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ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКИХ КРЕТАЊА  
ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

Aбстракт: Транзиција представља прелаз ка преображеном и новом 
друштвено-економском систему. Заснива се на фаворизивању тржишта и при-
ватне иницијативе. Тежи се изграђивању измијењеног и савршенијег система 
вриједности, циљева и задатака. Процес транзиције пролази кроз више фаза и ета-
па. Ефекти транзиције нијесу остварени код достизања нивоа предтранзиционог 
времена. Актуелне су нове идеје водиље и идеали.

Кључне ријечи: Транзиција, вриједности, циљеви, задаци, мотиви, идеје во-
диље, идеали.

ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДНИЦЕ

Након нестајања бивших социјалистичких држава и система настао је 
тзв. транзициони период, тј. прелаза ка савршенијем и новом друштвено-
економском систему. Суштина овог процеса била је преструктурирање, 
трансформација и приватизација привреде и привредних субјеката, са но-
вом и доминантном улогом механизма тржишта и накнадне („екс пост“) ко-
ординације. Да ли су постигнути одређени и значајни резултати!?

Постоји становиште и тумачење да Србија: а) није држава у транзи-
цији, б) нити да је транзициони процес завршен тј. да је пост-транзициона 
држава. Прецизније, Србија представља државу у „транзиционизму“. Тран-
зициони период у Србији исувише дуго траје и продуковао је велики број 
посљедичних ефеката (силазне трендове привредних активности и дјелат-
ности, незапосленост, инфлацију, задуженост, недовољан степен валориза-
ције компаративних преимућстава и конкурентности тржишне привреде).

Просторно ужа економска криза, узрокована незавршеним процесом 
транзиције, довела је до умањивања отпорности, односно пораста изло-
жености привреде Србије ризицима свјетске (глобалне) економске кризе. 
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Овим, Србија се налази у двострукој, мјешовитој, кризи односно: 1) тран-
зиционој и 2) глобалној економској. Ове кризе међусобно се интензивирају 
нарочито и са становишта јаких синергетских ефеката. 

Сматра се да, када цјелокупна економија постигне и достигне ниво 
бруто друштвеног производа прије отпочињања транзиције, транзициони 
ток је и завршен. Затим, започињу кретања достизања економски развије-
них земаља тржишне економије. Међутим, посљедичним учинцима, ти-
пично транзиционо кретање (крива) имају одређени облик (слова Ј). На 
примјеру Србије, транзициона крива посебног и специфичног је облика 
(„двострука Ј крива“). Ова крива, не достиже никада ниво и степен прије 
почетка транзиционог процеса. Економски логично закључује се да ток 
транзиције и није окончан. 

Углавном, завршетком прве деценије овог вијека, бруто друштвени про-
извод Србије сачињавао је недовољан дио (око 70%) обима прије транзиције 
(1989. год.). Економска и финансијска криза на Западу (која се карактерише 
као најшира, глобална, а суштински је ријеч о кризи западних, атланских, еко-
номија), манифестовала се видљиво почетком овог вијека (2007/8. год.). Ова 
криза, иницира, генерише, трећи талас, или циклус кретања (Ј криве), водећи 
Србију према новом преокрету („трећа тачка стратегијског обрта“). Економ-
ски проблеми Србије нијесу ријешени реформама. [6; 57-59]

Има се нарочито у виду новији период транзиције (од 1991. до 2000. 
год.) и након овог времена до данас. Србија, у транзицију почетком овог 
вијека није кренула од почетка. Преоптерећена је енормним економским, 
политичким и друштвеним проблемима и тешкоћама који су се кумулирали 
током претходног деценијског времена. На овај начин, Србија је каснила у 
реализовању најбитнијих привредних „реформи“ у вези са претходном тран-
зицијом (након 1991. год.). Али, Србију нијесу мимоишли и заобишли мно-
гобројни посљедични ефекти неповољног прелазног периода. Бивша Југо-
словенска привреда, почетком завршне деценије протеклог вијека, суочавала 
се са многим негативним социоекономским учинцима (пад производње, раст 
инфлације, сиромаштва, социјалних неједнакости). Из ових разлога, у Србији 
је, завршетком прошлог вијека, друштвено стање било у многоме комплекс-
није и сложеније у компарацији са другим државама које су транзициони, тј. 
прелазни процес, отпочеле раније (1989. год.). [6; 59-60]

ТРАНСФОРМАЦИОНИ ТОКОВИ У ПРОШЛОСТИ

Одређено вријеме, послије завршетка Другог свјетског рата (на-
кон 1948. год, резолуције Информбироа и сукоба са Стаљином, тј. пре-
цизније од 1950. год.), отпочели су системски преображаји са циљем и 
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сврхом увођења новог привредног система и чинилаца тржишног при-
вређивања. Наиме, започело се са развитком новог, оригиналног економ-
ског, политичког и друштвеног система социјалистичког самоуправљања 
(политичком прокламацијом „Фабрике радницима“). [11] Идеје главних 
креатора Југословенске државне политике, биле су да оформе дистанцу од 
традиционалног, класичног, совјетског модела, а у овоме не одустајући од 
појединих битних детерминанти социјализма и комунизма (политички-ко-
мунистички-партијски монопол, доминација државног, а касније друштве-
ног власништва над средстима за производњу, тј. средствима и предметима 
рада и сл.). Вршен је друштвени експеримент са одређујућом алтернати-
вом: модификованог тржишног социјализма. Југословенски привредни 
систем, у наредном дугорочном периоду (три деценије), представљао је 
тражење могућности „трећег“, средишњег пута, прелаза, између капита-
лизма и социјализма (и комунизма). Економисти, наиме, признају и при-
хватају и „трећи пут“ у доменима економске науке. Међутим, дошло је 
(1991. год.) до разбијања и нестанка ове Југословенске државе (заједно са 
великим СССР-ом) сложеним сплетом: унутрашњих, спољних и повезаних 
околности. [2]

Дијаграм 1. Облици, модели, ововремених друштвено-економских 
и политичких система: 

Почетком овог вијека, у Србији је дошло и до застоја остваривања 
најважнијих осмишљених економских „реформи“. Под овим подразумије-
вамо корјените, дубоке структурне трансформације, а не једино појавне, 
површне, привидне, „козметичке“ реформске токове. Иницијални, транзи-
циони услови и околности (почетком 21. вијека) били су, како смо истак-
ли, знатно неповољнији у поређењу са државама Централне, Источне и 
Југоисточне Европе (1989. год.). Креирана стратегија прелазног периода  
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аналогна је другим државама, али утемељена на неолибералном економ-
ском моделу и методу. Тежиште промјена утврђено је на постулатима:  
а) неолиберализације, б) приватизације, в) дерегулације, г) макроекономске 
стабилизације, д) тржишног привређивања и др. Искуство појединих земаља 
Источне и Централне Европе, након деценијског протока транзиционих 
промјена, није најозбиљније примјењивано, коришћено. Ова развојна иску-
ства, базирала су се на одређеним усаглашеним чиниоцима: а) наглашавања 
важности услова за оснивање и раст нових приватних привредних субјеката 
(а не једино на приватизовање постојећих субјеката, б) указивања на значај 
система „корпоративног управљања“ (а не само на мијењање власника про-
цесом приватизације, в) истицања улоге и значаја осмишљене политике и 
активности конкуренције (као важнију од саме приватизације у циљу по-
раста ефикасности пословања привредних субјеката), г) акцентирања 
основе у упоредним, компаративним преимућствима (умјесто нерацио-
налне, непробитачне и сваштарске производње), д) кристалисања актив-
ног значаја и улоге државе у управљању, усмјеравању, координацији и кон-
троли друштвено-економских токова (а не искључиво тржишта капитала),  
ђ) фаворизовања експанзивнијих кредитно-монетарних и фискалних поли-
тика (умјесто претходних изразито, круто и ригидно ограничавајућих, ре-
стриктивних, антиинфлаторних концепција), е) освјетљавања значаја знања, 
идеја, кадровског, хуманог, капитала (насупрот необразованим лицима)  
и др. [6; 60] 

Дијаграм 2. Исходишна интелектуална транзиција визија, 
система вриједности и циљева: 
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Транзиција је сложен, испреплетан и комплексан процес. Битан је 
друштвени програм и пројекат, који претпоставља реализовање „лепезе“, 
„спектра“ („дијапазона“) реформских корака и ломова са сврхом корјенитих 
преображаја укупног друштвено-економског система. Свјесно, разумски и 
циљно, одвијао се прелаз из једног претходног, досадашњег у измијењени и 
нови: друштвени, економски, правни, политички социјални и др. систем. Пре-
цизније, транзициони ток подразумијевао је прелазак из: социјалистичког, 
административног, централно планског система у капиталистички тржишни, 
приватновласнички систем, тј. од „ауторитарних режима и система, у демо-
кратска друштва.“ Овај процес захтијева и пребражај система вриједности и 
циљева (духовну, интелектуалну, менталну структурну транзицију). Постоје 
изражени отпори тарнсформацијама у Србији. Ови исказани отпори, гене-
рисани су: економским чиниоцима тј. кризом, великом незапосленошћу, ос-
талим социоекономским проблемима и тешкоћама, неуспјешним и пропалим 
реформским подухватима и сл. Неуспјешност токова транзиције и отпори 
промјенама у Србији учинак су и незаконите оствариване приватизације, 
праћене и системским криминалом и корупцијом, као битним чиниоцима.

Са аспекта новијег времена, предмет „економске антропологије“, као 
посебне научне дисциплине, фокусира се и на домете и дилеме транзи-
ције у бившим социјалистичким државама и снажног отпора и отпорности 
постизању промјена. Ова дисциплина, налази се између економске историје 
и економије, тј. у међупростору од: дескриптивне (описне) дисциплине 
обиљежја привреда до истраживања различитости у системима и начинима 
производње, код разних, привреда, држава и друштава [9; 8, 16-18]. 

Дијаграм 3. Методи, остваривања процеса приватизације 
и као суштине тока транзиције: 
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Главни теоријски методи су: брза и нагла „шок терапија“ и мирнији, 
поступни „градуалистички модел“. Знатно повољнији резултати у приватиза-
цији постигнути су на основу постепеног, еволутивног, „градуалистичког 
приступа“ (стопе привредног раста, коефицијента неједнакости и др, који 
је примјењиван нпр. у Кини и Вијетнаму). Мање повољни, или и неповољни 
учинци, остваривани су су на бази брзоплете, исхитрене, тзв. „шок терапије“ 
(Русија, Украјина, Пољска и др.), са одредницама: приватизације крупних, 
кључних, техно-економских система („кичме“) и привредних субјеката, брзе 
либерализације свих цијена (домаћих и иностраних производа и услуга), ко-
ришћења страног капитала за одржавање минимума егзистенције тј. прежи-
вљавања и ублажавања проблема транзиције (пада производње, дохотка, до-
бити и сл.), отсуства комплекснијих реформских програма, умањивања улоге 
државе, системског, планирања и др. [3; 426-428]

„Транзициона рецесија“, представља процес, стање и феномен силазне 
тенденције економских активности у почетном периоду транзиције, прије оче-
киваног преласка на правац, смјер и путању узлазног раста. „Рецесија“, а пре-
ма мом схватању транзициона криза, узроковала је и: социоекономске подјеле, 
диобе, раслојавања, расцјепе, расколе („јаз“), неједнакости у друштву и остале 
неповољне ефекте. За одређени систем, вјеру и, у ширем смислу, културу, битан 
је ниво материјалног богатства, као нпр. код западног потрошачког друштва. 
Насупрот овом, за друге системе, духовности и културе, материјално богатство 
није најпресудније, као нпр. за источно-евроазијске државе и друштва. Постоје 
нематеријални, или ванматеријални хоризонти са обрисима и креирањем: идеја, 
идеја („звијезда“) водиља, идеала и најпрогресивнијих структура [9;19]

Дијаграм 4. Хијерархијски, управљачки и организациони нивои, 
„транзиционе путање“: 
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Процес транзиције је дугорочан, трновит, сложен, магловит. Претпо-
ставља организовани државни механизам и апарат, јаке установе (институ-
ције), социјалну политику, систем и сл. Говори се (у литератури) о тран-
зицији као преласку и у: плуралистичко, отворено, економско друштво, 
постојање правне и социјалне државе и др.

Досадашња концепција приватизације, заснивала се на тржишном апсо-
лутизму и фундаментализму, сагласно протеклој владајућој англосаксонској 
теорији („Чикашке школе“). Доминирало је становиште да су приватни чи-
ниоци увијек и свуда ефикаснији од државних (јавних) субјеката који про-
дукују само константне привредне губитке, проблеме и тешкоће. Али, си-
гурни, чврсти и јасни докази, у пракси, не постоје да су: континуирано и на 
сваком мјесту, приватна предузећа продуктивнија, економичнија, рентабил-
нија, ефикаснија и ефективнија од јавних (државних) система и предузећа. 
Приватни субјекти, постижу одређене предности код: опсега запошљавања 
и отпуштања запослених, висине зарада, флексибилности трајања радног 
времена и др, али са, уског и ужег, становишта тежишне функције максими-
зације профита. Са ширег аспекта, јавни, велики техно-економски системи 
и крупни привредни субјекти, могу бити знатно прихватљивији, рационал-
нији, тј. у свом комплекснијем и упоредном смислу, ефикаснији.

Дијаграм 5. Релације, јавних, приватних и мјешовитих, 
економских система и субјеката: 

Јавни систем

Приватни Мјешовити

Наведени, неолиберализам и монетаризам, били су (крајем 20. вијека) 
генеричка исходишта започетих транзиционих „реформских“ преображаја. 
„Фетишизација“ тржишта са тзв. „невидљивом руком“, своје дубоке коријене 
налази још у економској доктрини Смита. Прецизније, остваривање поједи-
начног интереса најбоље доводи до постизања и друштвеног интереса. Са-
гласно овом, Фридман говори да: „повећање профита властитог предузећа  
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је највише што се може да направи за благостање цјелокупног друштва“.  
[9; 24-25] Међутим, јасна је чињеница да уски и ужи, појединачни, посебни, 
специфични и шири и најшири државни и друштвени циљеви и интереси 
могу бити противрјечни (конфликтни) и потпуно супротних ефеката. Нео-
либерална економска доктрина пропада и напуштена је почетком овог вије-
ка од свих, значајних држава свијета. 

Транзиција је, наводи се, довела и до силазног тренда индустријске про-
изводње у Србији (у упоређивању са 1989. год, укупно је умањена и за око 
двије трећине).[9; 36-37; 10]. Говори се о нужности поновне индустрија-
лизације, тј. нове концепције реиндустријализације Србије. Заступамо ста-
новиште да Србија посједује упоредне (компаративне) конкурентне пред-
ности (природне услове, изворе и ресурсе и сл.) за динамично, дугорочно 
и приоритетно развијање пољопривредне производње (органске и др.) 
Држава нужно мора да континуирано, знатно, субвенционише домицилне 
пољопривредне произвођаче, како би били довољно конкурентни са про-
извођачима из других земаља, које интензивно субвенционишу, сопствене, 
произвођаче (нпр. САД и др.).

Дијаграм 6. Индикативни, главни стратегијски, транзициони, 
правци привредног развоја: 

Пољопривреда
(аграр)
Индустријске  
гране
Производња  
и услуге

Говори се и спором (лаганом) развијању предузетништва у Србији. 
Постоји изражена ризичност, несигурност, неизвјесност привређивања, по-
словања („бизниса“). Недовољно су развијени власнички (својински) одно-
си, као и предузетничка свијест и култура. Међутим, крупни државни (јавни) 
техно-економски системи и велики привредни субјекти су „кичма“ привред-
не структуре. Јасно, нужан је и транзициони развој микро, малих и средњих 
привредних чинилаца и елемената. Предузетничка економија од наглашеног 
је савременог значаја. На простору Србије, искристалисане су велике и ши-
роке могућности, простори и тежишта предузетништва у: пољопривреди 
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(свих родова и видова), прехрамбеној (лакој прерађивачкој, финалној) ин-
дустрији, односно руралном (сеоском и др.) подручју и аграрном сектору 
у цјелини. Истиче се рационалност и приоритетност развоја пољопривред-
них, руралних, подручја и породичних газдинстава у: производној области, 
органској и др. продукцији, прехрамбеној индустрији, производњи инпута 
(механизације), као и пратећих услужних дјелатности (трговина, занатство, 
агротуризам), „мултифункционалне пољопривреде“ (биодизел и сл.). Раз-
вијање (аграрног) предузетништва, омогућава развој: (агро) привреде, виши 
степен прераде производа и финализације производње, савршенијих и нових 
производа, вишу радну интензивност инвестиција, повезано са обновљивим 
изворима (јефтиније) енергије, као и обновом и ревитализацијом села и се-
оских подручја, са конкурентнијом домицилном понудом, еколошком про-
изводњом, амортизовањем социјалних аномалија у друштву и др. [9; 39-42]

Код транзиције преображавају се (поред осталог), до овог периода, до-
минантне парадигме тј. начини, оквири мишљења, поступања, дјеловања, пра-
вила. Код ранијих, предтранзиционих времена, у примарној и секундарној 
расподјели новостворене (или, одређеним обухватом, додате) вриједности тј. 
националног дохотка, „маказама цијена“ вршило се преливање вриједности из 
пољопривреде, како би се омогућавао и подржавао развој, првенствено, ин-
дустрије, или и других привредних дјелатности и омогућавао социјални мир и 
привидна стабилност. Са наступајућим новим временима, економском развој-
ном политиком, цијене могу бити формиране у корист пољопривредне произ-
водње, како примарне, тако и виших фаза прераде и финализације. 

Дијаграм 7. Фазе, расподјеле и прерасподјеле новостворене 
(или додате) вриједности: 
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Битни недостаци претходног социјалистичког (марксистичког) 
друштвено-економског система, наводи се, биле су: а) бирократизација и 
висока јавна потрошња у држави и друштву, б) неефикасност инвестицио-
ног система и политике, в) недовољна креативност, инвентивност, инова-
тивност, иницијативност и предузимљивост највећег дијела становништва, 
г) уједначавање (уравниловка) у домену нивоа личних примања, д) непос-
тојање организованог, конкурентног и развијеног цјелокупног тржишта, 
ђ) удари на друштвену својину, протекционизам, непотизам, криминал, ко-
рупција, е) промашени односи цјелине и дјелова, тј. привреде и привредних 
субјеката (предузећа) и др. [9; 93-96]. 

Дијаграм 8. Изражени тешки проблеми у досадашњем току 
привредног развитка Србије: 

Јавни дуг

Запосленост Сиромаштво

Код отпочињања одвијања транзиције у Србији, говорило се о по-
новном „јуришу у капитализам“. Обликовао се капитализам без правног, 
нормативног, законског система и представљао је разарање тзв. „државе 
благостања“. Нагло еродирају социјална и остала права запослених, пр-
венствено финансијски најслабије позиционираних друштвених слојева 
(и појединаца). Елиминише се нужна дистрибутивна и редистрибутивна 
функција (производа, дохотка, акумулације и др.) социјалне државе са 
стремљењем постизању социјалне стабилности и најширем обухвату и ко-
ришћењу јавних добара. Ови процеси, узрочно-посљедично, довели су до 
енормног социо-економског раслојавања, расцјепа и неједнакости. Циљ-
ни капитал однос деформисао се у сопствену противрјечност. Друштво и 
економија, остају без државног управљања, регулације, усмјеравања и кон-
тролисања. Финансијски капитал, одређујући је фактор у свим, сферама 
друштва. [9; 96-124, 200-207]
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ОБИЉЕЖЈА ПРОТЕКЛИХ ПРОЦЕСА У СРБИЈИ

Тренд бруто друштвеног производа, у Србији, приказујемо у наредном 
прегледу: 

Табела 1. Кретања, бруто друштвеног производа Србије, 
у прошлом дугорочном периоду:

Ред./бр.: Е л е м е н т и 2001. 2006. 2011. 2016. Раст (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. БДП (милиони евра) 13.805,5 24.434,6 33.423,8 34.616,6  6,33

1. По становнику (евро)  1.840  3.297  4.619  4.904  6,77

2. Реални раст (%)      5,0      4,9      1,4      2,8 –3,79

Извор: Министарство финансија Републике Србије [новембар, 2017.], „Билтен јавних фи-
нансија“, Београд, стр. 15-16.
Напомена: Процијењени (МФИН) реални раст категорије БДП-а за 2017. год. износи 2,0%.

Уочава се да је остварена, у знатној мјери, динамична просјечна годишња 
стопа раста бруто друштвеног производа укупно и по становнику мада је 
опадајући реални раст.

Гафикон 1. Квантитативни, табеларни показатељи приказани 
прегледно методом графика: 
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Табела 2. Обим, страних, дугорочних, директних нето улагања, у Србији 
(Милиони евра): 

Ред./бр.: Елементи 2001. 2006. 2011. 2016. Раст (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. СДИ 184,1 3.322,6 3.319,6 1.899,2 16,84

2. % БДП-а   1,3    13,6     9,9     5,5 10,09

Извор: Исто, стр. 15-16.
Напомена: Иностране директне нето инвестиције, у Србији, у периоду јануар-октобар 
2017. год, износе 1.994,2 милиона евра, а учешће у бруто друштвеном производу је 7,1%.

Економско финансијска криза на Западу (појавно манифестована 2007/8. 
год.) неминовно је дјеловала на умањивање обима (опсега) западних, страних 
директних нето инвестиција у Србију у посматраном претходном, дугоро-
чном, транзиционом периоду (мада је просјечна годишња стопа раста ових 
улагања у значајној мјери динамична). Стране директне инвестиције, тео-
ријски, доктринарно, представљају најповољнији вид улагања стране приват-
не штедње, у оквирима средстава финансирања привредног раста и развоја. 
[4] Институционални носиоци ових улагања су мултинационалне компаније 
(корпорације). Инострани улагач стиче право: власништва, управљања и кон-
троле над читавим привредним субјектом (или највећим, односно контролним 
дијелом). Ове инвестиције сачињавају повезаност: капитал својине и капитал 
функције. Код улагача, тежишна је циљна функција максимизација профита. 

Графикон 2. Страни директни нето инвестициони индикатори, 
презентирани и графички: 
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Показатељем бруто друштвеног (домаћег) производа могло би се, погрешно, 
закључити да цјелокупни остварени страни инвестициони приход сачињава 
обухват бруто друштвеног производа у Србији. Међутим, страни улагач, од-
мах и без ограничења повлачи („репатријација профита“) цјелокупни остваре-
ни профит у земљу-централу компаније. Држава Србија, остварује корист од: 
одређеног броја радника и пореза на (ниске) зараде запослених. Ово ће рећи, 
да је исправнији економски показатељ нето друштвеног (домаћег) произво-
да који обухвата приходе реализованих производа и услуга у Србији, одузи-
мајући приходе иностраних улагача (а додајући приходе домицилних улагача, 
у иностранству). [1; 125-129; 3; 336-337]

Табела 3. Кристалисане, дугорочне, тенденције запослености 
и незапослености у Србији: 

Ред./бр.: Елементи 2001. 2006. 2011. 2016. Раст (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Запослени 2.258 2.115 1.866 1.921 –1,08

2. Незапослени –   913   753   713 –2,45

3 Стопа нез. (%) –    20,9    23,0    15,3 –3,10

Извор: Министарство финансија Републике Србије [новембар, 2017.], „Билтен јавних фи-
нансија, Београд, стр. 15-16.
Напомена: Број запослених (просјек у 000) у периоду јануар-новембар 2017. год. износи 
1.976 хиљада лица. Показатељ не обухвата регистроване индивидуалне пољопривреднике. 
Индикатор активно незапослених лица (просјек периода, у 000) у 2017. год.(просјек прва 
три квартала) износи 653 хиљаде, а стопа незапослености (МОР, која статистичком мето-
дологијом обухвата стратум становништво старости 15 и више година) износи 13,1%. 

Повезано са незапосленошћу (младих људи, али и људи доминирајућег, 
средњег, животног доба), ниво (степен) сиромаштва у Србији је висок (из-
носи око 25%). Апсолутно сиромаштво, друштвено и социјално је стање не-
посједовања прихода и (или) имовине, неопходно различитим категоријама 
(слојевима) становништва за основним животним потребама (храном, ста-
новањем, одијевањем, обућом, превозом и др.). Општи критеријум и мјери-
ло апсолутног сиромаштва, глобалним класификацијама, диференцирано се 
утврђује (износом од најмање два долара дневно по појединцу, док према 
појединим другим класификацијама овај граничник се поставља на ниво од 
4 долара дневно по индивидуи). Релативно сиромаштво, упоредна је катего-
рија другачијих, квантитативних, габарита. Са високом масом и стопом не-
запослености, као битног чиниоца сиромаштва, друштво и држава, реално, 
не могу бити јаки и стабилни.Овај тежак друштвени проблем; води ерозији, 
најважнијег, људског и кадровског капитала. [9; 99-103]
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Графикон 3. Параметри запослености и незапослености у Србији, 
приказани и графички: 

Табела 4. Трендови, дугорочног кретања, обима, спољног дуга, у Србији 
(Милиони евра):

Ред./бр.: Елементи 2001. 2006. 2011. 2016. Раст (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Спољни дуг 11.255 14.291 24.123,5 26.493  5,86
2. % БДП-а     81,5     58,5     72,2     76,5 –0,41

Извор: Исто, стр. 15-16.
Напомена: За прва три квартала 2017. год, задуженост, тј. спољни дуг износи 26.032,6 мили-
она евра, а структурно учешће дуга у бруто друштвеном производу је високих 72,4%.

Графикон 4. Досадашње тенденције спољног дуга приказане прегледно 
методом графика: 
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Динамичан пораст је спољног дуга Србије. Привредни раст остварује 
се даљим задуживањем. Задуживање на државном нивоу одредница је новог 
транзиционог система вриједности. Финансијски проблем Србије немогућ-
ност је сервисирања доспјелих дугова. 

Табела 5. Трендови нивоа девизног (валутног) курса, у посматраном 
дугорочном периоду:

Ред./бр.: Елементи 2001. 2006. 2011. 2016. Раст (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. ЕУР: РСД 59,71 79,00 104,64 123,47 4,97

2. Просјек – 84,11 101,95 123,12 3,86

Извор: Исто, стр.15-16. 
Напомена: Код посматраног временског интервала јануар-новембар 2017. год., однос 
вриједност ЕУР-а у компарацији са динаром износи 119,41, док просјек периода је 121,54.

Графикон 5. Волумени валутног курса, у релевантном периоду, 
презентовани и графички:

Табела 6. Тенденција, остварене висине референтне каматне стопе 
Народне банке Србије: 

Ред./бр.: Е л е м е н т и 2001. 2006. 2011. 2016. Раст (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Каматна стопа (%) – 14,00 9,75 4,00 –11,64

Извор: Исто, стр. 15-16. 
Напомена: Код интервала јануар-новембар 2017. год, референтна каматна стопа је 3,50%. 
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Графикон 6. Тренд периодичног волумена референтне каматне стопе, 
приказан графички: 

ЗАКЉУЧНИ ОСВРТ

Наводи се, да на простору Србије, постоје отпори преображајима и 
промјенама. Отпори су учинак транзиционог „шока“ (примјене тзв. „шок 
терапије“) и рецесије (у блажем изразу за кризу), повезано са незакони-
том и пљачкашком приватизацијом, криминалним појавама, „менталним 
структурама“, културом и др. Јављају се отпори („отпорност“): инвен-
цијама, иновацијама, предузимљивости, предузетништву. Отпори овим 
промјенама, тврди се, имају одређена исходишта и у: духовности, исто-
рији, традицији, идеологији ранијег социјализма и сл. [9; 103-124]. До-
садашњи процес транзиције детерминанти је: неправичности, социјалне 
биједе и немаштине, корупције, друштвених аномалија и сл. Транзиција, 
подвојила је друштво на: 1) добитнике, 2) губитнике, 3) неутралне слоје-
ве. Формирала се (на примјеру Србије) мањина, тј. слој богатих, имовин-
ска, капитална „олигархија“ (са око 100-300 најбогатијих појединаца). 
На другој страни, преостала је огромна већина: мање имућних, осирома-
шених, сиромашних и социјално маргинализованих, угрожених, слојева 
(укључујући избјеглице и прогнана лица). [5; 8; 12] Присутна је живот-
на, езистенцијална неизвјесност, са претешким посљедицама досадашњег 
транзиционог процеса. Прва (преткризна) фаза („генерација“) „рефор-
ми“, била је замишљена да омогући: макроекономску стабилност, унутра-
шњу тј. цјеновну и спољнотрговинску либерализацију и приватизацију. 
Друга фаза, етапа, („генерација“) процеса, осмишљавана је да оствари:  
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изграђивање претпоставки и предуслова за ефикасно функционисање тр-
жишта, правосудних органа, са минималном улогом државне администра-
ције. Нужно је са аспекта, посебно, долазећег будућег времена, постепено 
изграђивати нови системе најважнијих: визија, („супра“) вриједности и 
циљева. Тржиште jeзначајан чинилац одвијања привредних токова и по-
словања привредних субјеката, имајући у виду конкуренцију, мотивиса-
ност, остварене економске учинке и сл. Дјеловање тржишта, није универ-
зално ни апсолутистичко. Држава, нужно треба да управља тржиштем, а не 
обратно. Тржишни апсолутизовани модел развоја, узроковао је кризу за-
падне, атланске, економије. Државе истока Азије, као нпр.: Кина, Индија и 
др, нијесу у кризи, а снажна држава фактор је успјешности друштвено-еко-
номског развитка. Битна је: правна, социјална, дистрибутивна и редистри-
бутивна функција, модерне државе. Овакав базични систем вриједности, 
неопходно, треба да буде у Србији: визија, идеал, идеја („звијезда“) во-
диља, да би било уопште говора о „транзицији“. Поступно се изграђује 
друкчији систем размишљања, који никада не може да се исцрпи. На осно-
ву упоредних, апсолутних и компаративних (релативних) предности, об-
ликују се и конкурентска привредна преимућства, индикативна, превен-
ствено, у сфери пољопривреде (аграру) и др.
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Slobodan N. BRACANOVIĆ 

SOME ASPECTS OF ECONOMIC TRENDS  
OF THE COUNTRIES IN TRANSITION

Summary

Transition represents the transitional phase toward the transformed and the new socio-
economic system. It is founded on the favour of the market and the private initiative. It is aimed 
to build up changeable and more perfect system of values, targets and tasks. The transition proc-
ess takes more phases and stages. The effects of transition are not implemented regarding the 
level of pre-transitional time. The new guiding principles and ideals are actual.

Key words: Transition time, values, targets, tasks, motives, ideas, guiding principles, ideals.
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