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Сажетак
Основ на свр ха овог ра да је раз от кри ва ње су шти не про це са 

тран зи ци је. Глав не ме то де ко је аутор ко ри сти у овом ра ду су ме тод 
ана ли зе са др жа ја и ком па ра тив ни ме тод.

Аутор у овом ра ду раз ма тра сло же ност про це са тран зи ци-
је. Раз ли чи та ис ку ства зе ма ља ко је про ла зе кроз про цес тран зи-
ци је пред ста вља ју је дан од нај ва жни јих ску по ва еко ном ских и 
дру штве них екс пе ри ме на та ика да спро ве де них, ко ји би тре ба ло да 
обез бе ди до бру при ли ку за ис тра жи ва ње и ра ди раз у ме ва ња про-
це са ре фор ме и ра ди оства ри ва ња уви да у  њи хо во ис ку ство.

Про цес тран зи ци је је ве о ма ком плек сан, али и не из бе жан 
у со ци ја ли стич ким дру штви ма, што не зна чи да га тре ба спро ве-
сти по сва ку це ну. Мо ра мо би ти ве о ма опре зни уко ли ко же ли мо да 
успе шно до ђе мо до кра ја овог про це са. Огра ни че ни ус пе си овог 
про це са по ка зу ју да ми мо ра мо би ти кон зи стент ни  у при ме њи ва-
њу на уч них са зна ња и ис ку ства дру гих зе ма ља уко ли ко же ли мо да 
успе шно пре ва зи ђе мо тран зи ци ју.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, еко но ми ја, по ли ти ка, кул ту ра, ти по ло ги ја, фа-

зе, ре зул та ти, Ср би ја.
Тран зи ци ја пред ста вља дру штве ну тран сфор ма ци ју ко ја под-

ра зу ме ва ду бо ке и ко ре ни те про ме не чи та вог дру штве ног си сте ма. 
Пут кроз тран зи ци ју је ве о ма дуг, те жак и бо лан. Он је пра ћен па-
дом дру штве ног про из во да, по ве ћа њем не за по сле но сти, ин фла ци-
јом, ра стом со ци јал них не јед на ко сти... Про ме не ко је се де ша ва ју 
у дру штви ма при ли ком тран зи ци је мо гу се ви де ти у еко ном ској, 
по ли тич кој и кул тур ној сфе ри дру штва. 
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У овом ра ду ће мо по ку ша ти да да мо од го вор на сле де ћа пи-
та ња:

- Да ли по сто ји је дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци је?
- Ка ко се тран зи ци ја ма ни фе сту је у еко ном ској, по ли тич-

кој и кул тур ној сфе ри дру штва?
- Ти по ло ги ја и фа зе тран зи ци је?
- Ко ји су ре зул та ти тран зи ци је у по је ди ним зе мља ма?

***

Оно што на са мом по чет ку тре ба ис та ћи је да не по сто ји је-
дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци је, већ се пре све га ра ди о ве ли ком 
бро ју тран зи ци о них про це са ко ји су у ве ли кој ме ри обе ле же ни ка-
рак те ри сти ка ма дру штве ног си сте ма у ко ме се де ша ва ју. Углав ном 
се на тран зи ци ју гле да као на јед но сме ран про цес где тре ба мо сти-
ћи од јед не до дру ге тач ке (од тач ке А до тач ке Б). Оно што се при-
ли ком спро во ђе ња тран зи ци је мо же од ре ди ти је сте по чет на тач ка 
(ма да ни то ни је ни ма ло ла ко), док крај ња тач ка пред ста вља пра ву 
не по зна ни цу. 
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Ка да од ре ди мо тач ку А (тј. тач ку од ко је по чи ње мо) по треб-
но је иза бра ти од ре ђе ну стра те ги ју и спро ве сти тран зи ци ју. Али, 
ма ко ли ко ми же ле ли да из тач ке А до ђе мо до тач ке Б не мо же мо 
би ти си гур ни у то да ће се на кон спро во ђе ња пла ни ра них ме ра  то 
си гур но и де си ти. Оно што са си гур но шћу мо же мо ре ћи је да ће се, 
ка да јед ном за поч не мо про цес тран зи ци је, не што де си ти:
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Али, не по сто је ни ка кве га ран ци је да ће се на кон тран зи ци је 
де си ти оно што смо ми же ле ли. И ма да је тач ка Б би ла тач ка ко јој 
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смо те жи ли, на кра ју се на ше дру штво мо же на ћи и у тач ки Г и у 
тач ки В (или не кој дру гој тач ки), ма ко ли ко оне за нас би ле не по-
вољ не и ми же ле ли да их из бег не мо. 

Уко ли ко се по сма тра си ту а ци ја са мо на Бал ка ну мо же се ви-
де ти да је, за са да, је ди но Сло ве ни ја, ко ја се опре де ли ла за ком-
би на ци ју ли бе рал но-де мо крат ског и со ци јал-де мо крат ског мо де ла 
дру штве ног раз во ја, на пре до ва ла у тран зи ци ји, док су све оста ле 
зе мље до жи ве ле ре гре си ју.

Сло ве ни ја, Пољ ска, Че шка и Ма ђар ска су зе мље ко је се на-
ла зе на са мом че лу зе ма ља ко је су би ле за хва ће не тран зи ци јом. 
Оне су нај бр же иза шле из ове тран сфор ма ци је и на пра ви ле за о крет 
ка по зи тив ним сто па ма ра ста. Оно што се са дру ге стра не мо же 
при ме ти ти је да је мно го ве ћи број зе ма ља ко је су за хва ће не овим 
про це сом има ле не га тив но ис ку ство.

На ша зе мља се у тран зи ци ји на шла пред још јед ним ве ли ким 
про бле мом ко ји, та ко ђе, у ве ли кој ме ри оте жа ва и она ко тр но вит 
пут ко ји на ша зе мља мо ра пре ћи да би се из ву кла из овог не пред-
ви дљи вог про це са, а то је про блем не по ве ре ња у на шу по ли тич ку 
сце ну.
Та бе ла бр. 1: Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у вла да ју ћу ко а ли ци ју?1)

ОД ГО ВОР Про це нат
Ве ли ки 1.9
Осред њи 26.8
Ма ли 29.7
Ни ка кав 37.6
Без од го во ра 4.1
УКУП НО 100%

Та бе ла бр. 2: Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у опо зи ци о не стран ке?2)

ОД ГО ВОР Про це нат 
Ве ли ки 5.4
Осред њи 30.8
Ма ли 31.4
Ни ка кав 28.6
Без од го во ра 3.8
УКУП НО 100%

1) Маринковић, Дарко, ‘’Синдикати и политичке странке у транзицији’’, Политичка 
ревија, стр. 39-61, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009, стр. 54.

2) Исто, стр. 55.
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Уко ли ко по гле да мо ове та бе ле мо же мо ви де ти да око 2/3 гра-
ђа на има ма ло или ни ка кво по ве ре ње, ка ко у вла да ју ћу ко а ли ци ју, 
та ко и у опо зи ци о не стран ке. То је ве о ма озби љан про блем јер по-
ли ти ча ри су ти ко ји би тре ба ло да из не су овај про цес на сво јим 
ле ђи ма и омо гу ће на шој зе мљи да се опо ра ви од кри зе у ко ју је 
за па ла. 

* 
*         *

Ка ко се про цес тран зи ци је ма ни фе сту је у про ме ни јед ног 
дру штве ног си сте ма у дру ги мо же се ви де ти на осно ву гра фи ка 1-3 
ко ји по ка зу ју до ко јих све про ме на до ла зи при ли ком тран сфор ма-
ци је со ци ја ли стич ког си сте ма у ка пи та ли стич ки (на рав но ра ди се 
о иде ал ним ти по ви ма).

Код еко ном ске тран сфор ма ци је, пр ва ствар ко ју је нео п ход но 
ура ди ти је обез бе ди ти да при ват на сво ји на по ста не уни вер зал ни 
прин цип еко ном ског жи во та. То, ме ђу тим, не под ра зу ме ва да се све 
мо ра по сва ку це ну и на би ло ко ји на чин при ва ти зо ва ти. При ва ти-
за ци ја се мо ра из ве сти план ски и на на чин ко ји ће омо гу ћи ти брз 
опо ра вак при вре де (што ни је био слу чај у на шој зе мљи где се при-
ва ти за ци ја спро во ди ла и још увек спро во ди сти хиј ски, без не ких 
ме ха ни за ма кон тро ле). За тим, по треб но је осло бо ди ти се цен трал-
ног пла ни ра ња од стра не др жа ве и ство ри ти сло бод но тр жи ште. 
Др жа ва ће и да ље има ти зна чај ну уло гу, али пре све га у ства ра њу 
ам би јен та у ко ме не за ви сно тр жи ште мо же нео ме та но да функ ци-
о ни ше. 

Што се ти че по ли тич ке сфе ре дру штва, нео п ход но је из вр-
ши ти де цен тра ли за ци ју вла сти и омо гу ћи ти раз вој ци вил ног дру-
штва у ко ме ће по сто ја ти сло бо да го во ра, ми шље ња, по ли тич ког 
де ло ва ња. По треб но је ра ди ти на раз во ју кри тич ке јав но сти и су-
зби ја њу би ло ка квих цен зу ра и ре пре си ја.

У кул тур ној сфе ри дру штва по треб но је ра ди ти на раз во ју 
ин ди ви ду ал не лич но сти ко ја ће се осло бо ди ти ауто ри тар них сте га. 
За тим, тре ба ра ди ти на раз во ју на у ке и отва ра њу дру штва ка све ту 
(аутар хич ност је си гу ран пут ка за о ста ја њу дру штва и спре ча ва њу 
би ло ка квих по зи тив них ре фор ми).
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Гра фик бр. 1: Про ме не у еко ном ској струк ту ри дру штва

 

 
 
 

График бр. 1: Промене у економској структури друштва 
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Г рафик бр.  2: П ро мен е у правн о- полити чкој структури друштва

 
 
 

График бр. 2: Промене у правно-политичкој структури друштва 
 

 

 3
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Гра фик бр. 3: Про ме не у ку л тур ној струк ту ри дру штва

 
 
 

График бр. 3: Промене у културној структури друштва 
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Да би се из вр ши ла успе шна тран зи ци ја ни је до вољ но са-
мо спро ве сти при ва ти за ци ју дру штве не имо ви не, већ и ство ри ти 
усло ве ко ји ће то омо гу ћи ти. Глав ни пред у сло ви ко ји се мо ра ју ис-
пу ни ти за рад успе шно сти тран зи ци је су сле де ћи3):

3)  Веј но вић, Ду шко, ‘’Те о ри ја тран зи ци је и дру штве на кри за’’, Со ци о ло шки пре глед, стр. 
149-178, Со ци о ло шко дру штво Ср би је, Бе о град, 1-2/2004, стр. 41-42.



СПМ број 4/2009, година XVI, свеска 26. стр. 307-324.

314

1. Фор ми ра ње сло бод ног тр жи шта ко је не ће ни ка квим гра-
ни ца ма и ца ри на ма шти ти ти до ма ћу про из вод њу. Она би 
тре ба ло да се шти ти це ном и ква ли те том јер је то је ди ни 
на чин да она бу де кон ку рент на на ме ђу на род ном тр жи-
шту.

2. Ста бил на кон вер ти бил на ва лу та, то је не што што ми тек 
тре ба да обез бе ди мо уко ли ко же ли мо да се из ву че мо из 
кри зе. 

3. Ко рект на (у сми слу за ко на ко ји су за све јед на ко ва же ћи) 
и сти му ла тив на фи скал на по ли ти ка (у сми слу да да је по-
ре ске олак ши це они ма ко ји ула жу у про ши ре ње ка па ци-
те та чи ме омо гу ћа ва ју отва ра ње но вих рад них ме ста).

* * *
Тре ба ис та ћи да, иако се у прак си не мо же на ћи је дан уни-

вер зал ни мо дел тран зи ци је, мо гу ће је, ипак, на пра ви ти не ку вр-
сту ти по ло ги је тран зи ци ја и стра те ги ја ко је се при ме њу ју за ње но 
спро во ђе ње и во де ка ства ра њу раз ли чи тих ти по ва дру шта ва (по-
гле да ти та бе лу бр. 3).

Та бе ла бр. 3: Тип тран зи ци је, мо дел стра те ги је и тип дру штва4)

Тип тран зи ци је Мо дел стра те ги је Тип дру штва
1. Ин верз на, ре гре-
сив на, пред мо дер на

Ре тра ди ци о на ли за-
ци ја (ет но фе у да ли-
зам tri bal so ci ety)

Тра ди ци о нал но, 
пред гра ђан ско, 
про то мо дер но

2. Ре вер зи бил-
на нео ли бе рал на

За ви сна мо дер ни за ци-
ја (нео ли бе ра ли зам)

Ка пи та ли стич-
ко, пе ри фер-
но, за ви сно

3. Ре вер зи бил на 
нео кон зер ва тив на

Де фор ми са на ре ал со-
ци ја ли стич ка мо дер ни-
за ци ја (нео е та ти зам)

По лу пе ри фер но, 
по ли то крат ско

4. Про гре сив на 
со ци јал-де мо крат-
ска (тран зи ци ја са 
со ци јал ном од-
го вор но шћу)

Со ци јал де мо крат ска мо-
дер ни за ци ја (со ци јал но 
парт нер ство, со ци јал на 
др жа ва, wel fa re sta te)

Мо дер но, раз ви је-
но, плу ра ли стич-
ко, со ци јал де мо-
крат ско дру штво

Ин вер зив на ре гре сив на тран зи ци ја ко ри сти стра те ги ју ре-
тра ди ци о на ли за ци је и во ди у тра ди ци о нал но, пред гра ђан ско дру-
штво. Ре вер зи бил на нео ли бе рал на тран зи ци ја ко ри сти стра те ги ју 
за ви сне мо дер ни за ци је и во ди у за ви сно, ка пи та ли стич ко и пе ри-

4) Митровић, Љубиша, Савремено друштво. Стратегије развоја и актери, Институт за 
политичке студије, Београд, 1996, стр. 167.
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фер но дру штво. Ре вер зи бил на нео кон зер ва тив на тран зи ци ја ко ри-
сти стра те ги ју де фор ми са не ре ал со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је и 
во ди ка ства ра њу по лу пе ри фер ног дру штва. Про гре сив на со ци јал-
де мо крат ска тран зи ци ја ко ри сти стра те ги ју со ци јал-де мо крат ске 
мо дер ни за ци је и во ди ка ства ра њу мо дер ног со ци јал-де мо крат ског 
дру штва. 

Сам про цес тран сфор ма ци је зе ма ља у тран зи ци ји про ла зи 
кроз од ре ђе не фа зе. В. Кла ус ука зу је на то да тран зи ци ја про ла зи 
кроз три основ не фа зе при че му сва ка има сво ју спон та ну и план-
ску стра ну5):

I – фа за
Спон та на фа за по чи ње про па шћу ста рих ин сти ту ци ја ко је 

ни су ви ше би ле у ста њу да функ ци о ни шу јер су по ста ле не е фи ка-
сне. Ова кви усло ви се ја вља ју пред крај со ци ја ли стич ког си сте ма 
ка да вла да ју ћа пар ти ја пре ста је да вла да, а по не ка да и да по сто ји, 
чи ме се ства ра ју по вољ ни по ли тич ки усло ви, јер се ја вља на ци о-
нал но је дин ство. То је дин ство је, ме ђу тим, не га тив но, јер се ра ди о 
ује ди ња ва њу са мо у од но су пре ма ста ром си сте му. Та да је по вољ-
но кре ну ти у бр зе и бол не ме ре јер је на род спре ман да уче ству је у 
њи ма. Цен трал но пла ни ра ње не ста је у то ку но ћи, по чи ње да функ-
ци о ни ше тр жи ште ко је је још увек не е фи ка сно јер ни су раз ви је ни 
ме ха ни зми ко ји би то омо гу ћи ли. 

План ска стра на се огле да у оства ри ва њу ме ра по ли тич ке ли-
бе ра ли за ци је, укла ња ње ста рих суб ве ни ци ја, по ли ти ци фи скал не и 
мо не тер не ста бил но сти, не за ви сно сти цен трал не бан ке, ба лан си-
ра њу бу џе та и ли бе ра ли за ци ји це на и спо ља шње раз ме не. Укла ња-
ње суб ве ни ци ја до но си ви со ке ско ко ве це на, али то је нео п ход но 
учи ни ти од мах јер ће то ка сни је по ста ти не мо гу ће. Ова фа за је, да-
кле, ве о ма по год на за оства ри ва ње ме ра по прин ци пу шок те ра пи-
је. Да би се из бе гла га ло пи ра ју ћа ин фла ци ја по треб но је спро ве сти 
ре стрик тив ну фи скал ну и мо не тар ну по ли ти ку. 

   II – фа за
У дру гој фа зи спон та на стра на се огле да у ре ак ци ји на фа зу 

ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је. Ста ње у том тре нут ку је ве о ма те-
шко, пра ће но ин фла ци јом и ве ли ком сто пом не за по сле но сти гра-
ђа на. Као ре зул тат ова квог ста ња не ста је по чет на еуфо ри ја гра ђа-
на и гу би се на ци о нал но је дин ство (и то углав ном оно не га тив но). 
Ин сти ту ци о нал ни ва кум се зло у по тре бља ва, ра сту не јед на ко сти у 
5) О ово ме оп ширн је мо же те ви де ти Кла ус, Вац лав, ''Про ме не си сте ма. Осе тљи ва ме ша ви-

на пла на и спон та но сти'', Еко ном ска по ли ти ка, Бор ба, Бе о град, 1996.
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бо гат ству... У том тре нут ку је пре лом на тач ка ка да се пра ви од лу-
ка из ме ђу на ста вља ња за по че те стра те ги је тран сфор ма ци је или се 
од у ста је од ње и пред у зи ма ју се не е фи ка сне и по ло вич не ме ре ко је 
не ће до ве сти до же ље них ре зул та та.

План ска стра на ове дру ге фа зе се огле да у при ва ти за ци ји ко-
ја мо ра да се оба вља бр зо, али при че му тре ба те жи ти да др жа ва 
мак си ми зу је сво је при хо де од ње. При том, по ли ти ча ри мо ра ју да 
да ју ја сна пра ви ла игре без пре ве ли ких и ла жних обе ћа ња. По треб-
но је спро во ди ти ра зум ну со ци јал ну по ли ти ку где ће по моћ до би ја-
ти сви они ко ји ма је она нео п ход на. С дру ге стра не на гра де мо ра ју 
да се до ве ду у ве зи са учин ком. 

III – фа за
Тре ћа фа за се на зи ва ра на пост-тран сфор ма ци о на фа за. У тој 

фа зи зе мља по чи ње да из ла зи из тран зи ци је, али је још увек не до-
вољ но раз ви је на. На рав но, и ова фа за но си сво је иза зо ве због че га 
је по треб но на ста ви ти са па жљи вом ре фор ма тор ском по ли ти ком.

По гле дај мо ка ко на про цес тран сфор ма ци је гле да по зна ти 
аме рич ки ана ли ти чар З. Бже жин ски. Ње го во схва та ње про це са 
тран зи ци је се по ду да ра са схва та њем Вац ла ва Кла у са, ба рем што 
се ти че бро ја фа за кроз ко је про ла зи про цес тран зи ци је, али он ука-
зу је и на не ке спе ци фич но сти тих фа за.

По ње му тран зи ци ја, та ко ђе, про ла зи кроз три фа зе (по гле да-
ти та бе лу бр. 4). Пр ва фа за тра је 1-5 го ди на. Глав ни по ли тич ки циљ 
ове фа зе је тран сфор ма ци ја, док је еко ном ски циљ ста би ли за ци ја. 
Дру га фа за тра је 3-10 го ди на. Глав ни по ли тич ки циљ ове фа зе је  
пре ла зак од тран сфор ма ци је ка ста би ли за ци ји, док је еко ном ски 
циљ пре ла зак од ста би ли за ци је ка тран сфор ма ци ји. И на кра ју, тре-
ћа фа за тра је 5-15 и ви ше го ди на. Глав ни по ли тич ки циљ је кон со-
ли да ци ја, док је еко ном ски циљ не пре кид ни успон.
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Та бе ла бр. 4: Фа зе пост ко му ни стич ке тран сфор ма ци је6)

Пр ва фа за: 1-5 го ди на
По ли тич ки циљ: тран сфор ма ци ја
Економски циљ: стабилизација

СИ СТЕ МИ
По ли тич ки Прав ни При вред ни За пад на по моћ
Ус по ста вља ње ба-
зич не де мо кра ти је
Сло бо да штам пе
Крај јед но пар тиј-
ског си сте ма
Почетна демократска 
коалиција за промене

Ели ми на ци-
ја ар би трар-
не др жав не 
кон тро ле

Уки да ње кон-
тро ле це на и 
суб вен ци ја

Мо не тар на ста-
би ли за ци ја

Дру га фа за: 3-10 го ди на
По ли тич ки циљ: од тран сфор ма ци је ка ста би ли за ци ји
Економски циљ: од стабилизације ка трансформацији

По ли тич ки Прав ни При вред ни За пад на по моћ
Но ви устав и из-
бор ни за ко ни
Из бо ри
Де цен тра ли са на ре-
ги о нал на са мо у пра ва
Стабилна демократска 
коалиција – нова 
политичка елита

Ства ра ње за-
кон ских окви ра 
за вла сни штво 
и би знис

Бан кар ски 
си стем
При ва ти за ци ја 
ма лих и сред-
њих пред у зе ћа
По ја вљу је се 
но ва еко ном-
ска кла са

Ин фра струк-
тур ни кре ди ти
Тех нич ка 
и ме на џер-
ска по моћ
По вла сти це 
у раз ме ни
По че так 
ино стра ног 
ин ве сти ра ња

Тре ћа фа за: 5-15 и ви ше го ди на
По ли тич ки циљ: кон со ли да ци ја

Економски циљ: непрекидни успон
По ли тич ки Прав ни При вред ни За пад на по моћ
Ства ра ње ста бил них 
де мо крат ских пар ти ја
Преовлађујуће 
демократска 
политичка култура

Не за ви сно 
суд ство и прав-
на кул ту ра

Све о бу хват на 
при ва ти за ци ја
На ста је 
пред у зет нич-
ка кул ту ра

Круп на ин-
ве сти ра ња из 
ино стран ства
Ула зак у 
круп не за пад-
не ор га не

Ко ли ко је тран зи ци ја ком плек сан про цес по ка зу је и то да се 
она не од ви ја рав но мер но у свим обла сти ма дру штва. 

6)  Ми тро вић, Љу би ша, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 
377-378.
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На осно ву гра фи ка бр. 4 мо же се ви де ти да су ре фор ме нај-
да ље од ма кле у при ва ти за ци ји ма лих пред у зе ћа, за тим у де ви зној 
и спољ но тр го вин ској ли бе ра ли за ци ји и ели ми ни са њу кон тро ле це-
на. С дру ге стра не, ре фор ме су нај ма ње од ма кле у ре гу ли са њу и 
над гле да њу бан кар ског и фи нан сиј ског сек то ра, раз во ју и под сти-
ца њу по ли ти ке кон ку рент но сти, ре струк ту и ра њу ве ли ких пред у зе-
ћа и ре фор ми са њу упра ве у при ват ном и јав ном сек то ру. 

Гра фик бр. 4:7)

 
 

 
 

График бр. 4: 1 
 

 
* 

*        * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ковачевић, Радомир, ''Транзиција земаља централне и источне Европе у тржишну привреду'', Привредна из-
градња, стр. 149-178, Институт за спољну трговину, Београд, 3-4/2002, стр. 163. 

 5

*
*        *

Тран зи ци ја је, ма ко ли ко би ла бо лан про цес нео п ход на уко-
ли ко же ли мо да се дру штве ни си стем осло бо ди сте га и на пре ду је. 
По ред свих не во ља, на кра ју, тран зи ци ја ипак до но си од ре ђе не по-
зи тив не трен до ве (на рав но под усло вом да се пра вил но спро ве де), 
а то су8):

– нео п ход ност убр за не ра ци о на ли за ци је и уве ћа ње ефи ка-
сно сти и ста бил но сти ин сти ту ци ја (кре та ње од пар ти ку-
лар ног ка уни вер зал ном мо де лу);

7) Ко ва че вић, Ра до мир, ‘’Тран зи ци ја зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе у тр жи шну 
при вре ду’’, При вред на из град ња, стр. 149-178, Ин сти тут за спољ ну тр го ви ну, Бе о град, 
3-4/2002, стр. 163.

8) Не шко вић, Сло бо дан, ''Не ки бит ни ји аспек ти по ли тич ких про це са и ре фор ми у Ре пу-
бли ци Ср би ји'' у усло ви ма тран зи ци је'', По ли тич ка ре ви ја, стр. 385-408, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2005, стр. 393.
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– отва ра ње ин сти ту ци ја и њи хо ва де мо кра ти за ци ја (плу-
ра ли зам, јав но мње ње);

– ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу по ли тич ке мо би ли за-
ци је и пар ти ци па ци је у од но су на ин сти ту ци је и њи хо во 
функ ци о ни са ње пу ним ка па ци те ти ма;

– на ци о нал на ин те гра ци ја и ње на адап та ци ја свет ским 
про це си ма;

– адап ти бил ност ин сти ту ци је (функ ци о нал на, ге не ра циј-
ска, вре мен ска);

– сло же ност ин сти ту ци ја и њи хо ва ауто ном ност и
– ко хе рен ци ја ин сти ту ци ја и пре ци зно де фи ни са ње њи-

хо ве уло ге у ин сти ту ци о нал ној мре жи (по ве за ност са 
ре фе рент ним су бјек ти ма, уну тра шњи кон сен зус, пер со-
нал ни рас по ред итд.). 

Ка ко ће стра те ги ја ко ју смо при ме ни ли у не ком дру штву де-
ло ва ти у ве ли кој ме ри за ви си од усло ва ко ји вла да ју у том дру штву. 
Уко ли ко на пра ви мо пре глед бру то до ма ћег про из во да не ких зе ма-
ља ко је су по го ђе не овим про це сом мо же мо ви де ти да су се не ке 
зе мље са свим ле по сна шле у овом про це су, док дру ги ма пред сто ји 
још увек дуг и не из ве стан пут.

На осно ву та бе ле бр. 5 мо же мо на пра ви ти по де лу зе ма ља на:
1. пу но прав не чла но ве ЕУ ко је су већ 2003. пре ма ши ле ни-

во GDP из 1990. го ди не;
2. пу но прав не чла но ве ЕУ чи ји је GDP у 2003. не где на ни-

воу из 1990. го ди не или чак да ле ко ис под ње га и 
3. по тен ци јал не  чла но ве ЕУ, чи ја се ве ли ка ве ћи на на ла зи 

у до ста не по вољ ном по ло жа ју и где се по ста вља пи та ње 
да ли ће и ка да оне до сти ћи ни во GDP на пред тран зи ци-
о ном ни воу.
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Т аб ела бр. 5: Бр уто д ом аћи пр ои звод, промене 
у % пр ема пре тхо дној г од ини9)

 
 
 

Табела бр. 5: Бруто домаћи производ, промене у % према претходној години2 
                                                 
2 Стевановић, Симо, Ђоровић, Милутин, Милановић, Милан, ''Анализа неких резултата досадашње транзиције 
у Србији и источноевропским земљама'', Економске теме, стр. 99-110, Економски факултет, Ниш, 3/2008, стр. 
103.  

 6

9)  Сте ва но вић, Си мо, Ђо ро вић, Ми лу тин, Ми ла но вић, Ми лан, ‘’Ана ли за не ких ре зул та та 
до са да шње тран зи ци је у Ср би ји и ис точ но е вроп ским зе мља ма’’, Еко ном ске те ме, стр. 
99-110, Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 3/2008, стр. 103. 
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Оно што тре ба на по ме ну ти је да ве ћи на зе ма ља из ове тре-
ће гру пе има стаг на ци ју при вре де већ ви ше од че твр ти не сто ле ћа. 
Ова кав про блем ни је ни ма ло ла ко ре ши ти и због то га је под хит-
но по треб но пред у зе ти све ме ре ко је би оја ча ле њи хо ву при вре ду 
и учи ни ле је кон ку рент ном на ме ђу на род ном ни воу. Што се ти че 
Ср би је, мо же се ви де ти да је она да ле ко од оства ри ва ња пред тран-
зи ци о ног ни воа GDP. Ко ли ко се на ша зе мља на ла зи у не по вољ ном 
по ло жа ју мо же се ви де ти и на осно ву сле де ће та бе ле.

Та бе ла бр. 6: Кре та ње сто па це на на ма ло и 
незапосле но сти у зе мља ма у тран зи ци ји10)

 

 
 

  
 

Табела бр. 6: Кретање стопа цена на мало и незапослености у земљама у транзицији3 
  

 
 
  

 7

                                                
 

 
3 Стевановић, Симо, Ђоровић, Милутин, Милановић, Милан, ''Анализа неких резултата досадашње транзиције у 
Србији и источноевропским земљама'', Економске теме, стр. 99-110, Економски факултет, Ниш, 3/2008, стр. 
104. 

 Ср би ја се на ла зи у ве о ма ло шем по ло жа ју и што се ти че 
ни воа ра ста це на на ма ло, али и што се ти че сто пе не за по сле но сти. 
Ло ши је ре зул та те сто пе не за по сле но сти од Ср би је има са мо Ма ке-
до ни ја. Ове две ства ри (сто па не за по сле но сти и ни во ра ста це на на 
ма ло) су кључ ни про бле ми са ко ји ма на ша зе мља мо ра да се су о чи 
у ци љу раз во ја сво је при вре де. 

10)  Сте ва но вић, Си мо, Ђо ро вић, Ми лу тин, Ми ла но вић, Ми лан, ''Ана ли за не ких ре зул та та 
до са да шње тран зи ци је у Ср би ји и ис точ но е вроп ским зе мља ма'', Еко ном ске те ме, стр. 
99-110, Еко ном ски фа кул тет, Ниш, 3/2008, стр. 104.
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ИНАКРАЈУ

Тран зи ци ја је про цес ко ји ни ка да не ће би ти лак, без об зи ра 
на то ко ли ко стра те ги ја ко ју смо иза бра ли у не ком дру штву из гле да 
обе ћа ва ју ће. Сам про цес тран зи ци је је пун про ти ву реч но сти, о че-
му го во ри и то што не по сто ји је дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци-
је. Он за ви си од мно го чи ни ла ца и јед на стра те ги ја се не мо же увек 
успе шно при ме ни ти у сва ком дру штву.

На пи та ње ко ли ко ће ду го тра ја ти овај про цес ни је ни ма ло 
ла ко да ти од го вор. Око то га ко јом бр зи ном тре ба спро во ди ти тран-
зи ци ју по де ље на су ми шље ња. Јед ни се за ла жу за бр зе и ко ре ни те 
про ме не (та ко зва ну шок те ра пи ју), док се дру ги за ла жу за по сте-
пе не про ме не (гра ду а ли зам). И је дан и дру ги при ступ има сво је 
пред но сти и не до стат ке. Углав ном по жељ но је кре ну ти што је ра-
ни је мо гу ће у про цес тран зи ци је и гле да ти да се из ње га што пре 
иза ђе. То, ме ђу тим, ни је ни ма ло ла ко. Шок те ра пи ја ма ко ли ко по-
жељ но де ло ва ла због сво је бр зи не је не прак тич на (иако је у не ким 
зе мља ма да ла ве о ма до бре ре зул та те). Са дру ге стра не гра ду а ли зам 
је по же љан због то га што се про ме не уво де спо ро и по сте пе но, али 
га не тре ба, ипак, при ме њи ва ти у крај но сти. Тре ба ло би кре ну ти у 
овај про цес пун не из ве сно сти уз ком би но ва ње ова два при сту па и 
то на на чин ко ји ће до ве сти до ства ра ња јед ног со ци јал-де мо крат-
ског дру штва. 

Пре не го што се поч не во ди ти ра чу на о по ли ти ци еко ном ског 
ра ста по треб но је пре све га обез бе ди ти еко ном ску  ста бил ност. Без 
еко ном ске ста би ли за ци је илу зор но је го во ри ти о би ло ка квим мо-
гућ но сти ма еко ном ског ра ста. По треб но је, та ко ђе, из вр ши ти број-
не струк ту рал не ре фор ме ко је су нео п ход не за успе шан из ла зак из 
тран зи ци је. Уко ли ко се то не учи ни на вре ме све оно што се бу де 
пред у зе ло у име пре ва зи ла же ња тран зи ци је ће уна пред би ти осу-
ђе но на про паст.

И на кра ју иако се не мо же ре ћи да по сто ји је дан успе шан 
обра зац за спро во ђе ње про це са тран зи ци је по треб но је, ипак, на 
осно ву ис ку ста ва дру гих зе ма ља из ву ћи оно нај бо ље. То је нај бо-
љи на чин ка ко уче ћи на ту ђим гре шка ма (или ус пе си ма) мо же мо 
из ву ћи мак си мум из овог про це са. То је ујед но и је ди на пред ност 
ко ја се мо же из ву ћи из то га што се на ша зе мља на ла зи у тзв. за ка-
сне лој тран зи ци ји и тре ба ло би је ис ко ри сти ти до кра ја.
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MisaStojadinovic,PetarMatic

COUNTRIESINASWIRLOFTHE
PROCESSOFTRANSITION

Summary
The pri mary pur po se of this pa per is to un co ver the ba sics of the 

pro cess of tran si tion. The main met hods that we are using in this pa per 
are the Con tent Analysis and the Com pa ra ti ve Met hod.

Aut hor in this pa per exa mi nes com ple xity of the pro cess of tran-
si tion. The va ried ex pe ri en ces of the co un tri es go ing thro ugh the pro-
cess of tran si tion re pre sent one of the most im por tant set of eco no mic 
and so cial ex pe ri ments ever con duc ted, and sho uld pro vi de a rich op-
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por tu nity for re se arch both to un der stand the pro cess of re form and to 
gain in sights in to the ir ex pe ri en ce. 

The pro cess of tran si tion is very com plex but ine vi ta ble in the 
so ci a li stic so ci e ti es, but this do esn’t mean that we must to ca rry out 
this pro cess in every cost. We must be very ca re ful if we want to suc-
cessfully get to the end of this pro cess. The li mi ted suc cess of this pro-
cess shows that we must be con si stent in applying the les sons of sci en ti-
fic stu di es and ex pe ri en ces of ot her co un tri es if we want to suc cessfully 
over co me tran si tion.      
Key words: tran si tion, eco nomy, po li tics, cul tu re, typo logy, pha ses, re sults, 

Ser bia. 

Abstract
Tran si tion is a pro cess that ne ver go ing to be easy. That pro cess is 

full with di scre pan ci es and it is very hard to pre dict whe re go ing to be 
end. The suc cess of tran si tion de pends of many fac tors and one stra tegy 
can not be suc cessfully im ple men ted in every co un try. 

Alt ho ugh the re is no one suc cessful pat tern that we can use all 
over again in every co un try we must be able to use ex pe ri en ces of ot her 
co un tri es and sci en ti fic stu di es to over co me the pro cess of tran si tion. 
Tran si tion was ne ver go ing to be easy, even with the highly pro mi sing 
long-run outlo ok. This pro cess con fronts with a nu me ro us chal len ges 
(po li ti cal, eco no mic, cul tu ral…).

In this pa per we are se e king for the an swers on the fol lo wing 
qu e sti ons:

– Is the re only one uni ver sal mo del of tran si tion?
– How tran si tion ma ni fests in eco no mic, po li ti cal and cul tu ral 

sphe re of so ci ety?
– Typo logy and pha ses of tran si tion? 
– What are the re sults of tran si tion in so me co un tri es? 
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