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Сажетак
За сва ку пост со ци ја ли стич ку зе мљу, из ван пи та ња при дру-

жи ва ња ЕУ, ци ље ви све о бу хват не тран сфор ма ци је ја сни су: од по-
ли тич ког ауто ри та ри зма до по ли тич ког плу ра ли зма и де мо кра ти је, 
од цен трал но план ске при вре де до сло бод не, тр жи шне еко но ми-
је. Дру гим ре чи ма, од со ци ја ли зма до ка пи та ли зма. У овом ра ду, 
пр во ће се по ну ди ти об ја шње ње и де фи ни ци ја ре фор ми и тран зи-
ци је има ју ћи у ви ду успе шне тран зи ци је зе ма ља не ка да шњег со-
ци ја ли стич ког ла ге ра. Да ље, из ло жи ће се са жет при каз узро ка не-
у спе шно сти срп ске тран зи ци је, да би се, на кра ју, опи сао са да шњи 
тре ну так у ко ме се на ла зе ре фор ме – ста ње по зна то из ис ку ства 
не у спе шних тран зи ци ја као фа за „тран зи ци о ног екви ли бри ју ма“. 
Не у спе шну тран зи ци ју че сто пра ти и по гре шна пер цеп ци ја о ре-
фор ма ма, па ће се сто га у ра ду из не ти те за о су штин ској мањ ка-
во сти и де фи ци тар но сти до ми нант них по ли тич ких пер цеп ци ја о 
тран зи ци ји. На тај на чин ујед но ће се осве тли ти узро ци по ли тич ке, 
идеј не и дру штве не кон фу зи је у ко јој се Ср би ја да нас на ла зи. 
Кључ не ре чи: пост со ци ја ли стич ка тран зи ци ја, ре фор ме, ин сти ту ци је, 

ЕУ, ин те гра ци је, пер цеп ци је ре фор ми, тран зи ци о ни екви-
ли бри јум

Тран зи циј ски пут Ср би је сва ка ко је спе ци фи чан. За раз ли ку 
од ве ћи не дру гих зе ма ља ис точ ног бло ка ко је су по рас па ду би-
по лар ног све та кре ну ле си гур ном ста зом ко ре ни тих дру штве них 
* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 

и науке Републике Србије.
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про ме на, Ср би ја се то ком де ве де се тих го ди на об ре ла у ста ди ју му 
„му ти ра ног“ со ци ја ли зма, ауто ри та ри зма уви је ног у облан ду де мо-
кра ти је, да би тек по чет ком но вог ми ле ни ју ма по кре ну ла да ле ко се-
жни је ре фор ме. Ме ђу тим, ни тај но ви по че так срп ског тран зи ци о-
ног пу та ни је по чи вао на уста но вља ва њу ја сног дис кон ти ну и те та 
са на сле ђем со ци ја ли зма и ауто ри та ри зма већ је – пре све га због 
ја ког от по ра у окви ру но вих, де кла ра тив но ре форм ских сна га – до-
шло до бло ка де ре форм ског про це са. То је за му ти ло ви зи ју основ-
них ци ље ва тран сфор ма ци је зе мље и од ве ло срп ску тран зи ци ју на 
сле пи ко ло сек лу та ња и кон фу зи је по ко ме се она и да нас кре ће. 

За сва ку пост со ци ја ли стич ку зе мљу, пре тен до ва ла она на 
ула зак у Европ ску уни ју или не, ци ље ви све о бу хват не тран сфор ма-
ци је ја сни су: од по ли тич ког ауто ри та ри зма до по ли тич ког плу ра-
ли зма и де мо кра ти је, од цен трал но план ске при вре де до сло бод не, 
тр жи шне еко но ми је. Или, у сег мен ту прав ног по рет ка, од си сте ма у 
ко ме се пра во са ме ра ва во љи пар тиј ског ру ко вод ства, до си сте ма у 
ко ме по сто је ин сти ту ци је вла да ви не пра ва (the ru le of law). Дру гим 
ре чи ма, од со ци ја ли зма до ка пи та ли зма. У овом ра ду, пр во ће се 
по ну ди ти об ја шње ње и де фи ни ци ја ре фор ми и тран зи ци је има ју ћи 
у ви ду успе шне тран зи ци је зе ма ља не ка да шњег со ци ја ли стич ког 
ла ге ра, за тим ће се из ло жи ти са жет при каз узро ка не у спе шно сти 
срп ске тран зи ци је, да би се, на кра ју, опи сао са да шњи тре ну так 
у ко ме се на ла зе ре фор ме и из не ла те за о су штин ској мањ ка во сти 
и де фи ци тар но сти до ми нант них по ли тич ких пер цеп ци ја глав них 
ак те ра срп ске тран зи ци је (по зи ци је, опо зи ци је, „евро скеп ти ка“ и 
„евро оп ти ми ста“, Пр ве и Дру ге Ср би је, итд). На тај на чин ујед но 
ће се осве тли ти узро ци по ли тич ке, идеј не и дру штве не кон фу зи је у 
ко јој се Ср би ја да нас на ла зи.

ТРАНЗИЦИЈАЗЕМАЉА
ЦЕНТРАЛНЕИИСТОЧНЕЕВРОПЕ

Ак ту ел на кри за евро зо не, ко ја уз др ма ва те ме ље Европ ске 
уни је, Свет ска еко ном ска кри за из 2008 (СЕК), ко ја, ка ко се чи ни 
не је ња ва, већ се у та ла си ма об на вља, гур ну ле су у дру ги план до-
не дав но вр ло ак ту ел не те ме пост ко му ни стич ке тран зи ци је и про-
ши ре ња Европ ске уни је. То ком де ве де се тих го ди на са да већ уве ли-
ко про шлог, XX ве ка, глав на те ма по ли ти ко ло шких и еко ном ских 
ана ли за би ла је трас фор ма ци ја зе ма ља не ка да шњег „ис точ ног бло-
ка“. У пр ви мах та тран сфор ма ци ја ни је се ве зи ва ла за при кљу че ње 
Европ ској уни ји, али је убр зо по том, од по чет ка тран зи ци је зе ма ља 
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ис точ не и цен трал не Евро пе (ИЦЕ)1) она по че ла да ко ин ци ди ра са 
те шњим по ве зи ва њем и по тен ци јал ним укљу че њем у ову, не ти-
пич ну, над на ци о нал ну за јед ни цу. 

За пра во, рас пад би по лар ног све та, че му је прет хо ди ло уру-
ша ва ње СССР, пад Бер лин ског зи да, као и не ста нак ко му ни стич-
ких ре жи ма у ИЦЕ од 1989-1990. го ди не, пред ста вљао је сна жан 
под стрек за евро ин те гра ли стич ку стру ју у окви ру та да шње Европ-
ске за јед ни це (ЕЗ) ко ја је у тим де ша ва њи ма ви де ла не са мо мо-
гућ ност, већ и сна жан ар гу мент, за убр за ње ин те гра тив них то ко-
ва у окви ру са ме ЕЗ. Не ду го по сле тих суд бо но сних, исто риј ских 
де ша ва ња, из град ња но вог мо де ла ЕУ – све ве ће ин те гра ци је, 
уну тра шњег по ве зи ва ња и цен тра ли за ци је, уз про је кат убр за ног 
пре ба ци ва ња ин ге рен ци ја са на ци о нал ног на над на ци о нал ни ни-
во од лу чи ва ња – по ду да ри ла се са тран зи ци о ном тра јек то ри јом зе-
ма ља ИЦЕ. Европ ска за јед ни ца по ста је Европ ска уни ја, ра ди се 
на ја ча њу ин сти ту ци ја ЕУ и ства ра њу прет по став ки за уво ђе ње је-
дин стве не ва лу те (До го вор из Ма стрих та). Про ме не у ЕУ спро во де 
се ка ко из ну тра та ко и пре ма спо ља – у од но су на зе мље ко је су се 
на ла зи ле на обо ду ЕУ. Тај гран ди о зни про је кат те жио је – на та ла-
су но вог вре ме на и но вих, оп ти ми стич ких, оче ки ва ња – ства ра њу 
за јед ни це ко ја пре ва зи ла зи ста тус јед не уго вор не, ква зи-кон фе де-
рал не ор га ни за ци је и пре ра ста њу у над на ци о нал ну др жа ву (su pra-
na ti o nal sta te).2) У исто вре ме, зе мље тек иза шле из ри гид ног ко му-
ни зма за пљу снуо је ве ли ки та лас ре форм ског оп ти ми зма и же ље за 
укљу че њем у при ма мљи во дру штво за пад них де мо кра ти ја. 

Из да на шње пер спек ти ве чи ни се да је про цес тран сфор ма-
ци ја пост со ци ја ли стич ких дру шта ва од по чет ка и по ауто ма ти зму 
под ра зу ме вао при сту па ње Европ ској уни ји. Ме ђу тим, тре ба ис та-
ћи, да су то два одво је на то ка, ко ја су убр зо спо је на у је дан. Ру ко во-
де ћа ми сао ак те ра овог је дин стве ног про це са – ЕУ ка про ши ре њу 
и ИЦЕ ка при сту па њу ЕУ, мо же се из ра зи ти на сле де ћи на чин: за 
зе мље ИЦЕ ре фор ме зна че и ула зак у ЕУ, за ЕУ ши ре ње зна чи ја-
ча ње и уну тра шње по ве зи ва ње. Ука зи ва ње на два раз ли чи та то ка 
ко ја су се сти ца јем кон ти гент них исто риј ских окол но сти, или, уко-
ли ко усва ја мо хе ге ли јан ску ви зу ру, за хва љу ју ћи ну жном раз во ју и 
„ду ху“ јед ног вре ме на, спо ји ле у је дан, има за циљ да ис так не сми-

1) О пр вом тран зи ци о ном та ла су у зе мља ма ИЦЕ ви де ти дво том ну сту ди ју: Thetransition
inEasternEurope: volume1.Countrie Studies,Volume2.Restructuring, ed. Oli vi er Jean 
Blan chard, Ken neth A. Fro ot, and Jef frey D. Sachs, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1994.

2) О ево лу ци ји ин сти ту ци ја ЕУ у прав цу из град ње над на ци о нал не др жа ве ви де ти: Ja mes 
A. Ca po ra so „The Euro pean Union and Forms of Sta te: Westpha li an, Re gu la tory or Post-
Mo dern?“, JCMS:JournalofCommonMarketStudies, Vo lu me 34, Is sue 1, pa ges 29–52, 
(March) 1996.
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сао и зна че ње пост со ци ја ли стич ких ре фор ми не за ви сно од пи та ња 
европ ских ин те гра ци ја. 

За зе мље ИЦЕ ре фор ме су под ра зум ва ле пре ла зак из со ци-
ја ли стич ког др жав ног уре ђе ња и план ске при вре де у де мо крат ски 
по ли тич ки по ре дак и тр жи шну – ка пи та ли стич ку – при вре ду. Те зе-
мље те жи ле су не кој вр сти ре ста у ра ци је пред рат ног по рет ка, по ли-
тич ко-еко ном ског си сте ма ко ји су има ле пре на ци стич ке оку па ци је 
и по сле рат ног пе ри о да ка да су по ста ле со вјет ски про тек то ра ти. Тај 
ри гид ни ко му ни зам, у ко ме су, као под нај го ром оку па ци јом, жи ве-
ле зе мље Вар шав ског пак та пред ста вља ло је по себ но тра у ма тич но 
ис ку ство за ста нов ни штво тих дру шта ва, код ко га се при род но, и 
кад су се за то сте кли усло ви, ге не ри са ла сна жна те жња ка ра ди ка-
ла ном за о кре ту у од но су на по сто је ћи по ре дак.

Ин тер пре та тив но одва ја ње два сми сла тран сфор ма ци је, ко ји 
су сти ца јем исто риј ских окол но сти об у хва ће ни у је дан ток, ко ри-
сно је не са мо због ва ља ног опи са исто ри ја та пост со ци ја ли стич ких 
тран сфор ма ци ја ИЦЕ већ та ко ђе и због са вре ме них де ба та ве за них 
за cost/benefit ана ли зу ЕУ члан ства, као и, ге не рал ни је гле да но, ра-
ди раз ма тра ња ре форм ских им пе ра ти ва зе ма ља ко је де ле слич но 
или исто вет но на сле ђе ауто ри тар не про шло сти. Ово по след ње од 
су штин ске ва жно сти је и за овај рад, јер без од ре ђи ва ња тих при-
о ри те та ни је мо гу ће раз у ме ти иде о ло шку и по ли тич ку кон фу зи ју, 
као и дез о ри јен ти са ност у ко јој се да нас на ла зи Ср би ја, де ли мич но 
узро ко ва ну упра во за не ма ри ва њем ових им пе ра ти ва. 

Зе мље ИЦЕ за по че ле су пост со ци ја ли стич ку тран сфор ма ци-
ју па су по том по че ле да са ме ра ва ју сво је ре форм ске ме ре кри те ри-
ју ми ма за при ступ ЕУ. У че му се са сто ја ла тран сфор ма ци ја зе ма ља 
ИЦЕ? У пи та њу су оп се жне и да ле ко се жне, струк ту рал не, ре фор-
ме на ви ше пла но ва. Пр во, у сег мен ту по ли тич ких про ме на, реч је 
о уво ђе њу по ли тич ког плу ра ли зма са ре дов ним сло бод ним из бо-
ри ма за ви ше стра нач ку скуп шти ну. Та ко ђе, до шло је до уки да ња 
по рет ка цен тра ли зо ва не мо ћи и уво ђе ње кла сич ног дис пер зив ног 
си сте ма по де ле вла сти на из вр шну, за ко но дав ну и суд ску. У сег-
мен ту прав них ре фор ми, за по че та је из град ња си сте ма вла да ви не 
пра ва (the ru le of law), не при стра сног суд ства за сно ва ног на уни-
вер зал ним прин ци пи ма. При ват на сво ји на при хва ће на је за основ-
ни об лик вла сни штва а сло бод но тр жи ште као еко ном ски иде ал. 

Ове еко ном ске, прав не и по ли тич ке ре фор ме пра ти ле су и 
ре фор ме на сим бо лич кој рав ни. Сим бо ли ка ко му ни стич ког ре жи ма 
за ме ње на је ста ром гра ђан ском сим бо ли ком (вра ће не су тра ди ци-
о нал не др жав не и на род не за ста ве, чи нов нич ке и вој не уни фор ме 
за ме ње не су но вим, ко је на ли ку ју ста рим, тра ди ци о нал ним, по но-
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во су озва ни че не ста ре на ци о нал не хим не, итд), ко ја је са јед не 
стра не тре ба ла да озна чи ус по ста вља ње кон ти ну и те та са пред-
рат ним по рет ком, а са дру ге да ис так не де мо крат ску и гра ђан ску 
ори јен та ци ју тих зе ма ља. Та кву про ме ну пра ти ло је и до но ше ње 
за ко на о ре ха би ли та ци ји, ре сти ту ци ји и лу стра ци ји, ко ји су тре-
ба ли да ис пра ве исто риј ску не прав ду учи ње но над ве ли ким бро-
јем не ка да шњих „кла сних не при ја те ља“ и уда ре те мељ но вог/ста-
рог дру штва. Да кле, од пре суд не ва жно сти и за успех ко ре ни тих, 
струк ту рал них, прав но-по ли тич ких, као и еко ном ских ре фор ми, 
би ла је и вред но сна тран сфор ма ци ја зе ма ља ИЦЕ. Ауто ри тар ни 
ко му ни стич ки си стем ја сно је жи го сан као не ху ман и ан ти ци ви ли-
за циј ски и пре ма ње му из гра ђен је све оп шти от клон,3) док је мо дел 
по ли тич ког и дру штве ног си сте ма ка кав по сто ји у за пад ној Евро пи 
по ста вљен као основ ни узор свих ре форм ских стре мље ња.

Но во ство ре не де мо кра ти је, усво ји ле су но ву вред но сну па-
ра диг му али и на чин жи во та. Од ко лек ти ви стич ког, до ин ди ви ду-
а ли стич ког дру штва. Од си сте ма у ко ме су но ми нал но сви исти, 
а фак тич ки раз ли чи ти и не јед на ки, до пу не прав не за шти те сва-
ког гра ђа на без об зи ра на по ли тич ку, вер ску, ра сну или „кла сну“ 
при пад ност. Од оп ште уни фор ми са но сти ста нов ни штва и си ви ла 
окру же ња у ко јем је оно жи ве ло – што је, све у куп но, со ци ја ли стич-
ким дру штви ма да ва ло спе ци фи чан естет ски пред знак, до по пла ве 
раз ли чи тих жи вот них сти ло ва и ша ро ли ког ам би јен та све же окре-
че них фа са да. Од стал них оску ди ца и ре до ва, до оби ља и фи ло-
зо фи је тр жних цен та ра. Од стег ну тог, пре пла ше ног и за тво ре ног 
со ци ја ли стич ког про ле те ра, до опу ште ног, сло бод ног и отво ре ног 
гра ђа ни на. Јед ном реч ју, од ко лек ти ви зма, оску ди це, си ви ла и стра-
ха, до екс пло зи је ин ди ви ду а ли зма, ра зно вр сно сти, сло бо да, по тро-
шач ког мен та ли те та и на ви ка свој стве них том мен та ли те ту. То је, 
ге не рал но гле да но, про ме на ка ко јој су се дру штва но вих де мо кра-
ти ја кре та ла пу ном бр зи ном, же ле ћи да пре бро де жи вот но, по ли-
тич ко па и естет ско ста ње ду го трај не ин хи би ра но сти.

Овој ана ли зи мо же се при го во ри ти да је иде а ли зо ва на, али 
фак тич ко ста ње по чет ка тран сфор ма ци ја зе ма ља ИЦЕ оди са ло 
је упра во ду хом ко је гор ње ква ли фи ка ци је опи су ју. Исти на, ни је 
сву где гра ђа нин-бур жуј за ме нио рад ни ка-про ле те ра, али је струк-

3) У том сми слу ин те ре сант но је на по ме ну ти да су не ка да шње чла ни це Вар шав ског пак та, 
а са да шње чла ни це ЕУ, не дав но тра жи ле од Европ ске ко ми си је да се усво ји за кон ко ји 
под ра зу ме ва из јед на ча ва ње зло чи на фа ши зма и ко му ни зма. Ова ини ци ја ти ва, за са да, 
ни је до би ла по др шку од стра не Европ ске ко ми си је, ве ро ват но за то што је у ин сти ту ци ја-
ма ЕУ, на ро чи то ме ђу ста рим чла ни ца ма, још ве о ма за сту пље но ми шље ње да со вјет ске 
за слу ге (сла ма ње на ци зма и осло ба ђа ње зе ма ља Евро пе) пре ма шу ју со вјет ске зло чи не 
(си сте мат ски те рор у осло бо ђе ним зе мља ма). 
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ту рал на про ме на би ла то ли ко ду бо ка да је про из ве ла но ви жи вот, 
но ве на ви ке и но ве ци ље ве ста нов ни штва тих зе ма ља. Ни ти је про-
ме на, тј. дру штве на тран сфор ма ци ја, ишла та ко глат ко. Она је, на-
рав но, под ра зу ме ва ла тран зи циј ске гу бит ни ке и до бит ни ке, али 
ова чи ње ни ца не пред ста вља ва жан ар гу мент у при лог од ба ци ва ња 
ну жно сти са мог про це са – што се че сто мо же уочи ти у тек сто ви ма 
ауто ра ко ји под ра зу ме ва ју да се ра ди кал на про ме на по ли тич ког и 
дру штве ног си сте ма мо же из ве сти по ступ но и без бол но.4)

Сва ка ко, пр во бит ни ен ту зи ја зам ини ци ран ду го о че ки ва ним 
про ме на ма, за ме њу је ре зиг на ци ја јед ног со ци јал ног стра ту ма („гу-
бит ни ка“ тран зи ци је) у тре нут ку ка да по чи њу да се осе ћа ју по сле-
ди це пр вих озбиљ них ре форм ских за хва та. Али, ка да се на кра ју 
ана ли зи ра тран зи ци о ни би ланс, це на тро шко ва и сте пен со ци јал-
не не ла год но сти услед при ме не тих ну жних по те за спро ве де них 
по јед ној ефи ка сној аген ди, да ле ко су ма њи од при ме не так ти ке 
спо рих и по сте пе них ре фор ми. За пра во, већ та да, то ком пр вих ре-
форм ских го ди на (1990-1994) ис кри ста ли са ле су се две ре форм ске 
аген де. Јед на, на зва на „шок те ра пи ја“ и дру га, „гра ду а ли стич ка“. 
Ис ку ство успе шних, ма ње успе шних и не у спе шних тран зи ци о них 
зе ма ља до ку мен то ва ло је да су зе мље ко је су при ме њи ва ле пр ви 
ме тод има ле бо ље ре зул та те у ре фор ма ма, па он да и у по бољ ша-
њу жи вот ног стан дар да ста нов ни штва. Зе мље, ко је су се, по пут 
Сло вач ке (или, дра стич ни ји при ме ри Ру му ни је и Бу гар ске), опре-
де љи ва ле за по сте пе не тран сфо рам ци је – што је ве ли ким де лом 
био учи нак по ли тич ког по пу ли зма – би ле су, то ком пр ве де це ни је 
тран зи ци је, на дну успе шно сти ка ко по по ли тич ким та ко и по еко-
ном ским па ра ме три ма.

Пр ва аген да, ме то да шок те ра пи је, рет ко је прак ти ко ва на, ве-
ро ват но са из у зет ком Пољ ске и Ру си је.5) Раз лог то ме је са ма ра ди-
кал ност ме то де тран сфор ма ци је, али и не спрем ност по ли тич ких 
ак те ра да је при хва те и им пле мен ти ра ју услед опа сно сти од гу бит-
ка по ли тич ке по пу лар но сти. Да нас већ чу ве ни пољ ски ре фор ма-

4)  Ви де ти, на при мер, Gr ze gorz W. Ko lod ko „Post com mu nist Tran si tion and Post-Wha sing ton 
Con sen sus: The Les sons for Po licy Re forms“, pp. 45-85. у: Ble jer, M. I., Škreb, M., ed., Tran
sitionTheFirstDecade, The MIT Press Cam brid ge, Mas sac hu setts, Lon don, En gland, 2001.

5) Ипак, та два слу ча ја, из мно го раз ло га, не мо гу се по ре ди ти. Не ки од ва жни јих раз ло га 
је су сва ка ко не по сто ја ње по ли тич ког кон сен зу са око ме то да спро во ђе ња ре фор ми, као 
и не до ста так ин сти ту ци ја ко је би спро ве ле ре фор ме у Ру си ји. О пр вој фа зи ру ске тран-
зи ци је ви де ти ви ше у књи зи кре а то ра ру ске шок те ра пи је Је го ра Гај де ра Данипораза
ипобеде (Yegor Ga i dar, Daysofdefeatandvictory, Uni ver sity of Was hing ton Press, 1999). 
О не до у ми ца ма око уоби ча је не ком па ра ци је и оце не успе шно сти шок те ра пи је у Ру си-
ји и Пољ ској ви ди ти текст То ма са Хо ла и Џо на Ели о та „Po land and Rus sia One De ca de 
af ter Shock The rapy“ (Tho mas W. Hall, John E. El li ott „Po land and Rus sia One De ca de af ter 
Shock The rapy“, Jo ur nal for Eco no mic Is su es, No. 2, pp. 305-314, (Ju ne) 1999).
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тор, пи о нир шок те ра пи је, Ле шек Бал це ро виц (Les zek Bal ce ro wicz) 
спро вео је ре фор ме ко је су ду го роч но по ста ви ле пољ ску еко но ми ју 
на здра ве осно ве, али је то Ба ле ро ви ца ко шта ло по ли тич ког ман-
да та. Слич на суд би на је за де си ла и Мар та Ла ра (Mart La ar) мла дог 
естон ског пре ми је ра, али са мо на крат ко. Пр ви пре ми јер ски ман-
дат тра јао је у ње го вом слу ча ју са мо две го ди не (1992 -1994). Ње-
го ва вла да из гу би ла је по др шку, али је он као естон ски пре ми јер 
по но во иза бран 1999. го ди не. 6)

 Из гле да да ова кав тип ре фор ми (на ро чи то оне у ра ди кал ни-
јој из вед би) ипак под ра зу ме ва ју од ре ђен сте пен по ли тич ке и јав не 
по др шке, по себ но у слу ча ју ка да се же ли да се обез бе ди не ка вр ста 
га ран ци је да се оно што је њи хо вим спро во ђе њем по стиг ну то не 
уру ши де ло ва њем но ве вла де, ко ја до ла зи на та ла су ан ти ре форм-
ског рас по ло же ња. Ме ђу тим, те мељ ност и све о бу хват ност им пле-
мен та ци је струк ту рал них ре форм ских ме ра оста вља ма ло про сто ра 
за ре ви зи о ни зам. Пољ ске ре фор ме би ле су до те ме ре да ле ко се жне 
и ду бо ке да је сле де ћа вла да до шла са мо на већ за вр ше ну ствар, 
а је ди ни гу бит ник, бар у по ли тич ком сми слу, био је њи хов кре а-
тор. Слич но је, као што смо ви де ли, би ло и са естон ским ре фор-
ма ма. Че шка је, за хва љу ју ћи спрет ном по ли тич ком ма не ври са њу 
Вац ла ва Кла у са, спро ве ла уме ре ни ју вер зи ју шок те ра пи је, упра во 
ру ко во де ћи се прин ци пом ко ји ува жа ва нео п ход ност сти ца ња, бар 
де ли мич не, јав не по др шке.7) 

За раз ли ку од ових зе ма ља, у не су пе ле слу ча је ве пр вог тур-
ну са пост со ци ја ли стич ке тран зи ци је тре ба сва ка ко свр ста ти Бу гар-
ску и Рум ни ју, де ли мич но и Сло вач ку. Те зе мље ни си спо во ди ле 

6) На и ме, он је спро вео та кву вр сту ре фор ми ко ја је под ра зу ме ва ла ра ди кал не про ме не у 
мон тар ном сек то ру (уво ђе ње ва лут ног од бо ра уме сто кла сич не ин сти ту ци је цен трал не 
бан ке) чи ме је ста би ли зо ва на до ма ћа ва лу та, ли бе ра ли за ци ју еко но ми је на ве ли кој ска-
ли (што је про у зро ко ва ло ве ли ки при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја), при ва ти за ци-
ју и по ре ску ре во лу ци ју (уво ђе ње рав не по ре ске сто пе – flattaxrate). Све те ре форм ске 
за хва те пра ти ла је из град ња и учвр шћи ва ње вла да ви не пра ва ко ја је пру жи ла ин ве сти то-
ри ма и дру гим тр жи шним ак те ри ма пре ко по треб ну си гур ност по сло ва ња. О естон ском 
тран зи ци о ном „чу ду“ ви де ти из пр ве ру ке: La ar M., Estonia:LittleCountryThatCould, 
Cen tre for Re se arch in to Post Com mu nist Eco no mi es, Lon don, 2002.

7) О ра зли ци у при ме ни убр за них ре фор ми у Че шкој и Пољ ској Ми чел Алек сан дар Орен-
штајн ка же сле де ће: „Ре зул та ти су би ли за па њу ју ћи. Док је Бал це ро виц из гу био по др-
шку јав но сти и пао са вла сти од мах, са мо по сле јед не ипо го ди не од по чет ка пољ ске 
шок те ра пи је из 1990, Вац лав Кла ус, као че хо сло вач ки ми ни стар фи нан си ја од 1989. 
до 1992. и пре ми јер Ре пу бли ке Че шке од 1992. до 1997, упра вљао је Ре пу бли ком Че-
шком то ком ви ше од осам тран зи ци о них го ди на. Кла ус је из гра дио нај ја чу про ре форм-
ску по ли тич ку пар ти ју у цен трал ној и ис точ ној Евро пи и по бе дио на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма 1992. и 1996. го ди не на плат фор ми ра ди кал них про ме на. Из гле да да је Кла ус, 
бар при вре ме но, ус пео да ре ши основ ни про блем исто вре ме не тран сфор ма ци је: ка ко 
спро ве сти про грам ра ди кал них еко ном ских ре фор ми а за др жа ти по др шку јав но сти.“ 
(прев. А.Н.). Ви де ти у: Mitchell Ale xan der Oren stein, Outofthered:buildingcapitalism
anddemocracyinpostcommunistEurope, Uni ver sity of Mic hi gan Press, 2001 p. 61.
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ра ди кал не ре фор ме, на ро чи то на по љу еко но ми је и из град ње вла-
да ви не пра ва. Уме сто то га, оне су се за до во љи ле по ли тич ким ко је 
из и ску ју нај ма ње вре ме на, али ко је са ме по се би не во де де мо крат-
ској кон со ли да ци ји ни ти еко ном ском про спе ри те ту. Тран зи ци о но 
ис ку ство Бу гар ске, Ру му ни је и Ал ба ни је, на нај дра стич ни ји на чин 
илу стру ју сву по гре шност за не ма ри ва ња тран зи циј ских им пе ра ти-
ва. Екс пе ри мент про лон ги ра ња не ми нов ног у овим зе мља ма, за-
вр шио се оп штом кри зом и дру штве ним ко лап сом то ком 1996. и 
1997. го ди не. Бу гар ска је ис ку си ла хи пе рин фла ци ју (пре ко 550 % 
у 1997. го ди ни), Ру му ни ја ве ли ку фи нан сиј ску кри зу 1996, док је 
Ал ба ни ја до жи ве ла пот пу ни рас пад др жа ве услед ору жа ног устан-
ка то ком 1997.8) На кон раз ла за са Че шком и из ла ска из за јед нич ке 
фе де ра ци је (1993), Сло вач ка се уме сто ре фор ма ма, окре ну ла из-
град њи на ци је под ре жи мом чвр сте ру ке Вла ди ми ра Ме чи је ра. Тек 
на кон 1998. и свр шет ка по след њег Ме чи је ро вог ман да та Сло вач ка 
кре ће у озбиљ ни је ре фор ме.9) Сва ка ко, це на ко ју су ова дру штва 
мо ра ла да пла те би ла је са да знат но ви ша од оне да су ове ме ре 
спро ве де не на вре ме.

Ре форм ски циљ свих ти зе ма ља, да кле, био је исто ве тан. 
Усва ја ње дру штве ног и еко ном ског мо де ла за пад них др жа ва. Због 
на сле ђе ног и ду го трај но раз ви ја ног опор ту ни зма и ани мо зи те та 
пре ма СССР и иде о ло ги ји ко му ни зма, ове зе мље су, на ро чи то оне 
ко је су се нај бр же и нај у спе шни је ре фор ми са ле, при хва ти ле мо дел 
раз во ја ко ји је са ста но ви шта ве ћи не со ци јал де мо крат ски усме ре-
них др жа ва За па да био ису ви ше ра ди ка лан. Спро во ђе ње та квих 
ре фор ми мно ги ана ли ти ча ри об ја шња ва ли су ме та фо ром клат на 
ко је се по ме ри ло у јед ну стра ну, под ра зу ме ва ју ћи да ће се оно, њи-
ха ју ћи се од јед не до дру ге екс трем не по зи ци је, нај зад при ми ри ти 
не где на сре ди ни. Но, аку тел на де ша ва ња про у зро ко ва на кри зом 
ду го ва ња у Евро пи и све ту те мељ но до во де у пи та ње аде кват ност 
ова квог об ја шње ња као и ге не рал но мо дел дру штве ног уре ђе ња 
ко ји се у Евро пи и Сје ди ње ним Др жа ва ма, са крат ким из у зет ком 
епо хе та че ри зма и ре га ни зма, из гра ђу је од за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та до да нас.10) Но ва са зна ња упу ћу ју на за кљу чак да не ке од 

8) Уп. Mal colm War ner, Managementintransitionaleconomies:fromtheBerlinWalltotheGre
atWall, Ro u tled ge, 2005, p. 56.

9) Ви ше о сло вач ком слу ча ју ви де ти: So ňa Szomolányi, “Slo va kia: From a Dif fi cult Ca se of 
Tran si tion to a Con so li da ted Cen tral Euro pean De moc racy“, у Ta dayuki Hayas hi, Democracy
andMarketEconomicsinCentralandEasternEurope:ArenewInstitutionsBeingConsoli
dated? Hok ka i do Uni ver sity, Sap po ro, Ja pan 2004, pp. 149 – 190.

10) Ви де ти о том мо де лу ви ше у тек сту Хан са Хер ма на Хо пеа „The We stern Sta te Pa ra digm“, 
об ја вље ног у збор ни ку PoliticsandReligion (ed. Paul Gottfried), Tran sac tion Pu blis hers, 
Apr 1, 1997, pp. 1-26.
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оп се жних ре фор ми зе ма ља ис точ не и цен трал не Евро пе спро ве-
де них од мах по сле про ме не ре жи ма мо гу пред ста вља ти узор ко ме 
тре ба да те же и по је ди не за пад но е вроп ске зе мље.11) У ко јој ме ри је 
им пе ра тив при дру жи ва ња ЕУ за ове зе мље зна чио пре не бре га ва-
ње основ ног тран зи ци о ног им пул са ра ди кал ног дис тан ци ра ња од 
на сле ђа по ли тич ке и еко ном ске фи ло зо фи је со ци ја ли зма не што је 
што тек ис тра жи ва њем тре ба от кри ти. Чи ње ни ца је да су по је ди не 
зе мље, по ула ску у ЕУ, мо ра ле да – због зах те ва ускла ђи ва ња са 
уну тра шњом ре гу ла ци јом и про пи си ма ЕУ – ре ви ди ра ју, па чак и 
уки ну, не ке од про пи са и стан дар да ко је су то ком ре фор ми им пле-
мен ти ра ле а ко ји су уна пре ђи ва ли еко но ми ју тих зе ма ља.

СРБИЈАУСТАДИЈУМУ
„МУТИРАНОГ“СОЦИЈАЛИЗМА

Има ју ћи у ви ду ова кав по сто ци ја ли стич ки раз вој зе ма ља 
ИЦЕ те шко да се мо же ус по ста ви ти би ло ка ква па ра ле ла са „про-
ме ном си сте ма“ ко ја је усле ди ла на кон пр вих ви ше стра нач ких из-
бо ра у Ср би ји 1990. го ди не. Уме сто ужур ба не тран сфо рам ци је це-
лог дру штва и еко ном ског уре ђе ња, за твр ду ко му ни стич ку стру ју 
у Ср би ји, пред во ђе ну Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем, при о ри тет по-
ста ју по ли тич ка пи та ња: оп ста нак ши ре за јед ни це („очу ва ње Ју го-
сла ви је“) у пре зер ви ра ном дру штве но-по ли тич ком си сте му со ци-
ја ли зма.Не ула зе ћи ов де у узро ке та кве по ли ти ке, о ко ји ма је ина че 
ве о ма мно го пи са но, тре ба ре ћи да она не са мо по го до ва ла на сил-
ном рас па ду Ју го сла ви је већ и ду го роч но скре ну ла па жњу јав но-
сти са су штин ских про бле ма и пи та ња тран сфор ма ци је зе мље. Без 
об зи ра на све про бле ме (на ци о нал не, др жав не, те ри то ри јал не, па 
и со ци јал не) ко ји су до ми ни ра ли ју го сло вен ским про сто ри ма пред 
по че так са мог рас па да зе мље, так ти ка за др жа ва ња по сто је ћег ста-
ња, ис тра ја ва њем на од бра ни твр де ли ни је (по сле „исто риј ске“ 
Осме сед ни це на ко јој је мек ша ко му ни стич ка стру ја до жи ве ла по-
раз) у тре нут ку ка да се рас па да СССР и би по лар ни свет, ни је мо гла 
да при до би је по др шку и раз у ме ва ње не са мо код про де мо крат ски 
ори јен ти са них чи ни ла ца у са мом дру штву, већ и ши ре, у окви ру 

11) Вла де зе ма ља за пад них де мо ра ти ја спро во ди ле су та кве ме ре уве ћа ва ња др жа ве, ње ног 
управ ног апа ра та и при на дле жно сти, као и еко ном ску ре гу ла ци ју, да се та кав ток раз во ја 
мо же ока рак те ри са ти као пут у со ци ја ли зам. Ви де ти ин те ре сан тан Сло тер дај ков чла нак 
„Ре во лу ци ја ру ке ко ја да је“ (Slo ter dijk, P. (2009), „Die Re vo lu tion der ge ben den Hand“, 
FrankfurterAllgemeineZeitung, Frank furt, (13. Ju ni), 2009).
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ме ђу на род не за јед ни це.12) Као део уже ју го сло вен ске фе де ра ци је 
(СР Ју го сла ви ја) Ср би ја ула зи у ду гу фа зу ауто ри та ри зма, ста ња 
„му ти ра ног“ со ци ја ли зма са фа сад ном де мо кра ти јом и ди ри го ва-
ном еко но ми јом. До ду ше, ова сли ка сва ка ко ни је пот пу на и пред-
ста вља ге не ра ли за ци ју, има ју ћи у ви ду да је до шло до од ре ђе них 
про ме на у окви ру со ци ја ли стич ког по рет ка (од устав них до про ме-
на у сфе ри еко но ми је). Али то ма ло про ме на ко је су на ста ви ле да 
жи ве и под ре жи мом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа углав ном су ре зу лат 
ра да про ре форм ске вла де Ан те Мар ко ви ћа ко ја је те жи ла по сте пе-
ној тран сфор ма ци ји со ци ја ли стич ког си сте ма СФРЈ. 

Не ко ли ко про те ста и јав них по бу на, на ро чи то 9. Март 1991. 
пред ста вља ли су по след њи по ку шај де ла јав но сти да се – усред за-
хук та ва ња рат не ре то ри ке и рат не ма ши не ри је – курс зе мље усме-
ри ка дру гом прав цу – прав цу ре фор ми и из град њи де мо кра ти је. 
Ти про те сти на ли ко ва ли су зах те ви ма за де мо кра ти ју и ре фор ма-
ма ко је су зе мље ис точ ног бло ка по пут Че шке, Пољ ске и Ма ђар-
ске, по ста вља ле пред ко му ни стич ку власт – од от по ра со вјет ској 
оку па ци ји из 1956. го ди не, „пра шког про ле ћа“ из 1968., по кре та 
„Со ли дар ност“ с по чет ка осам де се тих го ди на, па све до чу ве не 
„пли ша не ре во лу ци је“ у Че хо сло вач кој и ли кви да ци је Ни ко ла ја и 
Еле не Ча у ше ску у Ру му ни ји 1989. Ин те ре сант но је за па зи ти да су 
ти „ан ти ко му ни стич ки“ про те сти, тур бу лен ци је и не за до вољ ства, 
у Ср би ји с по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, пред ста вља-
ли за пра во тек пр ве де мон стра ци је не за до вољ ства упе ре не про тив 
це ли не со ци ја ли стич ког по рет ка. Ка да се ка же „пр ве“ не за по ста-
вља се чи ње ни ца де је би ло и дру гих про те ста у пе де сто го ди шњој 
исто ри ји ју го сло вен ског со ци ја ли зма, већ се са мо же ли ис та ћи то 
да ти про те сти ни су ци ља ли на ко ре ни ту пор ме ну дру штве ног си-
сте ма. Нај че шће, они су за пра во пред ста вља ли са мо зах тев за уна-
пре ђе ње со ци ја ли зма (сту дент ски про тест из 1968.), уме ре ну ли бе-
ра ли за ци ју еко но ми је (по крет „срп ских ли бе ра ла“) или пак те жњу 
ка ве ћој са мо стал но сти ре пу бли ка ин ду ко ва ну на ра ста ју ћим на ци-
о на ли змом у окви ру ре пу блич ких пар тиј ских струк ту ра („Хр ват-
ско про ле ће“ из 1971).

 Мно го је узро ка за што је Ср би ја при хва ти ла тран зи ци о-
ну па ра диг му тек по чет ком XXI ве ка, да кле, на кон пе то ок то бар-
ских про ме на. Је дан сва ка ко ва жан узрок тре ба тра жи ти не са мо у 
ауто крат ском ка рак те ру ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, већ и у 
осо бе но сти ју го сло вен ског, „ме ког“, со ци ја ли зма. У том сми слу, у 
овом ра ду се ауто ри тар на вла да ви на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа као и 

12) Ко ја је про ме не у та да шњој Ср би ји до жи вља ва ла као на ста вак ауто ри тар не по ли ти ке и 
еска ла ци ју екс трем ног на ци о на ли зма. 
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слом ши ре за јед ни це – Ју го сла ви је, раз у ме ју као по сле ди це спе ци-
фич но сти со ци ја ли зма и иде о ло ги је ко ја му је ле жа ла у осно ви. 

За раз ли ку од ве ћи не ис точ но е вроп ских зе ма ља ко је су свој 
пут у со ци ја ли зам гра ди ле под мо сков ским ту тор ством, ју го сло-
вен ски со ци ја ли зам пред ста вља по себ ну тво ре ви ну из гра ђе ну на 
смер ни ца ма Те хе ран ског спо ра зу ма о по де ли сфе ра ути ца ја из ме ђу 
ве ли ких си ла, та да са мо на го ве ште ног, а ка сни је оства ре ног би по-
лар ног све та. У тој до де ље ној по зи ци ји из ме ђу Ис то ка и За па да, 
Ју го сла ви ја је, на кон пр ве ста љи ни стич ке фа зе (1944-1952), из-
гра ђи ва ла свој, уме ре ни ји и „ху ма ни ји“ тип со ци ја ли зма. Би ла је 
то не ти пич на со ци ја ли стич ка зе мља, на ро чи то ка да се по ре ди са 
чла ни ца ма Вар шав ског пак та, али и због дру гих фак то ра. Пре све-
га, ста нов ни штво је до жи вља ва ло вла да ју ћи по ре дак не као на мет-
нут од стра не не ке стра не си ле – што је био слу чај са пер цеп ци јом 
ста нов ни штва ИЦЕ у од но су на СССР – већ као до ма ћи, „са мо ни-
кли пут у со ци ја ли зам“ ко ји се гра дио од 1948. Дру го, Ср би ја као 
нај ве ћа ре пу бли ка и ад ми ни стра тив но по ли тич ки цен тар со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је по ста ла је сре ди ште са мог со ци ја ли стич ког 
си сте ма, ње го во основ но упо ри ште и те мељ. Док се у све ту убр за-
но уру ша вао ко му ни зам – за хва љу ју ћи Ре га но вом ини ци ра њу Ра та 
зве зда и Гор ба чо вље вој „Пе ре строј ки“ – у Ју го сла ви ји се цен тар, 
ко му ни стич ки цен тар – Ср би ја, бра нио од све ја чих тен ден ци је ка 
раз град њи ко је су до ла зи ле са пе ри фе ри ја.

Сло же ну мре жу чи ни ла ца ко ји су до при не ли ди со лу ци ји Ју-
го сла ви је као и бло ки ра њу срп ског тран зи цо ног пу та, ни је мо гу ће 
на овом ме сту рас пле сти. Оно што је ва жно ис та ћи је су струк ту-
рал не раз ли ке из ме ђу ти по ва со ци ја ли зма – ис точ но е вроп ског и 
ју го сло вен ског, као и мо но по ли са ње ста ту са „чу ва ра“ Ју го сла ви је 
од стра не по ли тич ке ели те и ин те ли ген ци је у Ср би ји. Тек раз ма-
тра њем оба ова фак то ра, по су ду из ра же ном у овом ра ду, ства ра ју 
се прет по став ке за раз у ме ва ње сле пог пу та срп ске тран зи ци је. Од-
но сно, од го во ра на пи та ње: за што је Ср би ја кре ну ла у обрат ном 
сме ру у од но су на оста ле ис точ но е вроп ске зе мље?

Што се пр вог фак то ра ти че, тре ба ис та ћи да је де ли мич на 
отво ре ност ју го сло вен ског со ци ја ли зма, на ро чи то на кон ње го ве, 
пр ве и ре во лу ци нар не, ста љи ни стич ке фа зе, омо гу ћи ла ре ла тив-
но – у по ре ђе њу са зе мља ма ри гид ног ко му ни зма – сло бо дан жи-
вот ста нов ни штва. Мо гућ ност пу то ва ња, ра да у ино стран ству, као 
и оби ла то ино стра но за ду жи ва ње то ком ше зде се тих и се дам де се-
тих го ди на омо гу ћи ло је ства ра ње сна о „со ци ја ли стич ком успе ху“. 
Иако крат ког да ха, со ци ја ли стич ки „про грес“ и „на пре дак“ до при-
нео је ства ра њу пред ста ве код ста нов ни штва о успе шно сти стра-
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те ги је „тре ћег пу та“. Да кле, пу та из ме ђу ри гид ног ко му ни зма и 
ка пи та ли стич ких де мо кра ти ја. По сле рат не ге не ра ци је још увек су 
пам ти ле ужа се ра та као и по сле рат ну бе ду, па је у њи хо вим очи ма 
скро ман на пре дак за и ста из гле дао као parexcellence до каз по бе де 
со ци ја ли стич ког тре ћег пу та. Та ква, у осно ви, по зи тив на пер цеп-
ци ја о со ци ја ли зму за др жа на је и при ли ком уво ђе ња ви ше стра нач-
ког си сте ма. На су прот то ме, ста нов ни штво зе ма ља ис точ ног бло-
ка, услед жи во та у пот пу ној не сло бо ди, де це ни ја ма је аку му ли ра ло 
не за до вољ ство пре ма со ци ја ли стич ком си сте му у це ли ни. 

Дру ги фак тор је мо жда и зна чај ни ји, јер се ти че ди рект не по-
ли тич ке од го вор но сти ак те ра у та ко зва не ју го сло вен ске дра ме. Од-
но сно, по бед нич ка стру ја у окви ру КП Ср би је на кон чу ве не Осме 
сед ни це, ни је иза бра ла пут до го во ра и раз го во ра о мир ном раз ла зу 
(или оп стан ку) ши ре за јед ни це, већ је ин си сти ра ла на очу ва њу по-
ли тич ког и еко ном ског по рет ка ко ји је већ одав но био под ри вен 
кри зом ле ги ти ми те та.13) Срп ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на ели-
та пре у зе ла је на се бе за да так „од бра не Ју го сла ви је“ док су ели-
те дру гих ре пу бли ка сма тра ле да је на сту пио по го дан тре ну так за 
ре ша ва ње на ци о нал ног и др жав ног пи та ња. Усле ди ли су стал ни 
пред ло зи, о ла ба вој фе де ра ци ји, кон фе де ра ци ји, са ве зу не за ви сних 
др жа ва, али све то по литчка ели та Ср би је не при хва та ин си сти-
ра ју ћи на очу ва њу по сто је ће за јед ни це. Ка ко то нај че шће би ва у 
за па љи вим исто риј ским пе ри о ди ма, је дан екс тре ми зам под гре ва 
дру ги. Упор но ин си сти ра ње срп ског ру ко вод ства на за др жа ва њу 
по ли тич ког и еко ном ског statusquo гу рао је дру ге, са мо све сни је, 
ре пу бли ке све да ље ка се це си ји. То је,опет, са да по врат но, де ло ва-
ло на стру ју уни та ри ста оку пље ну око Сло бо да на Ми ло ше ви ћа да 
још ви ше ис тра ја ва на кон цеп ту цен тра ли зо ва них и стро го кон тро-
ли са них про ме на у окви ру по сто је ћег си сте ма. 

На тај на чин су се ру ко вод ства дру гих ре пу бли ка пре ма ре-
пу бли ци Ср би ји на шла у слич ном од но су у ко ме су се зе мље Вар-
шав ског пак та на шле пре ма Со вјет ском Са ве зу. За бив ше ре пу бли-
ке не ка да шње СФРЈ Ре пу бли ка Ср би ја пред ста вља ла је не га ти ван 
узор од ко га су се мо ра ле дис тан ци ра ти да би гра ди ле свој по себ ни 
др жав ни пут. Бив ше ре пу ли ке СФРЈ (по пут Хр ват ске и Сло ве ни-
је), ма ње су пра ви ле по ли тич ки, еко ном ски и сим бо лич ки от клон 
пре ма ко му ни зму као ко му ни зму – што је, као што смо ви де ли, био 
слу чај са зе мља ма ИЦЕ – јер су и оне има ле по зи тив не асо ци ја ци је 
на тре ћи пут ју го сло вен ског со ци ја ли зма, ко ли ко су се опи ра ле по-

13) О кри зи ле ги ти ми те та со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ви де ти у: Зо ран Ђин ђић, Југославија
каонедовршенадржава, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1998.
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ли ти ци ко ју су раз у ме ле као „срп ски хе ге мо ни зам“ уви јен у ко шљу 
ин те грал ног ју го сло вен ства. 

РЕФОРМЕИБЛОКАДАРЕФОРМИ

Ова оп шта ука зи ва ња нео п ход на су да би се раз у ме ла вред-
но сно усме ре ње и по ли тич ка ори јен та ци ја глав них по ли тич ких чи-
ни ла ца Ср би је у тре нут ку ње ног ула ска у ви ше стра нач ки жи вот. Та 
усме ре ност и та ор јен та ци ја би ли су на пот пу но су прот ном по лу 
од ре форм ских аген ди ко је су спро во ди ле зе мље ИЦЕ. Што је још 
ин те ре сант ни је, са одр жа ва њем истог по ли тич ког кур са на ста ви-
ло се и по не стан ку Ју го сла ви је ка да срп ско ру ко вод ство – ин си-
сти ра ју ћи на кон ти ну и те ту са прет ход ном др жав ном тво ре ви ном 
– ства ра за јед ни цу са Цр ном Го ром (Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла-
ви ја). При о ри те ти та да шње срп ске по ли ти ке (ко ја се во ди ла под 
фир мом „ју го сло вен ства“) оста ју и да ље чи сто по ли тич ки и „др жа-
во твор ни“: за шти та срп ског на ци о нал ног ин те ре са на про сто ри ма 
бив ше Ју го сла ви је, „од бра на“ Ко со ва као и „чу ва ње“ Ју го сла ви је 
(са да до ду ше, знат но ма ње). Сва та по ли тич ка де ша ва ња, ра то ве, 
из оп шта ва ње СЦГ из ме ђу на род них ин сти ту ци ја, као и санк ци је 
УН, од ра зи ле су се у дра стич ној ме ри и на еко но ми ју зе мље. Исто-
риј ски не за пам ће на ин фла ци ја, не ма шти не, кри ми нал и уби ства, 
све оп шта ат мос фе ра стра ха и без на ђа у ко ме се на шла ве ћи на ста-
нов ни штва, све до чан ства су све оп ште ка та стро фе ко ју је про из-
ве ла по ли тич ка оп ци ја не спо соб на да по ве же ин те ре се зе мље не 
са мо са тран зи ци о ним зах те ви ма вре ме на, већ и са ба зич ним ци ви-
ли за циј ским нор ма ма. 

Основ ни курс зе мље ме ња се са мо на крат ко и де ли мич но 
у пе ри о ду на кон пе то ок то бар ских про ме на за вре ме вла да Зо ра на 
Ђин ђи ћа и Зо ра на Жив ко ви ћа. Но, ни тај пе ри од од не пу не че ти ри 
го ди не ни је кру ни сан ре фор ма ма по сле ко јих ре ви зи о ни зам не би 
био мо гућ.14) Што због си сте ма по ли тич ког дво вла шћа у окви ру 
са ме Ср би је (су коб фе де рал ног и ре пу блич ког ру ко вод ства, пред-

14) Што по твр ђу ју не ки од по те за вла де Во ји сла ва Ко шту ни це (2004-2007). Ова ма њи ска 
вла да, ко ја је обез бе ди ла по др шку не ре фор ми са не Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, по-
ку ша ла је да се об ра чу на са крх ким на сле ђем за по че тих ре фор ми у Ср би ји. То је нај пре 
учи ње но за вре ме ман да та ми ни стра Дра га на Мар ши ћа ни на ка да је је дан од основ них 
тран зи ци о них при о ри те та – про цес при ва ти за ци је – не са мо за у ста вљен (ни јед но је ди-
но пред у зе ће ни је про да то у то ку пр ве го ди не ове вла де), већ и на чел но до ве ден у пи та-
ње, под из го во ром да је нео п ход но „пре и спи та ти“ сву до та да шњу прак су при ва ти за ци је. 
Јед на од пр вих ства ри ко је је учи ни ла но ва вла да би ло је и уки да ње ве о ма ли бе рал ног 
за ко на о ра ду (ме ња њем ње го вих основ них од ред би) – ве ро ват но јед ног од нај зна чај-
ни јих ре форм ских по те за Ђин ђи ће ве вла де, као и сме њи ва ње гу вер не ра На род не бан ке 
(ван до бре прак се и про це ду ре уоби ча је не за ову функ ци ју).
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сед ни ка СРЈ и пре ми је ра РС), кри ми нал ног и рат ног на сле ђа (де-
ло ва ње по лу ле га ли зо ва них па ра вој них ору жа них и кри ми нал них 
ор га ни за ци ја и је ди ни ца), су ко ба ви ше не ре фор ми са них без бед но-
сних слу жби (са ве зне, ре пу блич ке и кон тра о ба ве штај не) као и про-
бле ма у од но су са парт не ром у фе де ра ци ји, ове две вла де спро ве ле 
су ипак са мо огра нич не ре фор ме ко је су зе мљу, до ду ше на крат ко, 
усме ри ле на ко ло сек тран зи циј ских ци ље ва и им пе ра ти ва по узо ру 
на ИЦЕ. Ге не рал но, Ср би ја је за хва љу ју ћи овим вла да ма не са мо 
до би ла на по чет ном ре форм ском за ма ху већ је ус пе ла да по но во 
ус по ста ви парт нер ство и од нос по ве ре ња ка ко са зе мља ма у ре ги о-
ну та ко и ши ре, са Европ ском уни јом и дру гим ме ђу на род ним фак-
то ри ма и ин сти ту ци ја ма. Ипак, ре ви зи о ни стич ка вла да Во ји сла ва 
Ко шту ни це ус пе ла је не са мо да по ни шти огра ни че не до ме те по-
стиг ну тих ре фор ми већ и да по но во зе мљу скре не са тран зи ци о не 
тра јек то ри је. Под из го во ром др жав но-прав ног кон ти ну и те та са СР 
Ју го сла ви јом, као и по тре бом ре ша ва ња ур гент них на ци о нал них и 
„др жа во твор них“ пи та ња (ко сов ско пи та ње) но ва вла да ус пе ла је 
да за ду го вре ме на им пе ра ти ве ре фор ме зе мље ста ви у дру ги план. 
По ли тич ки курс не ме ња се у зна чај ни јој ме ри ни до ла ском но ве 
вла де Мир ка Цвет ко ви ћа ко ја при хва та им пе ра тив кан ди да ту ре за 
члан ство у ЕУ али се ипак не под у зи ма струк ту рал них ре фор ми, 
прав да ју ћи свој па си ви зам си ту а ци јом на ста лом услед СЕК, као и 
ко сов ским про бле мом.

Ка да се узму у об зри ова кве оп сер ва ци је, мо же се кон ста то-
ва ти да од пе то ок то бар ских про ме на – са крат ким из у зет ком по ме-
ну те две вла де – глав ни по ли тич ки ак те ри до при но се утвр ђи ва њу 
пред ста ве о Ср би ји као по себ ном слу ча ју не у спе шне тран зи ци је. 
То се од но си на три пла на, по ли тич ком, еко ном ском и сим бо лич-
ком. Та три пла на мо гу нам ујед но по слу жи ти као ком па ра ци ја у 
од но су на пре ђа шње тран зи ци о не ре зул та тее и вред но сна опре де-
ље ња зе ма ља ИЦЕ (фа за пр ве тран зи ци је, пре ула ска у ЕУ). 

У од но су пре ма по ли тич ком на сле ђу ауто ри тар не про шло-
сти Ср би ја се и да ље до жи вља ва ви ше као зе мља кон ти ну и те та не-
го као зе мља дис кон ти ну и те та. То није слу чај са мо са пер цеп ци јом 
на стра ни, већ и у са мој зе мљи где се че сто мо же чу ти те за да су 
про ме не из о ста ле и да је ста ње го ре не го за вре ме две де се тих. Ме-
ђу тим, без об зи ра на ова кву пер цеп ци ју у ме ђу на род ној за јед ни ци 
и ме ђу јед ним де лом ста нов ни штва, та ква те за не мо же се при хва-
ти ти у пот пу но сти, јер је чи ње ни ца да су прет ход не вла де спро во-
ди ле од ре ђе не ре фор ме и ка на ли са ле пу та њу зе мље ка члан ству 
у ЕУ, што су чи ни о ци ко ји по се би одва ја ју по ли ти ку ових вла да 
од по ли ти ке ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Та ко ђе, ис пу ње ни су 
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не ке од ме ђу на род них оба ве за (са рад ња са Ха шким три бу на лом) и 
из вр ше на је ком плет на ре фор ма ору жа них сна га. Оно што ипак, са 
дру ге стра не, да је осно ва јед ној та квој оце ни је сте ге не ра лан став 
др жав не по ли ти ке пре ма ре ша ва њу кључ них пи та ња. На и ме, чи-
ни се да глав ни ак те ри те по ли ти ке че сто ни ти има ју кон цеп ци ју 
раз во ја зе мље ни ти по ка зу ју истин ску во љу да се са на сле ђе ним 
про бле ми ма за и ста ухва те у ко штац, иако бар но ми нал но, ис ти чу 
њи хо ву ва жност и при о ри тет ност. За то је сва ка ко до бар при мер ко-
сов ски про блем јер се на ње му мо же до ку мен то ва ни прак са по ли-
тич ког па си ви зма и из ну ђе них по те за. За пра во, по ли ти ке ре ак ци је, 
а не ак ци је. Та ква вр ста по ли ти ке мо жда би има ла сми сла ка да би 
ње ни ци ље ви би ли ма ње ам би ци о зни, или ка да се то пи та ње не 
би до жи вља ва ло као зна чај но пи та ње. Ме ђу тим, бу ду ћи да су ње-
ни ци ље ви ве о ма ви со ко по ста вље ни (про кла мо ва ни циљ: оста нак 
Ко со ва у окви ру Ср би је) ве о ма је ди ску та бил но у ко јој ме ри па си-
ви си тич ка по ли ти ка и из ну ђе ни од го во ри уоп ште мо гу до при не ти 
ре ше њу тог вр ло сло же ног про бле ма. С дру ге стра не, за не ма ру ју ћи 
свој основ ни ре форм ски курс с по чет ка тран зи ци је као и из град њу 
по зи тив ног ими џа де мо крат ске зе мље укљу че не у кон струк тив но 
ре ша ва ње ре ги о нал них и уну тра шњих про бле ма, Ср би ја је се бе 
де ле ги ти ми са ла у зна чај ној ме ри као кључ ног ак те ра у ре ша ва њу 
ко сов ског пи та ња. Дру гим ре чи ма, тран зи цо ни не у спех јед не ма ле 
зе мље по пут Ср би је те шко да мо же до при не ти ја ча њу ње не по зи-
ци је у ре ги о ну и Евро пи, што је основ ни пред у слов за ре ша ва ње 
оних пи та ња ко ја се свр ста ва ју у ка те го ри ју по ли тич ких.15)

Мо жда ви ше не го у по ли тич кој сфе ри у обла сти еко ном ских 
ре фор ми мо же се уочи ти озби љан ре форм ских де фи цит. Два на ест 
го ди на од по чет ка тран зи ци је још увек ни је до вр ше на при ва ти-
за ци ја, ре сти ту ци ја и по вла че ње др жа ве из еко но ми је. На су прот 
еко ном ској ло ги ци и по тре ба ма ре фор ми, да нас је др жа ва Ср би ја, 
глав ни по сло да вац, зај мо да вац и га рант по сло ва ња. Би ро крат ски 
апа рат и број за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма (чи ја се при ва ти-
за ци ја упор но из бе га ва) уве ћа ва се на кон сва ких на ред них из бо ра. 
Осим ре фор ме бан кар ског сек то ра, на са мом по чет ку тран зи ци је, 
оста ле сфе ре еко ном ског жи во та до жи ве ле су ма ло или ми ни мал но 
про ме на. Уме сто обе ћа ног сма ње ња ре гу ла ци је и ме ша ња др жа ве 
у при вре ду, Ср би ја је ад ми ни стра тив ним ме ра ма у знат ном оби-
му оте жа ла по сло ва ња до ма ћих фир ми, на ро чи то ма лих и сред њих 

15) За срп ску по лит ку „ко сов ско пи та ње“ пре све га је по ли тич ко пи та ње, ко је и по зи ци ја и 
опо зи ци ја че сто ко ри сти у об ра чу ни ма са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма а у свр ху 
„па три от ског“ ле ги ти ми са ња. На жа лост, то пи та ње за ма њин ско ста нов ни штво ко је 
жи ви у ге то и ма ју жно од ре ке Ибра ни је по ли тич ко, већ ег зи стен ци јал но – жи вот но пи-
та ње. 
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пред у зе ћа. Ви со ке спољ не и уну тра шње ба ри је ре – ко је по го ду ју 
са мо од ре ђе ној би знис гру па ци ји – до при не ле су оп штем гу ше њу 
пред у зет ни штва и ини ци ја ти ве и то у тре нут ку ка да су оне, услед 
СЕК, нај по треб ни је. Ма ли би знис не мо же да се раз ви ја јер је ам-
би јент скуп и ви со ко ре гу ли сан, ве ли ки ино стра ни ула га чи и би-
знис кор по ра ци је не мо гу да уђу на тр жи ште Ср би је због ви со ких 
спољ них ба ри је ра и rent seeking окру же ња. То све по го ду је на-
стан ку ве штач ких мо но по ла и ви со ким це на ма ро бе, а ште ти про-
сеч ном ста нов ни ку Ср би је. Све у куп но гле да но, срп ска еко но ми ја 
те шко се мо же свр ста ти у гру пу сло бод них, тр жи шних еко но ми-
ја, што пред ста вља је дан од основ них кри те ри ју ма за успе шност 
тран зи ци је. Уме сто „пу та у ка пи та ли зам“ у Ср би ји се са нај ви ших 
вр хо ва за го ва ра „сред њи пут“ – што ни је ни шта дру го не го по нов-
ни по вра так на со ци ја ли зам.16)

 Као што смо ви де ли, зе мље ИЦЕ на пра ви ле су ра ди ка лан 
от клон спрам сво је ауто ри тар ног ко му ни стич ког на сле ђа. Та про-
ме на би ла је из ра же на и на сим бо лич кој рав ни. У Ср би ји, ме ђу тим, 
ни ка да ни је до шло до те мељ не сим бо лич ке пре о ри јен та ци је. Као 
и у дру гим, већ по ме ну тим, сег мен ти ма Ср би ја је и на ово по љу 
тек на „по ла пу та“, из ме ђу кру не на др жав ној за ста ви и „не го ва ња 
те ко ви на на род но о сло бо ди лач ке бор бе“. У овом ра ду ис так ну то је 
ми шље ње да ауто ри тар ну вла да ви ну Сло во да на Ми ло ше ви ћа тре-
ба са гле да ва ти у скло пу ши рег кон тек ста со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је. Она пред ста вља њен по след њи из да нак ко ји је – на не сре ћу 
свих жр та ва из ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, по твр дио 
те зу Ада ма Мих њи ка о на ци о на ли зму као по след њем ста ди ју му 
ко му ни зма. Не са мо, да кле, да Ср би ја ни је за ко ра чи ла у озбиљ не 
струк ту рал не ре фор ме у еко но ми ји, здрав ству, школ ству и из гад њи 
ин сти ту ци ја вла да ви не пра ва, већ ње на по ли тич ка и ин те лек ту ал на 
ели та ви ше од два де сет го ди на од уво ђе ња ви ше стра нач ја, а два на-
ест го ди на од пе то ок то бар ске про ме не, ни је ус пе ла да се ја сно од-
ре ди пре ма про шло сти со ци ја ли стич ке ју го сла ви је и ње ног ауто-
ри тар ног на ста вља ча. Ја сно од ре ђе ње у овом сми слу озна ча ва ло 
би зна чај ну пси хо ло шку и сим бо лич ку пре крет ни цу ко ја би до при-
не ла убр за њу по ли тич ке и еко ном ске тран сфор ма ци је зе мље. Бу-
ду ћи да ре фор ме ни су спро ве де не у за до во ља ва ју ћој ме ри ни ти са 
за до во ља ва ју ћим ис хо дом, уоби ча је на по ја ва је да ста нов ни штво 
са се том и но стал ги јом гле да на пе ри од сво је ауто ри тар не про шло-

16) Де таљ ни је о ана ли зи тран зи ци је и еко ном ских ре фор ми у Ср би ји ви де ти: Алек сан дар 
Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, „Ср би ја у тран зи ци о ном екви ли бри ју му - им пе ра ти ви пре-
ва зи ла же ња ста ња бло ки ра них ре фор ми“, Политичка ревија, vol. 9, бр. 2, 2010, стр. 
235-260. 
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сти. Тен ден ци ја по врат ка на ста ро у кри зним вре ме ни ма уоби ча јен 
је фе но мен, и пси хо ло шки се ла ко мо же об ја сни ти. Али је то пра ви 
до каз не у спе ха јед не по ли ти ке ко ја се из да је за ре форм ску, ка да 
ста нов ни штво у мрач ној про шло сти пре по зна је ви ше све тла не го у 
са да шњо сти у ко јој жи ви. 

ДВЕДОМИНАНТНЕПЕРЦЕПЦИЈЕ
ОРЕФОРМАМА

Ко ли ко су тран зи циј ски им пе ра ти ви у Ср би ји гур ну ти у дру-
ги план го во ри и чи ње ни ца да се већ де сет го ди на уме сто озбиљ не 
рас пра ве о оби му и сте пе ну из вр ше них струк ту рал них ре фор ми и 
ком па ра ци је по стиг ну тих ре зул та та са зе мља ма ИЦЕ и окру же ња, 
во ди де ба та о „два“ пу та и „две Ср би је“.17) Јед ној „на зад њач кој“ и 
кон зер ва тив ној, дру гој „про гре сив ној“ и „мо дер ној“. При том, за-
јед нич ко обе ма стра на ма је сте то што сма тра ју да су про ре форм-
ски опре де ље не. Ипак, та са мо пер це пи ја под зна ком је пи та ња, с 
об зи ром на ин вол ви ра ност пре став ни ка обе оп ци је у ра ду не ко ли-
ко по след њих вла да ко је иза се бе ни су оста ви ле за вид не ре форм-
ске ре зул та те. Или се, у нај ма њем, мо же ре ћи да се оно што те две 
стру је под ра зу ме ва ју под „ре фор ма ма“ не по кла па са зна че њем ко-
је је у пр вом де лу ра да опи са но. 

Из бор из ме ђу две Ср би је ве штач ки је, јер се те две кон цеп-
ци је не по ду да ра ју са тран зи ци о ним им пе ра ти ви ма. Раз ло зи за то 
не по ду да ра ње ви ше су ира ци о нал ни не го ра ци о нал ни, ка да се има-
ју у ви ду прак тич не по тре бе ре фор ме зе мље. За го вор ни ци бес по го-
вор ног ула ска у ЕУ сма тра ју да ЕУ не ма ал тер на ти ве и да се зе мља 
мо же ре фор ми са ти са мо на на чин ка ко је то про пи са но упу ти ма из 
Бри се ла. За ступ ни ци дру гог ста но ви шта сма тра ју да се пра ви раз-
вој зе мље мо же оче ки ва ти је ди но у те шњој са рад њи са Ру си јом и 
ка ко то Кремљ про пи су је. Че сто су то ипак са мо из го во ри ко ји се 
ко ри сте у по ли тич ке свр хе и ко ји по ма жу да се за ма гле истин ски 
при о ри те ти и очу ва по ли тич ко-еко ном ски statusquo. 

Ге не рал но гле да но, та ди ле ма ис цр пљу је се у го то во ин стик-
тив ном ан ти за пад ња штву Пр ве Ср би је и fancy евро пеј ству Дру-
ге. Пр ва, са пред зна ком „на ци о нал на“ и „па три от ска“ иде о ло шки 
још увек ни је при зна ла пад Бер лин ског зи да и не ста нак би по лар-

17) По ли тич ки гла сно го вор ни ци Пр ве Ср би је пре свих су стран ке ДСС и СРС, а Дру ге ДС 
и ЛДП. Та ко ђе, при сут не су и мно ге дру ге ди ле ме, али њи хо ви по ло ви ла ко пот па да ју 
под ову основ ну по де лу. Јед на од тих ди ле ма је сте и пи та ње „за“ и „про тив“ члан ства у 
ЕУ.
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ног све та (ода кле, де ли мич но, по ти че ње но ан ти за пад ња штво), 
већ у окри љу на след ни ка СССР, у Пу ти но вој Ру си ји, ви ди шан су 
за „очу ва ње по себ но сти“. Дру га, ко ја у европ ском про јек ту ви ди 
но ву при ли ку за об но ву со ци ја ли зма – са мо, са да ви ше не ју го-
сло вен ског, већ европ ског, сма тра да Ср би ја тре ба да се укљу чи 
у бри сел ску мре жу цен тра ли за ци је, ре гу ла ци је и про тек ци о ни зма. 
Од та кве по зи ци је има ју ко ри сти обе стра не. Јед ни та ко што одо-
бра ва ње ЕУ кан ди да ту ре сма тра ју сво јом carteblanche за оп ста нак 
на вла сти – због то га што је дан део јав но сти сма тра то из у зет но 
ва жним пи та њем.18) Дру ги та ко што у за го ва ра њу гор љи вог на ци о-
на ли зма и евро скеп ти ци зма (до ма ћа фор ма ан ти за пад ња штва) ви-
де мо гућ ност за осва ја ње вла сти. Мо гло би се чак ре ћи да су то 
две стра не ста рог спо ра у окви ру не ка да шње пар тиј ске струк ту ре, 
спо ра у ко ме је твр да стру ја по бе ди ла ме ку на Осмој сед ни ци.19) 
Ка да се пак освр не мо на ре зул та те по ли ти ке ко ју су спро во ди ли 
по ли тич ки пред став ни ци обе ју оп ци ја ви ди мо да се они сво де са мо 
на очу ва ње и учвр шћи ва ње „тран зи ци о ног екви ли бри ју ма“ – ста-
ња за ле ђе них и бло ки ра них ре фор ми.20) Због то га се са до ста осно-
ва мо же кон ста то ва ти да су те ви зу ре, као и њи хо во ко ри шће ње у 
свр ху ана ли зе по ли тич ког и еко ном ског ста ња у Ср би ји, по вр шне 
и во де у по гре шном прав цу. 

Ове две ви зу ре мо гу се схва ти ти као иде ал тип ске у сми слу 
по ла ри зо ва ња јав но сти, по ли тич ких стра на ка али и кре а то ра по ли-
ти ке. Из ван ових па ра диг ми и тих ви зу ра, до ма ћа по ли тич ка сце на, 
па та ко и мо гу ће ре фор ме, де фи ци тар не су у од но су на по ли тич-
ку стру ју ко ја би га ји ла под јед нак от клон спрам обе аген де из ра-
же не у ве штач кој ди ле ми. Озбиљ не ре фор ме зах те ва ју оп ци ју ко ја 
је исто вре ме но спрем на да се осло бо ди со ци ја ли стич ког на сле ђа 
у еко но ми ји – ме ша ња др жа ве у еко но ми ји – на су прот евро оп ти-
ми стич кој стру ји, али и ре тро град ног на ци о на ли зма у по ли тич кој 

18) Ви де ти нај но ви је ис тра жи ва ње јав ног мње ња ко је је спро ве ла вла ди на Кан це ла ри ја за 
при дру жи ва ње: http://www.se io.gov.rs. По том ис тра жи ва њу 51% од укуп ног ста нов ни-
штва из ја сни ло се за уч ла ње ње у ЕУ.

19) Уко ли ко по ку ша мо да ову па ра ле лу по ву че мо да ље у про шлост, ви де ће мо да она од го-
ва ра не ка да шњем су ко бу у окви ру КПЈ из ме ђу ран ко ви ће ва ца и кар де ље ва ца. 

20) У ли те ра ту ри о тран зи ци ји че сто се по ми ње фе но мен „зам ке екви ли бри ју ма“ или „екви-
ли бри јум пар ци јал них ре фор ми“ (Ви де ти: Transition,TheFirstTenYears, World Bank, 
Was hing ton D.C, 2002.). Реч је рав но те жи ко ја се ус по ста вља на кон пр во бит них тран зи-
ци о них ме ра ко ју одр жа ва ју до бит ни ци из пр ве фа зе тран сфор ма ци је, за јед но са вла да-
ју ћим по ли тич ким еста бли шмен том. Њи хо вом ин те ре су од го во ра бло ки ра ње и про лон-
ги ра ње ре фор ми, на ро чи то оних ко ји се ти чу уну тра шње и спо ља шње ли бе ра ли за ци је 
и из град ње ин сти ту ци ја вла да ви не пра ва. Мре жа повезанosti politicalfriendly при вред-
ни ка (тај ку на), ко рум пи ра них по ли ти ча ра, по ли тич ког по пу ли зма, де ма го ги је и от по ра 
ста нов ни штва (пре све га оног ње го вог де ла за по сле ног у др жав ном сек то ру), бло ки ра 
да ље ре фор ме и одр жа ва по губ но ста ње екви ли бри ју ма за ле ђе них ре фор ми.
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сфе ри ко ји зло де ла из не дав не про шло сти прав да ви шим др жав-
ним и на ци о нал ним раз ло зи ма.21) 

У овом ра ду ин си сти ра се на на при хва та њу истин ске ре-
форм ске аген де ко ја под ра зу ме ва прак тич не по ли ти ке и стра те ги је 
за те мељ но ре струк ту и ра ње по узо ру на успе шне тран зи ци о не зе-
мље ИЦЕ. На дру гом ме сту22) по ну ђе но је де таљ ни је обра зло же ње 
оно га што те ре фор ме под ра зу ме ва ју, а ов де је ва жно ис та ћи, да 
ни је реч о пра зном ин те лек ту ал ном екви ди стан ци ра њу (ка кво је 
ина че че сто при сут но у на шој јав но сти и ин те лек ту ал ним кру го ви-
ма), ка да се ов де пред ла же јед на дру га чи ја ре форм ска аген да, већ 
о кон ста та ци ји за сно ва ној на бо га том тран зи ци о ном ис ку ству ИЦЕ 
као и на уви ди ма у спе ци фич ност срп ске тран зи ци је. Кре а то ри по-
лит ке сто га мо ра ју да се усред сре де на ре фор ме слич не оним ко је 
су спро во ди ле зе мље ИЦЕ – без об зи ра на пи та ње члан ства ЕУ, 
ко је се иона ко не оче ку је у бли жој бу дућ но сти. То зах те ва одва ја ње 
ре форм ског дис кур са од пи та ња члан ства ЕУ, али и од ба ци ва ње 
иде о ло шких ви зу ра Пр ве и Дру ге Ср би је. Успе шно из ве де не струк-
ту рал не ре фор ме мо ра ју би ти carteblanche за оп ста нак на вла сти, 
не фор мал но члан ство у ЕУ или по ли ти ка по вла ђи ва ња ве ћи ни. 
Да кле, озбиљ не и те мељ не ре фор ме ко је под ра зу ме ва ју за вр ше-
так про це са при ва ти за ци је, ре сти ту ци ју, де ре гу ла ци ју це ло куп ног 
при вред ног жи во та као и сма ње ње др жа ве – ко ја је са сва ком но вом 
вла дом екс по нен ци јал но ра сла. То све за јед но, као што смо ви де ли, 
прет по ста вља еко ном ску, по ли тич ку и на да све сим бо лич ку пре-
крет ни цу и дис тан ци ра ње ка ко у од но су на ауто ри тар ну про шлост 
со ци ја ли зма, ње го ве фа зе из по след ње де це ни је про шлог ве ка, та-
ко и ста ди ју ма тран зи ци о ног екви ли бри ју ма у ко јој се срп ско дру-
штво тре нут но на ла зи.

21) Дру га чи је ре че но, по ли тич ку ви зу ру ко ја се про ти ви иде ји из град ње ве ли ке др жа ве (big 
go vern ment) ко ју јед на стра на тре ба ра ди учвр шћи ва ња „по себ но сти“ за ра чун ис кљу-
чи во сти и изо ла ци је, а дру га ра ди ин сту ци о на ли зо ва не, „top to bot tom“ еманципацијe, 
просвећењa и „модернизацијe“ на ко ме сар ској ма три ци европ ског со ци ја ли зма.

22) Ви де ти: Алек сан дар Но ва ко вић, Ан дреј Ста ни ми ро вић, „Срп ска др жа ва бла го ста ња у 
вр тло гу не у спе шне тран зи ци је – ана ли за тран зи ци о ног би лан са и не ко ли ко пре по ру ка 
за бу ду ћу ре форм ску по ли ти ку“, Политичкаревија, 4/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2011.
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TRANSITION,REFORMANDPERCEPTIONS
OFREFORMS

-Serbia’sandCEECountriesTransitionComparison

Summary
For each post-so ci a list co un try, re gar dless of the is sue of EU 

mem ber ship, com pre hen si ve tran sfor ma tion go als are cle ar: from po-
li ti cal aut ho ri ta ri a nism to po li ti cal plu ra lism and de moc racy, from cen-
trally plan ned eco nomy to a free, mar ket eco nomy. In ot her words, from 
so ci a lism to ca pi ta lism. In this pa per, firstly, an ex pla na ti on and de fi ni-
tion of re form and tran si tion – ta king in to ac co unt the suc cessful tran si-
ti ons of for mer ex-com mu nist co un tri es – will be of fe red. Then, a bri ef 
sum mary of the ca u ses of fa i lu re of Ser bian tran si tion will be ex po sed. 
And, in the fi nal, the pre sent sta te of the af fa irs con cer ning re forms 
will be de scri bed thro ugh the pa ri digm of a phe no me non known from 
the un su cessfull tran si ti o nal sto ri es as “tran si ti o nal equ i li bri um” – the 
sta te of fro zen and bloc ked re forms. Fa i led tran si tion is usu ally be ing 
fol low ded by mis gu i ded per cep ti ons of tran si tion, and this fact will be 
pre sen ted thro ugh the ex po su re of the in trin sic de fects and de fi ci ency of 
the do mi nant po li ti cal per cep ti ons of re forms. In this way, al so, a light 
will be shed on the ca u ses of po li ti cal, ide o lo gi cal and so cial con fu sion 
of pre sent day Ser bia. 
Keywords: post-so ci a list tran si tion, re forms, in sti tu ti ons, Euro pean Union, in-

te gra ti ons, re forms per cep ti ons, tran si ti o nal equ i li bri um
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Resume
This pa per in ve sti ga tes the is sue of Ser bian re forms and tran si-

tion in com pa ri son with tran si ti ons of Cen tral and Eastern Euro pe co-
un tri es (CEE), the ba lan ce she et of Ser bian re forms, as well as do mi-
nant per cep ti ons of the re forms. The analysis was con duc ted in fo ur 
seg ments, which are uni fied by cen tral the sis that Ser bian re form po licy 
– if op ti mal and far-re ac hing re sults are to be ac hi e ved – has to re turn 
back in the di rec tion of re forms per for med in CEE at the be gin ning 
of the ir post-com mu nist tran sfor ma tion. The first part ex po ses a short 
analysis of tran si tion in CEE with an emp ha sis on the two cu rents that 
are, at so me po int in tran si tion, uni fied in one – the EU ac ces sion. It was 
emp ha si zed that tran si tion by it self – as tran si tion from so ci a lism and 
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cen tral plan ning to de moc racy and mar ket eco nomy – do es not auto ma-
ti cally pre sup po se the EU ac ces sion pro cess. In the se cond part of the 
pa per, the tran si tion in Ser bia is furt her ex pla i ned thro ugh the prism of 
a bro a der per spec ti ve which af fects not only the aut ho ri ta rian pha se of 
“mu ta ted” so ci a lism of Slo bo dan Mi lo se vic - but the pre ce ding sta ge 
of Yugo slav so ci a lism. In this con text, gro unds for the ar gu ment that 
Ser bia has not yet ma de sub stan tial bre ak with this le gacy at the three 
le vels (po li ti cal, eco no mic and symbo lic) are be ing ma de. The third 
part ex po ses a bri ef hi story of the Ser bian tran si ti o nal pro cess af ter 5th 
Oc to ber de scri bed as a spe cial ca se of a fa i led tran si tion. Such a con di-
tion was de fi ned by the do mi na tion of phe no me na cal led “tran si ti o nal 
equ i li bri um”, the sta te of fro zen and bloc ked re forms that be ne fit cer-
tain in te rest gro ups and fa ci li ta tes symbi o sis of po li ti cal and eco no mic 
in te rests, but harms the ove rall po pu la tion. In the fi nal, fo urth, part of 
the pa per, the ru ling per cep ti ons of the re forms are ex po sed, and ex pla-
i ned why they sho uld be un der stood as a re flec tion of the con ti nu ity of 
so ci a list he ri ta ge at the three abo ve men ti o ned le vels. Such per cep ti ons 
are seen both as main ob stac le to the adop tion of aban do ned tran si ti o nal 
im pe ra ti ves and to the im ple men ta tion of long-awa i ted and ne ces sary 
struc tu ral re forms at all le vels of Ser bian so ci ety.

* Овај рад је примљен 10. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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