gospodarsko neuspešnost demokratičnih vlad, po-
gosto tako, da so izvolili stranke komunističnega porekla. Razlog je tudi,
da sta se v večini držav oblikovala le dva močna politična tabora (»demo-
kratični« in »komunistični«), zato je bil glas za slednjega logičen izraz ne-
zadovoljstva s politiko prvega. To pa pomeni, da za pojasnitev teh volil-
nih izidov ne potrebujemo inštitucionalne hipoteze, ampak zadošča
preprosto sklepanje teorije javne izbire.

Do volilnega preobrata kljub uspešni rasti je prišlo dvakrat. Zmaga ko-
munistov v Bolgariji v času sorazmerno ugodnih rezultatov je lahko
dokaz inštitucionalne hipoteze o reakciji na prehitre spremembe. Za
poraz komunistov v Litvi 1996 kljub ugodnim gospodarskim razmeram
nimamo zadovoljivega pojasnila. Na drugi strani lahko ohranitev vlad
navkljub upadanju bruto domačega proizvoda v Estoniji 1993 in Latviji
1993 razložimo s pripisovanjem krize zunanjim vzrokom (razpad SZ) in z
verodostojnimi programi reform, sprejetimi poleti 1992. Ohranjanje ko-
munistične oblasti v Jugoslaviji, Ukrajini in Belorusiji ter Jelcinovo po-
novno izvolitev navkljub slabim gospodarskim rezultatom pa lahko poja-
snimo le s sklicevanjem na trdnost avtoritarnih oziroma kolektivističnih
režimov.

Skupna značilnost držav tretje skupine je, da kolektivistični oziroma
komunistični režimi ohranjajo oblast in nedemokratično politično struk-
turo ne glede na gospodarske razmere. Izjema je Kirgizija, kjer je leta
1991 prišlo do poraza komunistov na volitvah, nova vlada pa se je uspela
ohraniti z dokaj uspešnim programom gospodarskih reform.

Sklenemo lahko, da je inštitucionalna hipoteza možna razlaga za tri
volilne preobrate, ki jih sicer ne bi mogli pojasniti (Poljska 1995, Slovaš-
ka 1992 ter Bolgarija 1994). Večino ostalih izidov lahko pojasnimo s stan-
dardno hipotezo teorije javne izbire, če pri tem upoštevamo na eni strani
možni pozitivni učinek verodostojnih reformnih programov in pripravlje-
nosti ljudi na odrekanje v prvih letih tranzicije, na drugi strani pa trd-
nost, ki jo je avtoritarnim režimom lahko dala uporabe represije in kolek-
tivistične politične ideologije.
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4.6. KITAJSKA: ZGLED USPEŠNEGA GRADUALIZMA?

Kitajsko smo izpustili iz dosedanje vzporedne obravnave tranzicijskih
držav. Osnovni razlog je, da tam še ni bilo prostih večstrankarskih voli-
tev, ki smo jih postavili za formalno merilo konca socialistične ureditve
oziroma začetka tranzicije. Vendar Kitajska gotovo zasluži posebno po-
zornost: zaradi izjemno visoke gospodarske rasti in za socialistično drža-
vo neobičajno obstojnih gospodarskih reform, pa tudi zaradi vztrajanja
pri trdi politični diktaturi.

Kot smo ugotovili v tretjem poglavju, je bilo za Kitajsko značilno izme-
njevanje maoističnega (ortodoksnega) in reformnega pogleda na sociali-
zem. Obdobja, ko je prevladoval maoizem, so bila praviloma gospodar-
sko neuspešna ali celo krizna. Sedanji val reform se je začel leta 1978, ko
je po večletnem boju za prevlado obveljala Dengova vizija sprememb.225

Reforma se je začela v kmetijstvu z uvajanjem trga za pridelke in z obli-
kovanjem družinskih kmetij, ki so dobile v najem državna zemljišča, nji-
hovo preživetje pa je bilo sčasoma vse bolj prepuščeno tržnim silam. Sle-
dilo je postopno ustanavljanje posebnih območij proste trgovine, ki so
spodbudila rast mednarodne menjave in omogočila prenos proizvodov in
tehnologije iz razvitega sveta. 

Sredi osemdesetih let so reforme zajele tudi industrijo. Postopno se je
zmanjšalo število proizvodov, zajetih v plan (od prek 700 leta 1978 na
borih 20 leta 1991). Dopuščen je bil razvoj malih podjetij na podeželju, ki
niso niti zasebna niti državna, marveč so v svojevrstni skupinski lastnini
pripadnikov lokalne skupnosti, ključno vlogo pri njihovem upravljanju
oziroma nadzoru pa igrajo lokalne politične strukture. Pod imenom »kra-
jevna in vaška podjetja« (TVE – township village enterprises) so postala
zaščitni znak reform, saj so bila praviloma zelo uspešna in so hitro rasla.
Uveden je bil dvojni cenovni sistem, kjer državno določene cene veljajo
le za obvezne dobave državnim podjetjem, cene za preostale količine
proizvodov pa se oblikujejo na trgu. 

Ključna za uspeh reform je bila decentralizacija, ki je vzpostavila kon-
kurenco med pokrajinami in mestnimi oziroma lokalnimi skupnostmi ter
s tem krajevno uradništvo prisilila v učinkovito upravljanje oziroma nad-
zor nad poslovanjem lokalnih podjetij, saj niso mogli več računati na
znatnejšo finančno pomoč centralnih oblasti. Oktobra 1992 je partijski
kongres sprejel odločitev o reformi delovanja države, ki naj bi vključevala
zmanjšanje stroškov administracije, preobrazbo fiskalnega sistema, uva-
janje sodobne monetarne politike in ukrepe za zniževanje inflacije. Spre-
membe delovanja države, ki pa ne predvidevajo demokratizacije odloča-
nja, naj bi bile torej naslednji korak reforme.
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Kako se opisano dogajanje sklada z napovedmi modela? Najprej lahko
ugotovimo, da je bil zadnji val reform začet v času sorazmerno nizke gos-
podarske rasti in v politično stabilnih razmerah, kar ustreza modelu.
Vendar bi pričakovali, da bodo po izboljšanju gospodarskih rezultatov
reforme postopno opuščene. Še bolj nenavadno je, da niso bile ustavljene
niti ob izbruhu političnih nemirov. Ti so bili namreč uspešno zatrti s po-
močjo vojaške sile226 in za socialistične države je bilo običajno, da so ob
povečanju represije tudi centralizirale upravljanje gospodarstva. 

S stališča modela je ključno vprašanje, ali smo na Kitajskem priča pro-
cesu endogene tranzicije. Odgovor je iz več razlogov negativen. Po do-
stopnih informacijah kljub povečani avtonomiji podjetij na Kitajskem ne
potekajo procesi, ki bi bili podobni spontani privatizaciji v nekaterih
vzhodnoevropskih državah v osemdesetih letih. Prav tako ni omembe
vrednih poskusov, da bi si lokalni zastopniki z odkloni od uradnih stališč
skušali pridobiti politični ugled. Poleg tega pa tudi oblast ni izgubila spo-
sobnosti za reševanje konfliktov z represijo, kar je dovolj nazorno in
uspešno dokazala. Zaradi vsega tega lahko rečemo, da na Kitajskem ne
poteka endogena tranzicija, ampak le izjemno dolgotrajna in uspešna re-
forma socialističnega sistema.

Prav zaradi neobičajnosti dogajanja na Kitajskem se njegove interpre-
tacije v ekonomski literaturi med seboj zelo razlikujejo. Na eni strani so
navdušene ocene, ki Kitajsko postavljajo za zgled uspešne gradualistične
politike ali gospodarske reforme. Qian in Xu (1993) kot ključ kitajskega
uspeha poudarjata decentralizacijo, ki je omogočila inštitucionalno flek-
sibilnost, eksperimente in razmah lokalnega podjetništva. Weitzman
(1993) uspešnost zadružnih »krajevnih in vaških podjetij« navkljub neja-
sno opredeljenemu lastništvu pojasnjuje s posebnostmi kitajske mentali-
tete, ki naj bi se odražale zlasti v sposobnosti za razreševanje konfliktov
v skupinah brez pomoči formalnih pravil. Friedman in Johnson (1996)
dokazujeta optimalnost gradualistične strategije v specifičnih kitajskih
razmerah. McKinnon (1994) pa neposredno primerja dve desetletji kitaj-
skih reform z neoklasičnim »velikim pokom« v Rusiji leta 1992. Pri tem
ponoven izbruh hiperinflacije po uvedbi stabilizacijskih ukrepov v Rusiji
pripiše slabostim samega programa, čeprav sicer v literaturi prevladuje
ocena, da je bila za neuspeh kriva samovoljna ekspanzivna politika cen-
tralne banke, ki ni spoštovala vladnih odločitev. Njegov sklep je, da je
gradualistična (kitajska) strategija uspešnejša, čeprav priznava, da vzhod-
noevropske države zaradi izjemnih okoliščin (nenaden razpad centralno-
planske hierarhije in SEV) pogosto niso imele druge izbire kot hitro in ra-
dikalno ukrepanje ter da tudi kitajska pot ni brez težav, saj se v zadnjih
letih povečujeta inflacija in proračunski primanjkljaj (že skoraj 10 %
BDP), gospodarska rast pa se umirja. 

Že v uvodu v poglavje smo razložili, zakaj se nam zdijo nesmiselne pri-
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merjave tranzicijskih strategij (gradualizma in »velikega poka«) med drža-
vami, ki se močno razlikujejo po stopnji razvitosti, gospodarski strukturi
in tudi političnem sistemu. To velja tudi za primerjavo, kakršno ponuja
McKinnon. Številni avtorji namreč dokazujejo, da je uspešnost kitajske
strategije reform pogojena z razmerami, v kakršnih je bila izvajana. To pa
pomeni, da iz primerjalne uspešnosti »kitajskega modela« še ne moremo
sklepati, da je to splošno priporočljiva strategija za tranzicijske države.

Izhodišče tega dokazovanja je, da so se reforme začele v času, ko je
bila Kitajska še pretežno kmetijska država. Spodbude za podjetniško ob-
našanje na podeželju, ki je ustvarilo velike dobičke in z njimi povečano
varčevanje, so v bistvu omogočile prelivanje akumulacije oziroma pri-
hrankov iz kmetijstva v industrijo (Gros in Steinherr, 1995). Kmetijstvo je
tako odigralo vlogo vodilnega sektorja, ki je s svojo ekspanzijo spodbudil
tudi rast industrijskega področja, hkrati pa s povečevanjem produktivno-
sti zagotovil ceneno delovno silo za nastajajoča »kvazizasebna« oziroma
zadružna lokalna podjetja (Chen, Jefferson in Singh, 1992). Na podobnih
preudarkih temelji tudi opozorilo, da kitajskih reform v industriji ni
upravičeno navajati kot zgleda uspešnega gradualizma, saj temeljijo na
sorazmerno radikalnih in hitrih spremembah v organizaciji kmetijskega
sektorja (Brada, 1995; Chen, Jefferson in Singh, 1992). Uspeh »gradualiz-
ma« zato odraža predvsem začetno neučinkovitost državnega sektorja,
zaradi katere so postopne reforme lahko prinesle znatno izboljšanje, ven-
dar pa so delni ukrepi povzročili tudi mnoga popačenja, ki jih ne bo mo-
goče odpraviti drugače kot z dopuščanjem večje veljave trga in z dejan-
sko privatizacijo podjetij.

Pomembno opozorilo opazovalcev kitajskih reform je, da se je zaradi
ohranjanja nedemokratične politične ureditve razmahnila vsesplošna ko-
rupcija (Gros in Steinherr, 1995, Chen, Jefferson in Singh, 1992). To je ra-
zumljiva posledica razmer, v katerih uradniki, ki še vedno odločajo o dr-
žavnih nabavah in alokaciji v državnem sektorju proizvedenih dobrin,
zaslužijo bistveno manj od uspešnih kmetov in podjetnikov. Ohranja se
tudi široko razprostranjeno vmešavanje politike v poslovanje podjetij, le
da se je to zdaj decentraliziralo: lokalne oblasti skušajo kar najbolj nadzi-
rati »svoja« podjetja in jim na različne načine pomagati, marsikje tudi z
oblikovanjem lokalnih monopolov. Reforma delovanja države je zato
nujna za zmanjšanje pomena teh politično oblikovanih virov neučinkovi-
tosti.

Pomembna so tudi opozorila o naraščajočih makroekonomskih nerav-
novesjih, ki jih priznava tudi McKinnon. Pričakujemo lahko, da bo po-
glabljanje sedanjih neravnovesij postopno zaostrilo potrebo po izbolj-
šanju učinkovitosti sistema. Narava težav pa je takšna, da njihovo
reševanje zahteva korenite spremembe v organizaciji države. Potrebno bi
bilo razviti sposobnost in inštrumente za učinkovito vodenje »klasičnih«
makroekonomskih politik, temeljito zmanjšati državni primanjkljaj ter
ukrotiti stroške korupcije s povečanim nadzorom nad uradništvom, kar
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vsaj načelno zahteva tudi večjo demokratizacijo političnega sistema. 
Takšne spremembe bi pomenile tudi nadaljnje zmanjšanje vpliva

vrhovne politične oblasti in vmešavanja politične oziroma partijske elite
na različnih ravneh v poslovanje podjetij. Pričakujemo lahko, da bodo
politične oblasti na pokrajinski in lokalni ravni bolj zavzeto zagovarjale
tovrstne reforme kot pa centralna oblast, saj je bogastvo lokalnih elit bolj
neposredno odvisno od uspešnosti podjetij oziroma gospodarstva na nji-
hovem področju, poleg tega pa lahko v privatizaciji vidijo tudi svojo oseb-
no ekonomsko priložnost. S slabšanjem gospodarskih razmer se bo tako
zaostrilo nasprotje med najvišjo oblastjo, ki nima interesa za temeljne
spremembe sistema, ampak decentralizacijo uporablja le kot sredstvo za
povečanje učinkovitosti, ter njenimi zastopniki na nižjih ravneh. Če bo
zaostritev nastopila hitro in nepričakovano, jo bo osrednja oblast razu-
mela kot neposredno grožnjo svojemu položaju in tedaj bi po našem mo-
delu pričakovali, da bo tudi za ceno poglobitve gospodarske krize svoj
položaj reševala z represijo in z gospodarsko in politično centralizacijo. S
tem bi bile reforme vsaj za nekaj let ustavljene in politično gospodarski
cikel bi bil sklenjen. Če pa se bo to nasprotje oblikovalo počasi, brez ne-
nadnih zaostritev in velikih pretresov, se lahko zgodi, da bodo reformam
naklonjeni lokalni zastopniki postopno povečevali svoj vpliv in vse bolj
omejevali prostor delovanja centralnih oblasti. Tedaj je možno da bi sča-
soma sprejeli zakonodajo, ki bi omogočila omejeno privatizacijo »zadruž-
nih« podjetij, ter s tem dejansko omogočili spontano privatizacijo in
začetek procesa endogene tranzicije, ki bi postopno lahko pripeljala do
nepovratnih sprememb gospodarskega in političnega sistema. 

Možnost postopne dezintegracije opozarja, da je proces tranzicije v ce-
lotnem socialističnem svetu možno razumeti tudi skozi perspektivo
usode dveh velikih imperijev. S tega »makrozgodovinskega« stališča so
primerjave med Sovjetsko zvezo in Kitajsko lahko smiselne. Pri opisova-
nju dogajanja v socialističnem obdobju smo opozorili, da je bila nepri-
pravljenost SZ za vojaško posredovanje v vzhodni Evropi ključni dejav-
nik, zaradi katerega je zlom socializma spominjal na podiranje hiše iz
kart. To pomeni, da je zlom socializma v bistvu neposredni rezultat raz-
pada sovjetskega imperija. Raziskovanje zakonitosti oblikovanja, vzpona,
vzdrževanja in razpada velikih zgodovinskih imperijev bi zato lahko po-
membno prispevalo k razumevanju tranzicije. Tukaj si lahko dovolimo le
opažanje, da je razpad sovjetskega imperija, ki je očitno postal razvojno
paraliziran ter ekonomsko in vojaško neobstojen, na periferiji omogočil
oblikovanje razvojno perspektivih držav, pa tudi novih »malih diktatur«.
V središču nekdanjega imperija pa smo priča neuspešnih poskusov izva-
janja reform, ki jih spremlja razraščanje neformalnih oblik gospodarske
in družbene organizacije. Možno je, da bo dogajanje v Rusiji v naslednjih
letih bolj ustrezalo teorijam o porajanju države v času vojne vseh proti
vsakomur kot pa priporočilom o smiselni državno vodeni preobrazbi gos-
podarskega in političnega sistema.
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Na drugi strani se kitajsko vodstvo zaveda, da mora za vsako ceno
predvsem ohraniti svoj imperij. Za zdaj je ta osnovni cilj uspelo združiti z
organizacijskimi reformami gospodarstva, ki so spodbudile uspešno rast.
Toda če držijo ocene, da je uspeh teh sprememb pogojen s specifičnimi
zgodovinskimi razmerami in da bodo notranje napetosti naraščale, tako
da jih ne bo mogoče več obvladati, bomo čez desetletje ali dve morda pri-
ča svojevrstni zgodovinski ironiji. Kitajska, ki danes velja za zgled uspe-
šne reforme, bo doživljala usodo razpadajočega imperija in spominjala
na današnje razmere v manj razvitih delih nekdanje SZ, v Rusiji in nje-
nih nekdanjih republikah pa bomo opazovali spontano porajanje učinko-
vite ekonomske organizacije po obdobju kaosa in brezvladja. 

4.7. POVZETEK UGOTOVITEV

Empirično analizo tranzicije smo začeli s hipotezo, da so bili komunisti
na prvih demokratičnih volitvah uspešnejši v državah z endogeno tranzi-
cijo. Podatki so pokazali, da moramo hipotezo dopolniti s tremi dodatni-
mi dejavniki: kratkovidnostjo volilcev in individualnostjo ugleda kot po-
litičnega kapitala (zaradi česar med uspešnostjo komunistov v državah
prve skupine ni večjih razlik); razvitostjo opozicije (ki pojasnjuje večji
uspeh komunistov v državah druge skupine v primerjavi s prvo); težnjo
po ohranjanju kolektivističnih političnih vzorcev (ki pojasnjuje prevlado
ene stranke z nacionalističnim ali komunističnim programom v državah,
kjer pred tranzicijo ni bilo niti drobnih političnih sprememb niti obliko-
vanja opozicije). Z upoštevanjem teh dodatnih dejavnikov smo pojasnili
volilne izide, ne da bi morali zapustiti okvir racionalne ekonomske teori-
je politike. Nepojasnjena je ostala sorazmerna raznolikost in uravnoteže-
nost strank v Makedoniji in Moldaviji, kjer bi prej pričakovali ohranjanje
kolektivistične politike, predvsem pa nimamo odgovora na vprašanje,
zakaj je v nekaterih državah po močni volilni zmagi komunistov vseeno
prišlo do nadaljnega utrjevanja demokracije (Albanija, Bolgarija, Rusija),
drugod pa so se utrdile avtoritarne sile, ki so dobile prve volitve.

Pregled privatizacijskih programov in njihovega izvajanja je pokazal,
da izbira načina privatizacije ni bila toliko odvisna od izida prvih volitev
kot od izoblikovanosti in vpliva interesnih skupin. Ker so imele te na
voljo več časa za razvoj v državah z endogeno tranzicijo, so prav v teh
prevladali načini privatizacije, ki dajejo prednost zaposlenim v podjetjih,
zlasti menedžerjem. To pomeni, da je med tipom tranzicije (endogena ali
eksogena) in načinom privatizacije (stopnjo ugodnosti za notranje lastni-
ke) neposredna povezava, katere »transmisijski mehanizem« je ohra-
njanje predtranzicijskih interesnih skupin in le v manjši meri izid prvih
volitev.
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Analiza tempa in načina sprememb na področju gospodarske stabili-
zacije in liberalizacije je v skladu z našo hipotezo pokazala, da se države
z endogeno tranzicijo reform praviloma lotevajo bolj postopno, vendar
vsaj na področju liberalizacije pri njihovi globini na koncu ne zaostajajo
za državami z eksogeno tranzicijo. Države z eksogeno tranzicijo so pri
izvajanju reform praviloma hitrejše in zlasti pri privatizaciji tudi radikal-
nejše, glavnino liberalizacije so pogosto izvedle naenkrat s celovitim pro-
gramom reform. Pomembna je tudi ugotovitev, da močne vlade, sestav-
ljene iz nekdanjih komunistov ali nacionalističnih oziroma populističnih
politikov, praviloma zavirajo spremembe.

Analiza je torej pokazala obstoj sistematičnih razlik v načinu in tempu
sprememb med državami z eksogeno in endogeno tranzicijo. Težja nalo-
ga je presojanje uspešnosti različnih poti. Vsi izoblikovani sklepi so zača-
sni in predvsem spodbuda za nadaljnje preučevanje. Kaže, da kredi-
bilnost reformne politike praviloma močno zniža ekonomske stroške
prehoda, v državah z gradualističnim pristopom pa je gospodarski preo-
brat nekoliko kasnejši. Primerjave med najrazvitejšimi tranzicijskimi
državami kažejo, da so dolgoročno najvišjo in najbolj stabilno rast dose-
gle tiste z najbolj endogeno tranzicijo. Nasprotno pa podatki o državah iz
druge skupine po stopnji razvitosti dajejo rahlo prednost državam z ek-
sogeno tranzicijo, saj je bil njihov začetni padec BDP praviloma manjši,
dosegle pa so tudi dolgoročno nekoliko boljše rezultate (iz tega morda
lahko sklepamo, da je endogena tranzicija oziroma gradualizem lahko
uspešna strategija le v državah s sorazmerno visoko izhodiščno stopnjo
razvitosti). Države s slabšim izhodiščem nimajo nujno slabših možnosti
za hitro rast po izhodu iz krize, je pa njihov uspeh veliko bolj negotov.
Zaostanek držav s slabšim izhodiščem se med tranzicijo povečuje pred-
vsem zato, ker bodisi ne uspejo dovolj hitro zaustaviti padanja BDP s
programom odločnih reform bodisi ne uspejo preprečiti zloma hitre rasti
po nekaj uspešnih letih. Prvi problem je bolj tipičen za države z endoge-
no tranzicijo (neodločnost reform), drugi za države z eksogeno tranzicijo
(nestabilnost reform).

Zaradi zapletene povezave med tipom tranzicije in njeno uspešnostjo
je še manj enoznačnih sklepov možno izpeljati glede povezanosti tipa
tranzicije z razvojem političnega ravnotežja. Kljub temu lahko ugotovi-
mo, da je inštitucionalna hipoteza možna razlaga za tri volilne preobrate,
ki jih sicer ne bi mogli pojasniti (Poljska 1995, Slovaška 1992 ter Bolgarija
1994). Večino ostalih izidov lahko pojasnimo s standardno hipotezo
teorije javne izbire, če pri tem upoštevamo na eni strani možni pozitivni
učinek verodostojnih reformnih programov in pripravljenosti ljudi na
odrekanje v prvih letih tranzicije, na drugi strani pa trdnost, ki jo je avto-
ritarnim režimom lahko dala uporabe represije in kolektivistične politič-
ne ideologije.
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5. ZAKLJUČEK

Ob zlomu socializma se je zdelo, da zgodovinski poraz družb, ki so za-
vestno skušale uresničiti alternativo tržnemu sistemu, pomeni tudi
zmago neoklasične ekonomije, ki je teoretsko utemeljila učinkovitost po-
polne konkurence. Toda kot kaže v tem delu podani prikaz teoretskih
razprav in empiričnega gradiva, se je z zlomom socializma neoklasika v
resnici znašla pred eno svojih najtežjih nalog. Od teorije, ki naj bi razu-
mela razloge učinkovitosti in zgodovinske premoči tržnega gospodarstva,
se je pričakovalo, da bo državam, ki so se odločile za načrtno izgradnjo
takšnega sistema, ponudila uporabne ter dovolj enostavne načrte. To je
seveda tudi storila. Vendar je dolgotrajnost in raznolikost tranzicije sča-
soma pokazala, da gre za bistveno bolj zapleten proces, kot se zdelo
sprva, in postalo je očitno, da standardna ekonomska teorija nekaterih
problemov tranzicije ne more ustrezno pojasniti in rešiti. Med njimi so
zlasti pomembni zapletenost in počasnost preoblikovanja starih ter vzpo-
stavljanja novih inštitucij (v primerjavi s sorazmerno enostavnim dosega-
njem vsaj začasne makroekonomske stabilnosti), ohranjanje pomena po-
dedovanih vrednot oziroma miselnih vzorcev ter nepričakovani politični
dogodki (razmah populizma in nacionalizma; vplivnost interesnih sku-
pin in političnih strank, nastalih iz nekdanje komunistične partije; nepri-
pravljenost vlad za izvedbo strukturnih oziroma inštitucionalnih reform). 

Kot smo skušali pokazati v prvem poglavju tega dela, lahko odgovore
na ta vprašanja v okviru svojega analitičnega okvira ponudi sodobna
politična ekonomija (oziroma zlasti nova inštitucionalna ekonomija in
teorija javne izbire). To je možno, ker je razširila in nadgradila tri izmed
temeljnih predpostavk standardnega neoklasičnega pristopa. Po njeni
razlagi posamezniki niso popolno racionalni in povsem sebični, ampak
so omejeni z družbeno oblikovanimi kognitivnimi okviri ter s prav tako
družbeno oblikovanimi neformalnimi normami in vrednotami. Menjava
ne more potekati povsem gladko in brez stroškov, saj njen predmet ni
nujno popolnoma merljiv, lastninske pravice pa ne povsem izterljive.
Razvoj ni končno približevanje vnaprej določljivemu ravnovesnemu sta-
nju, ampak evolutivni proces nenehnega prilagajanja in odkrivanja vna-
prej nepredvidljivih rešitev. Tako spremenjene predpostavke omogočajo
pojasnjevanje omenjenih značilnosti tranzicije, vendar pa sodobna poli-
tična ekonomija ponuja mnogo manj načrtov za ukrepanje kot neoklasič-
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na šola. Pomembno je razumeti, da zadržanost pri dajanju nasvetov ni
posledica sorazmerne novosti sodobnih disciplin politične ekonomije,
ampak izhaja iz njenih temeljnih teoretskih izhodišč, zlasti iz prepričanja
o sebičnosti ravnanja vlad, ki jim zato nima smisla svetovati »benevolent-
nih« ukrepov in politik za učinkovito izvedbo tranzicije.

Tudi standardno neoklasično dokazovanje nujnosti hitrih in celovitih
tranzicijskih reform sicer ni povsem prezrlo politično ekonomskih preu-
darkov, vendar pa je svojo teorijo oblikovalo, kot da so v državah v tranzi-
ciji na oblasti vlade, ki iskreno želijo vse svoje napore usmeriti v čim us-
pešnejšo izpeljavo reform. Nasprotno pa politično ekonomski pristop
poudarja, da so tudi vlade sebične, zato morajo biti za uspešno tranzicijo
poleg gospodarskih izpolnjeni tudi politični pogoji. Interesne skupine
morajo biti šibke ali medsebojno uravnotežene, tako da nobena ne more
prevladati nad ostalimi. Legitimnost vlade mora temeljiti na jasni zaveza-
nosti za okrepitev gospodarske rasti (ne pa na prerazdeljevanju ali nacio-
nalistični oziroma populistični ideologiji), srednji volilec mora pri glaso-
vanju na volitvah upoštevati predvsem gospodarsko uspešnost vlade.

Politična ekonomija pri razčlenjevanju zakonitosti in omejenosti pro-
cesa inštitucionalnih sprememb poudarja njegovo spontanost in evolu-
tivnost, zaradi katerih je zanj potrebno precej časa, ter rigidnost obstoje-
čih inštitucij, znanja in miselnih vzorcev, zaradi česar je tranzicija
odvisna od pretekle poti sprememb. Ker sta torej potek in uspešnost
tranzicije odvisna tudi od podedovanih inštitucij in političnega ravnoves-
ja v posamezni državi, moramo za razumevanje razlik v odvijanju reform
med državami pojasniti različnost načinov, kako je prišlo do zloma socia-
listične ureditve in začetka tranzicije. Splošno znano je, da so v nekaterih
državah že pred prelomnim letom 1989 izvajali obsežne gospodarske in
politične reforme, drugje pa so tranzicijo pričakali s klasičnim centralno
planskim sistemom in ostro politično represijo. Teza tega dela je, da so
tudi razmere v posameznih državah pred tranzicijo zgodovinsko pogoje-
ne oziroma »odvisne od poti«. Za socialistične države je bilo namreč zna-
čilno izmenjavanje obdobij trdnega klasičnega sistema s poskusi reform
in omejene decentralizacije. Različnost »vstopa v tranzicijo« posameznih
držav lahko razumemo le, če pojasnimo to značilno politično gospodar-
sko cikličnost, ki se je na koncu na različne načine iztekla v spremembo
politične in gospodarske ureditve. 

V drugem poglavju sem zato oblikoval preprost model politično gos-
podarskih ciklov v socializmu in njihovega prehoda v trajne spremembe,
to je tranzicijo. Njegova dinamika v bistvu temelji na zgolj dveh sestavi-
nah (prizadevanju vladarja za ohranitev oblasti oziroma maksimiranje
zadovoljstva ter težavah vladarja pri obvladovanju svojih zastopnikov),
napovedi o poteku tranzicije pa na preprostih predpostavkah o ohranja-
nju političnega kapitala in interesih različnih skupin. Poudaril sem raz-
členitev transakcijskih stroškov avtoritarne vladavine, saj so po mnenju
inštitucionalne ekonomije prav ti stroški ključni za razumevanje organi-
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zacije in evolucije družb oziroma gospodarstev. V socializmu je bila glav-
nina transakcijskih stroškov vezana na organiziranje in izpeljavo politič-
ne menjave, ki je bila ključni steber njegove dolgotrajne stabilnosti. Po-
kazal sem, da se je v obdobju stabilne diktature zaradi oportunističnega
obnašanja zastopnikov zmanjševala gospodarska učinkovitost. Reforma,
spremljana s politično kampanjo, je bila najučinkovitejši odgovor vods-
tva, ki si je zaradi izpolnjevanja »implicitne družbene pogodbe« in last-
nih interesov želelo okrepiti gospodarsko rast. Proces rastoče neučin-
kovitosti stabilne diktature in kampanjsko reševanje težav s končnim
ciljem, da bi se vrnili v stabilno stanje, tvorita socialistični politično gos-
podarski cikel.

Empirična analiza v tretjem poglavju je pokazala, da model cikla
ustrezno opisuje dogajanje v večini držav oziroma obdobij v času socia-
lizma. Ugotovili smo, da zelo dobro napoveduje potek politično gospo-
darskih ciklov in ravnanje oblasti v obdobju reforme, nekoliko slabše pa
se odreže pri razlagi odzivov oblasti na politične nemire v obdobju klasič-
nega socialističnega sistema. Skladno z modelom lahko tudi trdimo, da
je politična stabilnost režimov temeljila na implicitni družbeni menjavi in
da so bili problemi oportunističnega vedenja zastopnikov prevladujoči
razlog gospodarskih težav.

Različne države so se ob nastopu tranzicije nahajale v različnih fazah
politično gospodarskega cikla. Če so že pred prelomnim letom 1989 pote-
kale gospodarske in celo politične reforme, govorimo o endogeni tranzi-
ciji. Razlikovanje med endogeno in eksogeno tranzicijo je glavna teoret-
ska novost tega dela, saj ne gre za razlikovanje med gradualizmom in
ortodoksnimi reformami, ampak za vprašanje, s kakšnim reformnim
izročilom so države pričakale zlom socializma oziroma v kolikšni meri je
bil ta spodbujen z notranjimi dejavniki. Osnovni vzvod procesa endoge-
ne tranzicije so pričakovanja spremembe sistema, ki se postopno obliku-
jejo zaradi dolgotrajne gospodarske krize in rastočega nezadovoljstva.
Zavest, da so spremembe možne, četudi malo verjetne, spodbudi del za-
stopnikov oblasti, da si začno prisvajati gospodarske vire s spontano pri-
vatizacijo in pridobivati politično priljubljenost z zavzemanjem za refor-
me. Njihova dejavnost postopno rahlja trdnost vladajoče elite in omogoči
nastajanje zametkov politične opozicije. Spremembe postopno pripeljejo
do krepitve opozicije, ki lahko od vse šibkejše oblasti, znotraj katere
imajo prilagodljivi reformatorji vedno več besede, izsili vse več reform,
dokler končno ne pride do dogovora o prostih volitvah in temeljni spre-
membi gospodarskega sistema.

V državah, kjer se je odvijal tak proces endogenih sprememb (čeprav z
različno hitrostjo in globino), so se že pred formalno uvedbo predstavniš-
kega sistema oblikovale sorazmerno vplivne interesne skupine, zaradi če-
sar se je preoblikovalo tudi politično ravnovesje. Vstop teh držav v tran-
zicijo je bil torej drugačen od tistih, kjer je tranzicija nastopila eksogeno
kot posledica mednarodnih dejavnikov in brez predhodnih reform. Priča-
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kovane razlike med endogenim in eksogenim tipom tranzicije smo raz-
členili v drugem poglavju in jih empirično preverili v četrtem, pri čemer
smo države glede na raven razvitosti in izpostavljenost vplivom razvitega
sveta razdelili v tri skupine.

Empirično analizo tranzicije smo začeli s hipotezo, da so bili komuni-
sti na prvih demokratičnih volitvah uspešnejši v državah z endogeno
tranzicijo. Podatki so pokazali, da moramo hipotezo dopolniti s tremi
dodatnimi dejavniki: kratkovidnostjo volilcev in individualnostjo ugleda
kot političnega kapitala (zaradi česar med uspešnostjo komunistov v
državah prve skupine ni večjih razlik); razvitostjo opozicije (ki pojasnjuje
večji uspeh komunistov v državah druge skupine v primerjavi s prvo);
težnjo po ohranjanju kolektivističnih političnih vzorcev (ki pojasnjuje
prevlado ene stranke z nacionalističnim ali komunističnim programom v
državah, kjer pred tranzicijo ni bilo niti drobnih političnih sprememb niti
oblikovanja opozicije). Z upoštevanjem teh dodatnih dejavnikov smo
lahko pojasnili večino volilnih izidov, ne da bi morali zapustiti okvir ra-
cionalne ekonomske teorije politike.

Pregled privatizacijskih programov in njihovega izvajanja je pokazal,
da izbira načina privatizacije ni bila toliko odvisna od izida prvih volitev
kot od izoblikovanosti in vpliva interesnih skupin. Ker so imele te na
voljo več časa za razvoj v državah z endogeno tranzicijo, so prav v teh
prevladali načini privatizacije, ki dajejo prednost zaposlenim v podjetjih,
zlasti menedžerjem. To pomeni, da je med tipom tranzicije (endogena ali
eksogena) in načinom privatizacije (stopnjo ugodnosti za notranje last-
nike) neposredna povezava, katere »transmisijski mehanizem« je ohra-
njanje predtranzicijskih interesnih skupin in le v manjši meri izid prvih
volitev.

Analiza tempa in načina sprememb na področju gospodarske stabili-
zacije in liberalizacije je v skladu z našo hipotezo pokazala, da se države
z endogeno tranzicijo reform praviloma lotevajo bolj postopno, vendar
vsaj na področju liberalizacije pri njihovi globini na koncu ne zaostajajo
za državami z eksogeno tranzicijo. Države z eksogeno tranzicijo so pri
izvajanju reform praviloma hitrejše in zlasti pri privatizaciji tudi radikal-
nejše, glavnino liberalizacije so pogosto izvedle naenkrat s celovitim pro-
gramom reform. Pomembna je tudi ugotovitev, da močne vlade, sestav-
ljene iz nekdanjih komunistov ali nacionalističnih oziroma populističnih
politikov, praviloma zavirajo spremembe.

Analiza je torej pokazala obstoj sistematičnih razlik v načinu in tempu
sprememb med državami z eksogeno in endogeno tranzicijo. Težja nalo-
ga je presojanje uspešnosti različnih poti. Primerjave med najrazvitejšimi
tranzicijskimi državami kažejo, da so dolgoročno najvišjo in najbolj sta-
bilno rast dosegle tiste z najbolj endogeno tranzicijo. Nasprotno pa po-
datki o državah iz druge skupine po stopnji razvitosti dajejo rahlo pred-
nost državam z eksogeno tranzicijo, saj je bil njihov začetni padec BDP
praviloma manjši, dosegle pa so tudi dolgoročno nekoliko boljše rezulta-
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te (iz tega morda lahko sklepamo, da je endogena tranzicija oziroma gra-
dualizem lahko uspešna strategija le v državah s sorazmerno visoko izho-
diščno stopnjo razvitosti). Države s slabšim izhodiščem nimajo nujno
slabših možnosti za hitro rast po izhodu iz krize, je pa njihov uspeh veli-
ko bolj negotov. Zaostanek držav s slabšim izhodiščem se med tranzicijo
povečuje predvsem zato, ker bodisi ne uspejo dovolj hitro zaustaviti
padanja BDP s programom odločnih reform bodisi ne uspejo preprečiti
zloma hitre rasti po nekaj uspešnih letih. Prvi problem je bolj tipičen za
države z endogeno tranzicijo (neodločnost reform), drugi za države z
eksogeno tranzicijo (nestabilnost reform).

Zaradi zapletene povezave med tipom tranzicije in njeno uspešnostjo
je še manj enoznačnih sklepov možno izpeljati glede povezanosti tipa
tranzicije z razvojem političnega ravnotežja. Kljub temu lahko ugotovi-
mo, da je inštitucionalna hipoteza možna razlaga za tri volilne preobrate,
ki jih sicer ne bi mogli pojasniti. Večino ostalih izidov lahko pojasnimo s
standardno hipotezo teorije javne izbire, če pri tem upoštevamo na eni
strani možni pozitivni učinek verodostojnih reformnih programov in pri-
pravljenosti ljudi na odrekanje v prvih letih tranzicije, na drugi strani pa
trdnost, ki jo je avtoritarnim režimom lahko dala uporabe represije in
kolektivistične politične ideologije.

Tako teoretični model kot obdelano empirično gradivo sta ostala soraz-
merno preprosta. Skoraj izključno merilo gospodarske uspešnosti so ne-
zanesljivi in neenotni podatki o rasti družbenega produkta oziroma
bruto domačega proizvoda. O dogajanjih v posameznih državah – poteku
reform, njihovi vsebini, razlogih za njihovo opuščanje, pa tudi o poteku
in hitrosti tranzicije ter vsebini sprejetih predpisov – sem sklepal iz ome-
jenega števila sekundarnih virov. Ugodne ugotovitve o skladnosti modela
oziroma teoretičnih predpostavk z dejanskim dogajanjem v opazovanih
državah so zato delno lahko tudi rezultat ne dovolj strogega načina doka-
zovanja.

Nova inštitucionalna ekonomija nasploh malokdaj uporablja formalno
zahtevne in strogo razdelane modele ter ekonometrično preverjanje svo-
jih teorij. Razlog je sorazmerna novost njenega pristopa, kompleksnost
dejavnikov, ki jih želi upoštevati, pa tudi tehnično večja zahtevnost mo-
deliranja njenih trditev. Verjetno je povsem razumljivo, da je mnogo laže
z matematičnimi enačbami opisati ravnanje posameznika, če predpostav-
ljamo, da njegove odločitve vodi preprosto načelo maksimiranja ciljne
funkcije, kakor pa če želimo upoštevati kognitivne omejitve pri dojema-
nju razmer in družbene omejitve pri izbiranju možnega delovanja. Prav
tako je laže modelirati odločanje neodvisnih subjektov, ki se prilagajajo
eksogeno danim in nespremenljivim parametrom (npr. model obnašanja
potrošnika ali podjetja v popolni konkurenci), kakor pa razmere, v kate-
rih je ravnanje enega akterja odvisno od dejanj drugega ali celo zgolj od
pričakovanj o verjetnem delovanju množice drugih subjektov. Primerna
matematična orodja za modeliranje soodvisnih odločitev ponuja teorija
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iger, zato ni presenetljivo, da so se redki formalni modeli politične tranzi-
cije oprli prav nanjo. Kolikor formalna matematična analiza lahko prispe-
va k jasnosti in eksaktnosti teoretičnega okvira ter k natančnejši oprede-
litvi domnevnih vzorčnih povezav med subjekti in dogodki oziroma
okoliščinami, bo nadaljnji razvoj v tej smeri gotovo koristen.

Pretežno verbalnemu in shematičnemu načinu dokazovanja trditev ter
oblikovanja hipotez v novi inštitucionalni ekonomiji ustreza tudi de-
skriptivnost empiričnega gradiva, s katerim skuša ta preverjati veljavnost
svojih razlag. Pogosto je takšno gradivo tudi edino, ki je dostopno, zlasti
če gre za raziskave časovno ali prostorsko oddaljenih dogajanj. S takšni-
mi težavami se srečujemo tudi pri preučevanju in primerjanju dogajanj v
tranzicijskih oziroma socialističnih državah, sploh če nas poleg gospodar-
skih zanimajo tudi njihove politične razsežnosti. Kljub temu bi bilo mož-
no z uporabo večjega števila virov in z njihovo natančnejšo medsebojno
primerjavo, s podrobnejšimi študijami posameznih držav ali obdobij, pa
tudi že samo z razširitvijo nabora uporabljenih ekonomskih kazalcev
(npr. s kazalci inflacije, brezposelnosti ter javnofinačnega in zunanjetrgo-
vinskega ravnovesja), natančneje opraviti empirični preizkus veljavnosti
teoretičnih hipotez, oblikovanih v tem delu.

Oblikovanje natančnejših modelov in zbiranje izčrpnejšega empirične-
ga gradiva bi gotovo pomenilo pomemben »tehnični napredek« v razvoju
inštitucionalne oziroma politično ekonomske teorije tranzicije. Z vsebin-
skega stališča pa bi bila pomembnejša poglobitev teoretičnega razumeva-
nja procesov inštitucionalnih sprememb. Največji vsebinski napredek
lahko prinesejo nadaljnje raziskave zlasti na treh področjih: mehanizmi
(spodbude in načini) individualnega učenja ter možnosti prenašanja raz-
ličnih vrst znanja in izkušenj med posamezniki oziroma družbami; nači-
ni in hitrost prilagajanja posameznikov različno globokim in obsežnim
spremembam v okolju; interes različnih družbenih skupin za spremembe
ter možnosti za prevlado tistih sprememb, ki spodbujajo dolgoročni gos-
podarski in družbeni razvoj.

Posledica predpostavk inštitucionalne ekonomije o rigidnosti norm in
inštitucij je tudi svojevrstno »samonanašanje« njenega teoretičnega in
empiričnega dokazovanja. Dogajanje v opazovani državi v danem trenut-
ku skladno s hipotezo o odvisnosti od poti lahko razložimo z izhodiščni-
mi pogoji ter inštitucionalno in nazorsko dediščino. Tako smo na primer
izid drugih ali tretjih volitev v obdobju tranzicije pojasnjevali z izbranim
načinom transformacije, to izbiro smo nadalje pojasnjevali z izidom
prvih demokratičnih volitev ter z oblikovanostjo in vplivnostjo različnih
interesnih skupin, to pa z morebitnimi političnimi in gospodarskimi
reformami v predtranzicijskem obdobju. Razlike med državami glede
tega, ali so se v osemdesetih letih odločile za reforme ali ne, smo pojas-
njevali s politično gospodarskimi cikli. Pri tem je za vsako posamezno
državo iz opazovanja njene zgodovine in izmenjave faz politično gos-
podarskega cikla razumljivo, zakaj se je v izbranem časovnem obdobju
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(recimo v zadnjih petih letih socializma) nahajala v takšni ali drugačni
fazi cikla. Takšen način dokazovanja je mogoče razumeti kot slabost teo-
retičnega modela, saj namesto splošno veljavne teorije ponuja le razlage,
vezane na posebno ozadje posameznih držav. Zaradi posebnosti izročila
posameznih držav, ki ga moramo upoštevati pri razlagi, teoretski cilj niti
ne more biti oblikovanje modela, ki bi enotno opisal proces tranzicije in
veljal za vsako državo ali obdobje (morda celo za tranzicije iz diktature v
demokracijo v Latinski Ameriki ali Španiji in Grčiji). Tudi če bi napovedi
modela oblikovali pogojno glede na različne izhodiščne razmere, dedišči-
no in zunanje okoliščine, ne bi mogli nikdar predvideti vseh možnih kon-
kretnih okoliščin, ki lahko nastopijo v kaki državi ali obdobju. 

Po drugi strani pa nam poglobljeno teoretsko in empirično preučeva-
nje vseeno lahko omogoči določeno vrsto posploševanja, namreč posplo-
ševanje pristopa k analizi. Čeprav splošni model ne more nikdar predvi-
deti ali zajeti možnih okoliščin v vseh državah v tranziciji, pa nam
inštitucionalna ekonomija ponuja enoten pristop, ki ga lahko vedno upo-
rabimo. Teorija nas opozarja na najpomembnejša vprašanja, kot so pode-
dovane inštitucije in politična razmerja ter interesi različnih akterjev,
zbrane izkušnje pri preučevanju posameznih držav nam olajšajo iskanje
možnih povezav med opazovanimi elementi, modeli pa nam s svojim na-
borom verjetnih soodvisnosti omogočajo narediti prve korake pri analizi
empiričnega gradiva in medsebojni primerjavi držav. Prav v tem smislu
je bil koristen tudi model, ki smo ga oblikovali v tem delu in z njim sku-
šali pokazati, da se v ozadju raznolikih dogodkov morda skriva enaka
splošna shema politično gospodarskih ciklov ter odzivanja oblasti na
spremembe gospodarskih in političnih razmer. 

Drugo pomembno vprašanje, ki se posredno tudi navezuje na razpravo
o možnosti generalizacije modela, pa je, ali lahko sodobna politična eko-
nomija odpre pot do večjega poenotenja različnih ekonomskih šol. Po eni
strani je namreč presegla nekatere od omejitev neoklasike, ne da bi jo v
celoti zavrnila ali začela graditi s povsem drugačnih izhodišč, hkrati pa je
oblikovala temelje za analizo tranzicije in gospodarskega razvoja, ki se
delno približujejo trditvam neoklasiki alternativnih pristopov. Sodobna
politična ekonomija tako sprejema večino neoklasičnih metodoloških
orodij in tudi prepričanje o primerjalni učinkovitosti tržnega sistema.
Svoj prispevek vidi v »marginalnem« popravljanju standardne teorije
tam, kjer lahko popravki najbolj izboljšajo njeno kakovost. S tem nada-
ljuje izročilo pristopov, ki so v okviru glavnega toka ekonomije že prej
opozarjali na njene pomanjkljivosti (zlasti teorija transakcijskih stroškov,
teorija družbene in javne izbire ter avstrijska ekonomska šola). Ker pa so
se ti marginalni popravki posameznih predpostavk zlasti v delu Douglas-
sa Northa sčasoma oblikovali v samostojen in konsistenten teoretski 
sistem, bi lahko celo rekli, da je nova inštitucionalna ekonomija prva
ekonomska šola, ki je ponudila celovito in sistematično alternativo neo-
klasiki, ne da bi jo v celoti zavrnila ali bila z njo v ideološkem sporu. 
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Po eni strani je zato verjetno, da bo sčasoma vse več neoklasičnih eko-
nomistov prevzelo njena osnovna spoznanja, kar bo gotovo vodilo k for-
malizaciji dokazovanja, vrsti empiričnih študij ter k njeni vse večji vpliv-
nosti. Po drugi strani pa to pomeni, da bo prav iz ideoloških razlogov
nova inštitucionalna ekonomija težje premostila razlike do alternativnih
šol, čeprav ima z mnogimi številne skupne točke. Predpostavki o omejeni
racionalnosti akterjev in rigidnosti inštitucij sta že povsem združljivi z
dokazovanjem tradicionalne inštitucionalne šole. Spor o metodološkem
individualizmu ali kolektivizmu sicer ni rešen in verjetno še dolgo ne bo,
saj imata pojma individualizma in kolektivizma tudi močan ideološki
naboj. Vendar pa je na metodološki ravni razlikovanje med njima vse
manj pomembno, saj tudi nova inštitucionalna ekonomija ne gradi več
na atomističnih in sebičnih posameznikih, ampak s priznavanjem druž-
bene pogojenosti posameznikovih vrednot, ravnanja in dojemanja sveta
odpira pot za vključevanje »družbenosti« v pristop metodološkega indivi-
dualizma. Prav tako z mehčanjem predpostavke o racionalnosti in atomi-
stičnosti odločitev posameznikov izginja pomen tez o primarnosti ekono-
mije oziroma teorije racionalne izbire pred drugimi družboslovnimi
disciplinami oziroma pristopi.

Ob koncu velja opozoriti, da nova inštitucionalna ekonomija odpira
pot do bolj kompleksnega razumevanja družbene evolucije. Enostavna
razlaga napoveduje, da bodo dolgoročno obstale (preživele) družbe z gos-
podarsko učinkovitejšim spletom inštitucij. Nova inštitucionalna ekono-
mija pa tako kot avstrijska šola poudarja, da za dolgoročni obstoj in raz-
voj ni toliko pomembna ustreznost inštitucionalnega spleta trenutnim
okoliščinam, ampak predvsem možnosti in spodbude, ki jih ta daje za
ustvarjalno odkrivanje novih rešitev. Tudi naša analiza politično gospo-
darskih ciklov in endogene tranzicije kaže, da je v procesu družbene evo-
lucije prilagajanje spremembam v okolju vsaj tako pomembno kot proces
selekcije in odmiranja manj učinkovitih družb. Dolgoročna obstojnost
»sistema« je odvisna tudi od sposobnosti vladajoče skupine, da rešuje
krizne situacije. Pokazali smo, da je bila mobilizacija s pomočjo politične
kampanje način, s katerim so socialistične oblasti vedno znova uspele v
zadovoljivi meri ublažiti pritisk osnovnega vira neučinkovitosti, to je
transakcijskih stroškov uveljavljanja socialistične družbene pogodbe. Ko
reševanje težav na ustaljen način ni bilo več možno, pa so akterji razvili
nove strategije prilagajanja. Kjer je bilo za prilagajanje dovolj časa in
predhodnih spodbud, se je razvila posebna strategija, ki smo jo poimeno-
vali endogena tranzicija. Kjer so bile spremembe okolja hitre in nepriča-
kovane, pa je v večji meri prišlo do »odmiranja« oziroma zamenjave
ključnih akterjev. 

Preučevanje procesov inštitucionalne evolucije bi moralo zato v večji
meri kot doslej poudariti prilagajanje kot strategijo obstanka. Namesto
da bi družbe z manj učinkovitimi inštitucijami odmirale, tiste z bolj us-
treznimi pa se razvijale in rasle, se znotraj manj učinkovitih družb obli-
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kujejo nove inštitucionalne rešitve, ki omogočijo njihovo preživetje. Se-
lekcija torej vsaj toliko kot med različnimi družbami ali skupinami pote-
ka tudi med posameznimi sestavinami inštitucionalnih spletov konkret-
nih družb. Zaradi sposobnosti prilagajanja se lahko družbe obdržijo
mnogo dlje, kot bi se sicer, hkrati pa novi inštitucionalni spleti, ki nasta-
nejo kot rezultat prilagajanja akterjev spremenjenim okoliščinam, nujno
nosijo pečat izročila, iz katerega so se oblikovali. Z uspešno tranzicijo
tako nekdanje socialistične družbe res postajajo vse bolj podobne kapita-
lističnim, vendar se v njih oblikujejo tudi inovativne inštitucionalne reši-
tve, med katerimi se bodo mnoge ohranile dlje časa in zaradi katerih
bodo te družbe vselej nekoliko različne od svojih vzornic. 

Družbene evolucije si torej ne smemo predstavljati kot spopada dveh
ali več družb oziroma »sistemov«, v katerem na koncu kot zmagovalec
obstane le najučinkovitejši med njimi (in ga nato prevzamejo vse preo-
stale države oziroma družbe). Bolj ustrezna je predstava o vzporednem in
soodvisnem razvoju družb po različnih poteh. Ker so nekatere med
potmi manj učinkovite od drugih, lahko pričakujemo »odmiranje« posa-
meznih sestavin konkretnih inštitucionalnih spletov in tudi večje prelo-
me (revolucije, hitre spremembe v času krize) na posameznih poteh. Dol-
goročni rezultat takšnega razvoja je gotovo lahko tudi približevanje
različnih poti oziroma zmanjševanje razdalj med njimi, toda ne njihovo
dokončno zlitje ali prevlada ene nad ostalimi. Zaradi tega se moramo pri
analizi razvoja posameznih držav natančno posvetiti posebnostim njiho-
ve razvojne poti oziroma izročila. To pa je po svoje tudi dobra novica:
zgodovine kljub zlomu socializma še ni konec, in s tem tudi potrebe po
inovativni politično ekonomski analizi ne.
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