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СА ЖЕ ТАК: Рад* ана ли зи ра и опи су је нај ва жни је си стем ске узро ке 
процесa де ин ду стри ја ли за ци је и не ста ја ња рад нич ке кла се Ср би је. По ла-
зна хи по те за је: про цес де ин ду стри ја ли за ци је био је де тер ми ни сан си стем-
ским фак то ри ма, тј. ка рак те ром но ве вла да ју ће кла се, из бо ром мо де ла 
тран зи ци је и при ва ти за ци је и ме стом зе мље у свет ском ка пи та ли стич ком 
си сте му. На то су ути ца ли и ка рак тер син ди кал них ор га ни за ци ја и ста ри 
и но ви об ли ци рад нич ког от по ра гу бит ку еко ном ских и со ци јал них пра ва. 
У пр вом де лу тек ста ис тра жи ва не су ка рак те ри сти ке ин ду стри ја ли за ци је 
и рад нич ке кла се пре тран зи ци је. На ве де не су спе ци фич но сти ка пи та ли-
стич ке и со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је, ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за-
ци је у Ју го сла ви ји и Ср би ји. По себ но je ука за но на ма те ри јал ни по ло жај, 
ка рак те ри сти ке и струк ту ру рад нич ке кла се пре по чет ка тран зи ци је. Дру ги 
део тек ста по све ћен је про бле ми ма тран зи ци је, при ва ти за ци је и де ин ду стри-
ја ли за ци је у Ср би ји то ком по след њих че тврт ве ка. Ау тор је по ја снио нај ва-
жни је су бјек те дру штве не тран зи ци је, њи хо ву дру штве ну моћ и ути цај на 
из бор и ре а ли зо ва ње кон крет ног мо де ла при ва ти за ци је. Они су од лу чу ју ће 
ути ца ли на ра за ра ње ста ре и на ста ја ње но ве струк ту ре дру штва на пе ри фе-
ри ји ка пи та ли стич ког си сте ма. По себ но је на гла ше но да је при ва ти за ци ја 
до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је Ср би је и про па да ња рад нич ке кла се. На 
кра ју, за кљу чу је се да је то ком тран зи ци је уни ште на дру штве на сво ји на и 
нај ва жни је при вред не и ин ду стриј ске де лат но сти, а рад нич ка кла са си стем-
ски мар ги на ли зо ва на. На ста ло је аграр но дру штво, без ма те ри јал них и дру-
гих прет по став ки да се на ста ве мо дер ни за циј ски и де мо крат ски про це си.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де ин ду стри ја ли за ци ја, дру штве на сво ји на, мо дер-
ни за ци ја, при ва ти за ци ја, рад нич ка кла са

* Teк ст је на стао у окви ру про јек та „Струк тур не дру штве не и исто риј ске про ме не срп-
ског дру штва у кон тек ту европ ских ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је” (179039) ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, а ко ји се ре а ли зу је у Ин сти ту ту дру-
штве них на у ка у Бе о гра ду. 
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Раз ви је на ка пи та ли стич ка дру штва и она на ста ла не стан ком ре ал-
со ци ја ли зма по след њих не ко ли ко де це ни ја за хва ће на су про це си ма де-
ин ду стри ја ли за ци је. Узро ци су раз ли чи ти, а по сле ди це слич не. То се 
де ша ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и ре ги о нал них ин те гра ци ја, у ко ји ма 
нај ве ћу моћ има ју за ступ ни ци круп ног свет ског ка пи та ла. Ка пи та ли стич-
ка кла са из цен тра си сте ма има нај ве ћи ути цај на ове то ко ве, а владајућe 
класe на пе ри фе ри ји су ње на тран сми си ја. Ин те ре си су им слич ни и у 
нај ве ћој ме ри су прот ни ин те ре си ма ве ћи не за по сле них у ин ду стри ји, 
при вре ди и дру штву раз ви је ног и пе ри фе р ног ка пи та ли зма.

На при ме ру де ин ду стри ја ли за ци је Ср би је мо гу се са гле да ти основ ни 
су бјек ти, ди на ми ка, прав ци и по сле ди це про ме на еко ном ске и дру штве не 
струк ту ре то ком че тврт ве ка тран зи ци је. Њи хо во раз у ме ва ње ни је мо гу ће 
без освр та на до га ђа је пре 1990. го ди не. На ро чи то је то бит но за ана ли зу 
нај ва жни јих про ме на дру штве не струк ту ре и рад нич ке кла се, ко ја се кроз 
про цес ин ду стри ја ли за ци је ства ра ла, уве ћа ва ла и усло жња ва ла. Де ин-
ду стри ја ли за ци ја има су прот не по сле ди це. Она уни шта ва ма те ри јал ну 
осно ву оп стан ка рад нич ке кла се и во ди ње ном мар ги на ли зо ва њу и не ста-
ја њу. Ов де се по ла зи од те зе да су про це си ин ду стри ја ли за ци је и де ин ду-
стри ја ли за ци је де тер ми ни са ни ти пом дру штва, ка рак те ром основ них 
кла са и ме стом зе мље у свет ској по де ли ра да и дру штве не мо ћи. Нај ва жни-
је раз ли ке у про це си ма ин ду стри ја ли за ци је и де ин ду стри ја ли за ци је у раз-
ли чи тим дру штви ма мо гу се, по ред оста лог, об ја сни ти ако их до ве де мо 
у ве зу с раз ли чи тим ти по ви ма мо дер ни за ци је.

У ли те ра ту ри се нај че шће раз ли ку ју ка пи та ли стич ка и со ци ја ли-
стич ка мо дер ни за ци ја. Пр ва је на ста ја ла и раз ви ја ла се то ком ви ше ве-
ко ва, тј. по ја вом ка пи та ли зма, бу р жо а зи је, гра ђан ског дру штва, тр жи шне 
при вре де и ин ду стри је и де мо кра ти је [Душанић 2014: 13]. Она под ра зу-
ме ва по сто ја ње плу ра ли зма об ли ка сво ји не, по ли тич ки плу ра ли зам, со-
ци јал ну по кре тљи вост, за шти ту пра ва и сло бо да по је дин ца, вла да ви ну 
пра ва и прав ну др жа ву, обра зо ва ње, де мо крат ски по ре дак. Дру га се до-
во ди у ве зу с ре ал со ци ја ли змом, у којем су елек три фи ка ци ја и ин ду стри-
ја ли за ци ја схва ће ни као кључ ни про це си на ста ја ња но вог дру штва. Ту 
не по сто ји плу ра ли зам сво јин ских об ли ка, ви ше пар тиј ски си стем, прав-
на др жа ва, већ мо но пол над по ли тич ком мо ћи и ње на до ми на ци ја над 
свим ва жни јим дру штве ним под си сте ми ма [Јоvanović 2012: 282, 353]. 
Не ма гра ђа ни на као те ме ља по ли тич ке за јед ни це [Obrenović 1992: 30, 97]. 
К. Тур за сма тра да су за мо дер ни за ци ју бит ни тр жи ште, при ват но вла-
сни штво, при ват на ини ци ја ти ва и пред у зет ни штво. Сто га он син таг му 
„со ци ја ли стич ка (ко му ни стич ка) мо дер ни за ци ја” сма тра за con tra dic tio 
in adjec to [Tu r za 2003: 137–138]. Ђ. Јо ва но вић је за кљу чио да „у по след њих 
две сто ти нак го ди на мо дер не исто ри је Ср би је ни је дат од го вор на ди ле му: 
Мо дер ни за ци ја или ре тра ди ци о на ли за ци ја? Пут на Ис ток или За пад?” 
[Јоvanović 2012: 272]. Пре ма оце ни С. Ан то ни ћа ко му ни стич ка мо дер ни-
за ци ја је у мно гим обла сти ма до не ла ци ви ли за циј ски на пре дак, а Ср би ја 
је пре 1989. има ла знат ни ју де мо крат ску ба шти ну од дру гих ре пу бли ка и 
су сед них др жа ва, из у зев Грч ке [Antonić 2000: 71, 80; An to nić 2004: 24–29].
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ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И РАД НИЧ КА КЛА СА  
ПРЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ

Ства ра ње рад нич ке кла се Ју го сла ви је, про гла ше не нај ва жни јим су-
бјек том дру штва, оства ре но је ин ду стри ја ли за ци јом, ур ба ни за ци јом и 
де а гра ри за ци јом. Ин ду стри ја ли за ци ја има дру штве не и еко ном ске ди-
мен зи је. У ши рем дру штве ном сми слу она под сти че раз вој и тер ци ја р них 
де лат но сти, сред њих сло је ва, обра зо ва ње рад не сна ге, ста бил ни ји раст 
за ра да и жи вот ног стан дар да и нов на чин жи во та ста нов ни штва. У еко-
ном ском сми слу зна чи ве ће уче шће ин ду стри је у ин ве сти ци ја ма, за по-
сле но сти и ства ра њу но ве вред но сти. Због при ро де дру штве ног си сте ма, 
и угле да ња на со вјет ски мо дел со ци ја ли зма, сма тра ло се да ће елек три-
фи ка ци ја и ин ду стри ја ли за ци ја нај бр же до ве сти до но вог дру штва. У 
пр вој фа зи, 1945–1952, оба вље на је тзв. со ци ја ли стич ка пр во бит на аку-
му ла ци ја. Др жав ним ме ра ма (на ци о на ли за ци ја, аграр не ре фор ме, ко лек-
ти ви за ци ја по љо при вре де) и цен трал ним пла ни ра њем обез бе ђе на су 
сред ства за ин ве сти ци је на ме ње не за раз вој ене р ге ти ке и те шке ин ду-
стри је. Она су ком би но ва на с јеф ти ним и до бро вољ ним ра дом ста нов ни-
штва, а ка сни је и стра ном по мо ћи и кре ди ти ма. У све му то ме по љо при-
вре да и се ља штво су из иде о ло шких раз ло га дис кри ми ни са ни (по ли ти ком 
по ре за, ин ве сти ци ја, кре ди ти ра ња и дру гим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке). 
От пор се ља штва до вео је до рас ту ра ња се љач ких рад них за дру га. При-
ват на сво ји на (усит ње на) оста ла је до ми нант на у сек то ру по љо при вре де. 
То је зна чај но до при не ло за о ста ја њу раз во ја ре ги о на с пре те жно енер гет-
ским, си ро вин ским и по љо при вред ним де лат но сти ма1.

Дру гу фа зу со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је 1953–1964. ка рак те ри шу 
екс тен зи ван раз вој и на гла сак на про из вод њи сред ста ва за лич ну по тро-
шњу ста нов ни штва. Сто пе при вред ног ра ста би ле су ви со ке (при вре де 
8,0%, а ин ду стри је 12,4%). Оне ни су мо гле би ти ствар ни раз лог за по кре-
та ње при вред них ре фор ми 1961. и 1965. [Mihailović 1981: 13]. Узро ци су 
по ли тич ки, тј. у струк ту ри мо ћи кла се на вла сти. Ци ље ви ре фор ме 1965. 
би ли су, по ред оста лих, ве ћа про дук тив ност ра да, ин тен зи ван ин ду стриј-
ски раз вој, ви ше тр жи шта и укљу чи ва ње у свет ску при вре ду, укла ња ње 
дис па ри те та це на и рас те ре ће ње при вре де [Bilandžić 1985: 213]. Они ни су 
ни ка да оства ре ни, јер су би ли су пр от ни ин те ре си ма кла се ко ја је има ла 
по ли тич ки мо но пол у дру штву. Тре ћу фа зу ин ду стриј ског раз во ја Ју го-
сла ви је (од по чет ка до кра ја 1980-их) ка рак те ри ше де ин ду стри ја ли за ци-
ја, пад про дук тив но сти ра да и жи вот ног стан дар да, ма со вио за ду жи ва ње 
и кри за вра ћа ња ду го ва.

Ур ба ни за ци ја је је дан од мо дер ни за циј ских про це са ко ји ства ра њем 
гра до ва омо гу ћа ва усло ве за жи вот и рад ве ли ких дру штве них гру па, 
ма сов ну ин ду стриј ску про из вод њу и по тро шњу. У Ју го сла ви ји је она би-
ла ди на мич на и не рав но мер на. За ви си ла је од на сле ђе не си ту а ци је, али 

1 Сло бо дан Ву ко вић је ис та као кључ но за по ста вља ње ин те ре са Ср би је у пр вом пе то-
го ди шњем пла ну и на вео нај ва жни је ме ре и на чи не екс пло а та ци је се ља штва и ре ги о на с 
пре те жно по љо при вред ним ста нов ни штвом [Вуковић 2006: 517].
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и мо ћи ре ги о нал них по ли тич ких ели та. Про це нат град ског у укуп ном 
ста нов ни штву се за не ко ли ко де це ни ја удво стру чио (1953. го ди не 25%, а 
1991. го ди не 52%). То је зна чи ло и раст за по сле них у не по љо при вред ним 
де лат но сти ма, од 25,4% у 1947. на 86% у 1991. [Ra zvoj Ju go sla vi je 1947–
1981, 1982: 221, 212; Sta ti stič ki go diš njak Ju go sla vi je 1991: 445]. За све њих 
тре ба ло је обез бе ди ти усло ве за рад, ста но ва ње, обра зо ва ње, ле че ње и жи-
вот уоп ште. Сто га су из два ја на ре ла тив но ви со ка сред ства за стам бе ну и 
ко му нал ну из град њу. Она су 1977. из но си ла 8,2% од БНД, а 1986. го ди не 
4,7%. То ни је би ло до вољ но за на ра сле по тре бе ста нов ни штва, па је 1981. 
де фи цит ста но ва у Ју го сла ви ји из но сио 196.025, а у Ср би ји 88.477 ста но-
ва [Godišnjak so ci jal ne po li ti ke 1989: 143, 542]. Кла сна ди мен зи ја по ли ти ке 
рас по де ле друш твених ста но ва и стам бе них кре ди та огле да ла се у стал-
ној под за сту пље но сти рад ни ка, у од но су на уче шће међу за по сле ни ма, 
ме ђу они ма ко ји су тра жи ли и до би ли дру штве ни стан. Не ма ну ел ни ка-
др о ви су од 1974–1986. нат про сеч но тра жи ли и до би ја ли ста но ве [Nova-
ko vić 2008: 143–144].

Де а гра ри за ци ја је у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји би ла сти хиј ска и 
јед на од нај бр жих у све ту. Удео по љо при вред ног ста нов ни штва у укуп-
ном кон стант но се сма њи вао (1948 го ди не 73%: 1961. го ди не 56,3%; 1981. 
го ди не 26,1%; и 1990. го ди не 14%). Фран цу ска јe та ко не што оства ри ла 
за 100, а Дан ска за 130 го ди на. Се ло је на пу сти ло осам ми ли о на љу ди. То 
је сма њи ло аграр ну пре на се ље ност, али и по ве ћа ло про сеч ну ста рост 
по љо при вред ног ста нов ни штва са 38 на 55 го ди на. На се лу је оста ја ло 
ста ри је ста нов ни штво, а за бе ле же не су и по ја ве фе ми ни за ци је ра да у по-
љо при вре ди и де мо граф ско пра жње ње се ла [Petković 1989: 12]. Др жа ва 
је си стем ски и ме ра ма те ку ће еко ном ске и фи скал не по ли ти ке огра ни ча-
ва ла раз вој по љо при вре де. По сле ди ца на ве де ног би ла је про дук тив ност 
ра да по љо при вре де у вре ме ну 1961–1981. од 2,3%, што је исто за бе ле же-
но у Ју го сла ви ји у пе ри о ду 1920–1940. Укуп ни при хо ди по љо при вред ног 
до ма ћин ства у Ју го сла ви ји су у пе ри о ду 1963–1985. би ли ни жи за 73% од 
рад нич ког, а 82% од ме шо ви тог до ма ћин ства [Korošić 1988: 243].

Ди на ми чан ин ду стриј ски и дру штве ни раз вој био је за сно ван на ви-
со ким сто па ма ин ве сти ци ја, ме ђу нај ви ши ма у све ту. Ула га ња у основ не 
фон до ве чи ни ла су у пе ри о ду 1952–1980. го ди не 34,7% ДП. То је ва ри ра-
ло у по је ди ним пе ри о ди ма, та ко да је 1980–1985. из но си о ло 24%, и у сле-
де ћем пе то го ди шту 19% [Ra zvoj Ju go sla vi je 1947–1981, 1981: 65; Јu go sla-
vi ja 1945–1985, sta ti stič ki pri kaz, 1985: 237]. У пе ри о ду 1952–1956. од свих 
ин ве сти ци ја у основ не фон до ве ин ду стри ји је при па ло 60%, а по љо при-
вре ди 9%. У 1980. тај од нос био је 37,6% на спрам 6% у ко рист ин ду стри-
је. По љо при вре да је у пе ри о ду 1955–1984. ства ра ла 17,8% ДП, а ин ду стри-
ја 35,5% [Ra zvoj Ju go sla vi je 1947–1981, 1982: 66; Ko ro šić 1989: 90].

Дру штве ни про из вод (ДП) Ју го сла ви је у пр вој фа зи ин ду стри ја ли-
за ци је ра стао је по про сеч ној сто пи и до 14%. Чак и у вре ме при вред них 
ре фор ми (1961–1965) сто па ра ста би ла је 6,8%, а у пе ри о ду 1981–1985. 
све га 1,1%. Од 1986. сто пе су не га тив не, па је уку пан раст ДП од 1981. до 
1990. био све га 0,6% [Југославија 1945–1985, ста ти стич ки при каз, 1985: 
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74; Sta ti stič ki go diš njak Ju go sla vi je, 1989: 175]. У пе ри о ду 1960–1965. сто пе 
ра ста ДП ин ду стри је и по љо при вре де би ле су 10,9% и 5,5%. Оне су се у 
пе ри о ду 1979–1986. сма њи ле, па је за ДП при вре де би ла 1,3%, ин ду стри-
је 3,1%, а по љо при вре де 3,4% [Po pov 1989: 48, 49]. Раз ви јао се се кун дар ни 
и тер ци ја р ни сек тор, на ра чун при мар ног и по љо при вре де. У струк ту ри 
ДП Ју го сла ви је по љо при вре да је уче ство ва ла 1947. с 39,2%, а 1989. с 10,6%. 
Ин ду стри ја и ру дар ство су по ве ћа ли уче шће с 18,3% на 40,1%, док су тер-
ци ја р не де лат но сти удво стру чи ле свој удео од 17,8% на 30,5% [Ra zvoj Ju-
go sla vi je 1947–1981, 1981: 84; Sta ti stič ki go diš njak Ju go sla vi je, 1991: 174].

Ви со ке сто пе за по шља ва ња би ле су по сле ди ца схва та ња дру штве не 
сво ји не (као не сво ји не) и по тре бе вла да ју ће кла се да се и на тај на чин 
ле ги ти ми ше. Оне су го то во све вре ме би ле из над пла ни ра них и еко ном-
ски оправ да них. У пе ри о ду 1952–1960. би ле су 4,7% (пла ни ра не 4,4%), а 
у пе ри о ду 1981–1985. из но си ле су 2,3% (пла ни ра не 2,5%). Пре при вред них 
ре фор ми (1961–1965) оства ре на је сто па за по шља ва ња 4,2%, а пла ни ра на 
је 6,2% [Men cin ger 1986: 101]. Ин декс ра ста укуп не за по сле но сти од 1960. 
до 1990. био је 2,24% (у при вре ди 2,21%, ван при вре ди 2,6% а у ин ду стри-
ји и ру дар ству 2,48%). По ве ћа ње укуп не за по сле но сти у пе ри о ду 1960–
1965. из но си ло је 680.000, а у пе ри о ду 1965–1979. го ди не 902.000. У вре-
ме „до го вор не еко но ми је” тренд је на ста вљен, та ко да је у пе ри о ду 1975–
1980. за по сле но 1.014.000 осо ба, а у сле де ћих пет го ди на још 697.000. Све 
вре ме у ин ду стри ји и ру дар ству би ло је за по сле но из ме ђу 43,03% (1960) 
и 48,22% (1990) од свих за по сле них у при вре ди [Novaković 2008: 217]. У 
ме ђу вре ме ну је ра сла и отво ре на и при кри ве на не за по сле ност. Број зва-
нич но не за по сле них ли ца у пе ри о ду 1960–1990. уве ћао се са 184.900 на 
1.386.500 или за 8,21 пут [Novaković 2008: 217). Сто па не за по сле но сти 
1960. би ла је 5,3%, а 1990. го ди не 19,7% што је би ла јед на од нај ви ших 
сто па у Евро пи [Statistički go diš njak Ju go sla vi je, 1968: 107; 1991: 152].

Про дук тив ност ра да у Ју го сла ви ји би ла je од раз не е фи ка сно сти при-
вред ног и дру штве ног си сте ма. Она је од 1952. до 1986. ра сла по сто пи од 
2,3%, што је за тре ћи ну ни же од ра ста ре ал них лич них до хо да ка по рад-
ни ку (3,2%). То је пра ти ла све ма ња ефи ка сност уло же них сред ста ва 
(5,72%) [Po pov 1987: 45]. Не е фи ка сност ин ве сти ци ја у при вре ди ме ре на 
ка пи тал ним ко е фи ци јен том (од нос вред но сти основ них сред ста ва и ДП), 
по ве ћа ла се пет пу та, са 2,9% с по чет ка 60-их на 15,3% у пе ри о ду 1980–
1986. У ин ду стри ји је то по ве ћа ње би ло с 3,0% на 7,0% [Vojnić 1989: 187]. 
По ред то га, си стем ни је мо ти ви сао за по сле не да ра ци о нал но ко ри сте 
дру штве на сред ства, јер су ка ма те на по зајм ље на сред ства до 1988. би ле 
не га тив не.

Ма те ри јал ни по ло жај за по сле них дру штве них гру па је у нај ве ћој 
ме ри за ви сио од по ли ти ке рас по де ле до хот ка. Основ не институцијe на 
ко ји ма се си стем за сни вао би ле су дру штве на сво ји на, са мо у пра вља ње 
и рас по де ла пре ма ра ду. Оне су на мет ну те „од о зго” – од стра не по ли тич-
ке ели те (ка сни је кла се), и све вре ме су би ле од ње кон тро ли са не. На 
ни воу рад них ор га ни за ци ја рас по де ла лич них до хо да ка би ла је де сти му-
ла тив на („урав ни лов ка”). Нај че шће је ра спон био 1:3, а ре ђе 1:5. По сма-



тра но у при вре ди у пе ри о ду 1966–1985. ко е фи ци јент чи стог лич ног до хот-
ка по рад ни ку пре ма сте пе ну струч не спре ме по треб не за рад на рад ном 
ме сту сма њио се са (за ВСС/НКВ) 2,75 на 2,34 [Новаковић 2007: 42]. Ме-
ђу тим, ово је би ло пра ће но не јед на ко сти ма у лич ним при ма њи ма за по сле-
них у рад ним ор га ни за ци ја ма с нај ви шим и нај ни жим до хо ци ма, ко је су 
се на ла зи ле у раз ли чи тим гра на ма, гру па ци ја ма и ре ги о ни ма. Де це ни ја ма 
су се одр жа ва ле не јед на ко сти у за ра да ма из ме ђу за по сле них у раз ли чи тим 
гра на ма и гру па ци ја ма. Рад истог оби ма и ква ли те та пла ћао се у од но су 
1:3,5! [Новаковић 2007: 39–41]. С. По пов је до ка за ла да су те не јед на ко сти 
би ле ме ђу нај ве ћим у Евро пи (по сле Пор ту га ла и Тур ске) и у све ту (по сле 
САД и Ја па на). То ме су нај ви ше до при не ли си стем ски фак то ри, као што 
су схва та ње дру штве не сво ји не као не сво ји не, не по сто ја ње ми ни мал не 
це не упо тре бе дру штве них сред ста ва, ега ли тар не вред но сти и по ли ти ка 
рас по де ле до хот ка [Po pov i dr. 1981: 132, 136, 142]. То је све со ци о про фе-
си о нал не гру пе фраг мен ти ра ло из ну тра, уни шта ва ло њи хо ву со ли дар ност 
и ја ча ло њи хов ин те рес за ло кал ну сре ди ну и њи хо во пред у зе ће. На ро чит 
до при нос то ме да ла је Кар де ље ва кон цеп ци ја „удру же ног ра да”. Ипак, 
нејeднакос ти у рас по де ли лич них до хо да ка ни су би ле из ра зи те. Б. Ми ла-
но вић је за кљу чио да су се оне од 1962. до 1984. сма њи ва ле. Џи ни ко е фи-
ци јент у при вре ди је 1962. био 0,252, у 1984. 0,197, а у не при вре ди 0,251 
и 0,213 [Milanović 1990: 133]. Тим еко ном ским не јед на ко сти ма тре ба до да-
ти и не јед на ко сти у за јед нич кој по тро шњи (ста но ви, од ма ра ли шта, ле че ње, 
обра зо ва ње и раз не (не)ви дљи ве при хо де и при ви ле ги је). То су ма те ри јал-
не осно ве на ко ји ма се фор ми ра ло кла сно дру штво.

Си стем обра зо ва ња се убр за но раз ви јао, од мре же шко ла и ви со ко-
школ ских уста но ва, пре ко об у хва та ста нов ни штва по је ди ним ни во и ма 
обра зо ва ња. По пи си ста нов ни штва су 1961. еви ден ти ра ли 21% не пи сме-
ног од укуп ног ста нов ни штва, а 1991. го ди не 8%. Де ца об у хва ће на основ-
ном шко лом у 1987. из но сио је 97%. За обра зо ва ње се из БНД из два ја ло 
1,34% у 1960, а 4,84% у 1980. (не што ви ше не го у Фран цу ској) [Godišnjak 
so ci jal ne po li ti ke 1989: 517]. Обра зо ва ње као ка нал ве р ти кал не дру штве не 
по кре тљи во сти омо гу ћи ло је и рад ни ци ма про мо ци ју, ви ше у вре ме 
струк тур них про ме на, а ма ње с њи хо вим сми ри ва њем. Да ле ко ви ше обра-
зо ва ње је ко ри сти ло успо ну не ма ну ел них со ци о про фе си о нал них гру па2. 
Осврт на по дат ке о обра зо ва њу рад нич ке кла се (сте пен струч не спре ме 
по треб не за рад на рад ном ме сту) на во ди на за кљу чак да се она у со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји зна чај но из ме ни ла. У 1967. нај број ни ји су би ли 
КВ рад ни ци (43,4%), што је го то во ко ли ко и ПКВ и КВ рад ни ка за јед но 
(22,4% и 20,6%). ВКВ рад ни ци чи ни ли су све га 13,5% рад нич ке кла се 
Ју го сла ви је. Две тре ћи не рад нич ке кла се Ју го сла ви је у 1988. пред ста вља-
ли су ВКВ (51,3%) и КВ рад ни ци (14,7%), а оста так су би ли ПКВ и НКВ 
рад ни ци (17,8% и 16,2%). Обра зо ва ње рад нич ке кла се у Ср би ји би ло је 
слич но то ме [Statistički go diš njak Ju go sla vi je 1968: 95–96; Isto 1991: 159; 
Sta ti stič ki go diš njak Sr bi je 1991: 107].

2 Пре глед свих ре ле вант них ис тра жи ва ња о то ме ви дети у: [Novaković 2007: 95, 98, 106].
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Ма те ри јал ни по ло жај рад нич ке кла се Ју го сла ви је се ме њао, у за ви-
сно сти од фа зе дру штве но-еко ном ског раз во ја и од но са у по ли тич кој 
сфе ри од лу чи ва ња. Си стем сти ца ња и рас по де ле до хот ка омо гу ћио је 
дво стру ку екс пло а та ци ју рад ни ка. Пр ва је би ла екс пло а та ци ја од стра не 
вла да ју ће кла се, ко ја је до но си ла нај бит ни је од лу ке, а дру га екс пло а та-
ци ја за по сле них у раз ли чи тим гра на ма и гру па ци ја ма од стра не со цио-
про фе си о нал них гру па ци ја у при ви ле го ва ним гра на ма, гру па ци ја ма и 
пред у зе ћи ма ва жним за си стем. То је трај но, у ду жем пе ри о ду, ство ри ло 
раз ли чи те ма те ри јал не усло ве жи во та и ра да рад ни ка у при ви ле го ва ним 
и де при ви ле го ва ним гра на ма. Од 1960. до 1990. пр вој гру пи нај че шће су 
при па да ле: про из вод ња и пре ра да наф те и га са, бро до град ња, цр на и обо-
је на ме та лу р ги ја, про из вод ња елек трич не енер ги је, спољ на тр го ви на, 
про јек то ва ње и срод не услу ге, ва зду хо плов ни са о бра ћај, це во вод ни тран-
спорт. Дру гу гру пу чи ни ле су: про из вод ња го то вих тек стил них про из-
во да, пре ра да ко же и произвoдња обу ће, уго сти тељ ство, за нат ство, реч ни 
са о бра ћај и пре храм бе на ин ду стри ја [Новаковић 2007: 37–40]. Од нос 
из ме ђу про сеч них лич них до хо да ка по рад ни ку у нај при ви ле го ва ни јим 
и нај ло ши је пла ће ним гра на ма кре тао се од 1:1,71 у 1960, до 1:3,32 у 1990. 
го ди ни. То је до ве ло до „пре кла па ња” у ви си ни за ра да раз ли чи тих со ци-
о про фе си о нал них гру па, па су ма ње обра зо ва ни рад ни ци у до бро сто је ћим 
гра на ма и пред у зе ћи ма за ра ђи ва ли ви ше не го ква ли фи ко ва ни ји у де при-
ви ле го ва ним. Рад нич ку су кла су кра јем 1980-их у еко ном ском сми слу, 
услов но ре че но, са чи ња ва ли: 1) ВКВ и КВ рад ни ци или „рад нич ка ари-
сто кра ти ја”, у де це ни ја ма при ви ле го ва ним гра на ма, си сте ми ма и пред у-
зе ћи ма ва жним за одр жа ва ње вла сти и си сте ма, 2) ВКВ и КВ рад ни ци у 
истим де лат но сти ма и ни жи ру ко во ди о ци у за по ста вље ним де лат но сти-
ма, 3) ма са ПКВ и НКВ рад ни ка за по сле них у де при ви ле го ва ним гра на-
ма, и 4) на јам ни рад ни ци код при ват ни ка. По сто јао је и пре ла зни слој 
„се ља ка-рад ни ка”.

Уче шће рад ни ка у струк ту ра ма дру штве не мо ћи би ло је про мен љи-
во и мар ги нал но у од но су на вла да ју ћу кла су. У рад ној ор га низ ци ји је 
по сто ја ла па р ти ци па ци ја рад ни ка, али су нај ва жни је од лу ке до но си ли 
струч ња ци и ру ко во ди о ци. Уче шће рад ни ка у рад нич ким са ве ти ма и 
из вр шним ор га ни ма се сма њи ва ло, као и за сту пље ност у син ди кал ним 
ор га ни ма. Што је ни во од лу чи ва ња у скуп штин ском си сте му био ви ши 
и ва жни ји ту је би ло ма ње рад ни ка, а ви ше не ма ну ел них ка др о ва. У пар-
тиј ском члан ству уче шће рад ни ка ни је пре ла зи ло јед ну тре ћи ну. Нај број-
ни ји су би ли ме ђу ис кљу че ним и чла но ви ма ко ји су на пу сти ли СКЈ. У 
нај ви шим пар тиј ским ор га ни ма го то во да их ни је ни би ло3. На тај на чин 
си стем ски је спре чен сва ки озбиљ ни ји от пор и мо гућ ност ар ти ку ли са ња 
груп них ин те ре са рад нич ке кла се. Штрај ко ви су нај пре иг но ри са ни, о 

3 Број рад ни ка у син ди ка ту је опа дао. У СКЈ су рад ни ци чи ни ли јед ну тре ћи ну. У 
скуп шти на ма је опа да ло уче шће рад ни ка што је ви ши ни во од лу чи ва ња. У рад ној ор га ни-
за ци ји по сто ја ла је оли гар хиј ска струк ту ра мо ћи, у ко јој су рад ни ци има ли нај ма њу моћ 
од лу чи ва ња. Пре глед ре ле вант них ис тра жи ва ња о то ме ви де ти у: [Новаковић 2007: 131–133; 
141–143; 171–172].
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њи ма се ћу та ло, јер су де ле ги ти ми са ли кла су ко ја је вла да ла у име рад нич-
ке кла се. Они су тра ја ли ре ла тив но крат ко, у од но су на раз ви је не зе мље 
у све ту. У њи хо вом гу ше њу брзо су се ан га жо ва ли син ди кат, чла но ви 
са мо у прав них ор га на и пар тиј ских и дру штве но-по ли тич ких ор га ни за-
ци ја. Штрајк као сред ство за шти те основ них со цио-еко ном ских пра ва из 
ра да ни ка да ни је ле га ли зо ван, а рад ни ци ни су има ли ин сти ту ци о нал не 
и по ли тич ке прет по став ке да за шти те сво је ви тал не кла сне ин те ре се. 
Штрај ко ви у Ју го сла ви ји би ли су ефи ка сни ји од штрај ко ва у За пад ној 
Евро пи [Novaković 2007: 126].

Ре пу блич ке и по кра јин ске по ли тич ке ели те су у ду жем пе ри о ду до-
при но си ле за о кру жи ва њу „на ци о нал них” еко но ми ја, као осно ви сво је 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Пре ма оце ни Косте Ми ха и ло ви ћа у пе ри о ду 
1952–1987. раз ви је ни ре ги о ни има ли су ве ћи ни во ин ве сти ци ја у основ на 
сред ства по ста нов ни ку и про дук тив но сти ра да. Не раз ви је ни су има ли 
ви ше за сту пље не ба зне, си ро вин ске и енер гет ске ин ду стри је, што је до-
ве ло до ма ње ефи ка сно сти и ра ста ДП по ста нов ни ку [Михаиловић 1990: 
160]. Ч. Оцић је ре ги о нал ну по ли ти ку, на осно ву оп се жних ис тра жи ва ња 
при вре да у Ју го сла ви ји, оце нио као не у спе шну. По ли ти ком пре ра спо де-
ле сред ства су усме ра ва на на не раз ви је не ре ги о не, а крај њи ре зул тат био 
је раст ста нов ни штва у не раз ви је ним ре ги о ни ма, од 33,84% у 1965. на 
40,23% у 1990. До шло је до „…им пле мен та ци је ими та тив не стра те ги је, 
тј. за о кру жи ва ње, од но сно ком пле мен ти ра ње при вред не струк ту ре, из-
вр ше но је као и на ју го сло вен ском ни воу, по обра сцу со ци ја ли стич ке 
ин ду стри ја ли за ци је” [Оцић 2013: 461]. 

ТРАН ЗИ ЦИ ЈА, ДЕ ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
И РАД НИЧ КА КЛА СА

Су шти на пој ма тран зи ци је се раз ли чи то ту ма чи. То се ви ди и кроз 
ко ри шће ње раз ли чи тих тер ми на. Ме ђу њи ма се ис ти чу сле де ћи: де мо-
крат ска тран зи ци ја, бло ки ра на и убр за на пост со ци ја ли стич ка тран сфор-
ма ци ја, те гоб на тран зи ци ја, де мо крат ска тран сфор ма ци ја, пљач ка шка 
тран зи ци ја, нео ли бе рал на тран зи ци ја или пут у тр жи шну еко но ми ју4. 
Обим и са др жај пој ма је раз ли чит, па је за јед не ау то ре она тран зи ци ја 
дру штва, а за дру ге ис кљу чи во при вре де. Рет ки су ра до ви у ко ји ма се све 
то кри ти ку је и на по ми ње да без про ме на у обла сти кул ту ре не ма на прет-
ка [Golubović 2011: 313]. Има и ис тра жи ва ча ко ји кри ти ку ју при ступ тран-
зи ци ји са ста но ви шта мо дер ни за циј ске па ра диг ме (тр жи шна при вре да, 
по ли тич ки плу ра ли зам и прав на др жа ва), или они ко ји на гла ша ва ју да 
тран зи ци ја ни је ну жно мо дер ни за ци ја [Vratuša 2012: 196; Jo va no vić 2014: 
360]. У су шти ни, на јав ној сце ни су два до ми нант на при сту па по ја шње ња 
и на ме та ња тран зи ци је зе мља ма би шег ре ал со ци ја ли зма. Пр ви, за сно ван 

4 Те раз ли ке ви де се у ра до ви ма сле де ћих ау то ра: Љ. Ма џар, М. Ла зић, С. Ко ма зец, 
М. Ко ва че вић, Ј. Б. Ду ша нић, Р. Бу квић. М. Бр дар сма тра да је по сле 1989. на сту пи ло вре ме: 
„све оп ште ме те жи, оти ма чи не и пљач ке а под еу фе ми стич ким на зи вом тран зи ци ја” [Брдар 
2007: 17].
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на на че ли ма нео ли бе рал не иде о ло ги је, а дру ги га оштро кри ти ку ју и ис-
ти чу да су ње го ве по сле ди це за раз вој дру штва и жи вот ве ћи не гра ђа на 
ка та стро фал не. Ов де ће се ски ци ра ти са мо су шти на нео ли бе рал ног мо-
де ла тран зи ци је, ко ји је на мет нут Ср би ји по сле 2000.

Нео ли бе ра ли зам као иде о ло ги ја пост мо дер не шти ти ви тал не ин те-
ре се гло ба ли зо ва не свет ске ка пи та ли стич ке кла се. To зна чи, по ред оста-
лог, сле де ће: од у ми ра ње на ци о нал не др жа ве, по ти ра ње иден ти те та ве-
ли ких дру штве них ко лек ти ви те та (кла са) и на ци о нал них кул ту ра, бр жи 
при ступ јеф ти ној рад ној сна зи, си ро ви на ма и тр жи шти ма, сла бље ње 
со ци јал них функ ци ја др жа ве, пад БДП, про дук тив но сти, ква ли та тив них 
фак то ра раз во ја, раст не јед на ко сти и не за по сле но сти, си ро ма штва и фи-
нан сиј ске и дру ге за ви сно сти ма ње раз ви је них зе ма ља од ме ђу на род них 
цен та ра мо ћи. У Ср би ји је све то при сут но, на шта ука зу ју до ма ћи на уч-
ни ци. Р. Бу квић је де таљ но по ја снио да је на ме та ње тзв. Ва шинг тон ског 
споразумa (при ва ти за ци ја, ста би ли за ци ја и све оп шта де ре гу ла ци ја) не-
ми нов но до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је зе ма ља Ис точ не и Ју го и сточ не 
Евро пе [Буквић 2012: 19]. Ј. Ду ша нић је еко но ми ју на ста лу то ком тран-
зи ци је и при ва ти за ци је на звао „бе ћар ска” [Dušanić 2014: 152], а М. Ко ва-
че вић ка же да је нео ли бе ра ли зам до вео до „спр же не зе мље”, по себ но 
„спр же не ин ду стри је” [Kovačević 2010: 1; Ko va če vić 2014: 19].

На су прот то ме налазе се ау то ри ко ји бра не нео ли бе рал ни кон цепт 
раз во ја. Њи хо ви ар гу мен ти кре ћу се у ра спо ну да ов де ни је ни би ло нео-
ли бе ра ли зма – до то га да успе шна (нео ли бе рал на) тран зи ци ја ни је мо гла 
да се оства ри због број них си стем ских и по ли тич ких пре пре ка [Madžar 
2011: 196].

Нај зад, по сле ди ца раз ли чи тих при сту па и схва та ња тран зи ци је су и 
раз ли чи те оце не до са да шње тран зи ци је Ср би је. У овом ра ду за сту па се 
став да је у Ср би ји до шло до ства ра ња ка пи та ли стич ког дру штва ни жег 
ни воа раз во ја не го што је онаj на За па ду. Реч је о за ви сном дру штву, на 
пе ри фе ри ји ка пи та ли стич ког си сте ма, ко је је по нај ва жни јим ин ди ка то-
ри ма еко ном ског и дру штве ног раз во ја да ле ко иза дру штва пре по чет ка 
тран зи ци је. Ово се до ка зу је на при ме ру де ин ду стри ја ли за ци је и про ме на 
у по ло жа ју рад нич ке кла се.

Но ва ка пи та ли стич ка кла са у Ср би ји је хе те ро ге ног по ре кла. Она је 
у нај ве ћој ме ри (две тре ћи не) са ста вље на од при пад ни ка не ка да шње но-
мен кла ту ре тј. од струч ња ка и ру ко во ди ла ца ко ји су би ли на ви со ким 
дру штве ним и пар тиј ским по ло жа ји ма. То је нај ви ши про цент у Ис точ ној 
Евро пи [Lazić 1995: 89, 93; La zić 2000: 179, 184]. У њен са став ула зи ли су 
и при пад ни ци не ка да шњих при ват ни ка, кла сич них сред њих сло је ва и 
љу ди ко ји су ко ри сти ли рат, санк ци је и не ста бил не дру штве не усло ве. 
Не што ма ње je се љач ког и рад нич ког по ре кла, а нај ма ње је из гру пе не за-
по сле них. Јед но но ви је ис тра жи ва ње ука зу је на ре ла тив ну ви шу ин вол-
ви ра ност еко ном ске ели те Ср би је у по ли тич ки жи вот не го што је слу чај 
с ели та ма у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи [Vuletić 2013: 184]. Сред њи 
сло је ви су у тран зи ци ји Ср би је до жи ве ли ве ли ке про ме не. У пр вој де це-
ни ји свој ма те ри јал ни по ло жај су на ро чи то по гор ша ли за по сле ни у јав ним 
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слу жба ма, док су сит ни при ват ни ци на пре до ва ли [Lazić 2011: 128, 131]. 
У про ме на ма вла сти 2000. по је дин ци су би ли од ва жни јих про та го ни ста. 
По сле то га ве ћи на при пад ни ка сред њих сло је ва је по гор ша ла свој ма те-
ри јал ни по ло жај [Аntonić 2000: 77]. Се ља штво је све вре ме би ло зна ча јан 
фак тор за оп ста нак и ста бил ност дру штва. По сле 1990. до не ти су ва жни 
за ко ни ко ји ма су под стак ну те про ме не на се лу и ме ђу се ља штвом. Део 
зе мљи шта је вра ћен бив шим вла сни ци ма, а дру ги по стао пред мет тр го-
ви не. Пре ма оце ни С. Шљу ки ћа ре зул тат ових про це са је но ва со ци јал на 
струк ту ра на се лу ко ју чи не чи не: 1) круп ни по сед, 2) кла сич ни се љач ки 
по сед, 3) по ја ва сло ја фар ме ра, и 4) си ро ма шна и оста ре ла ста рач ка до ма-
ћин ства. На се ло су при сти гли и на јам ни рад ни ци, по што су њи хо ве фа бри-
ке про да те, уни ште не или про па ле [Šljukić 2007: 155]. Нај зад, у со ци јал ној 
струк ту ри Ср би је је и рад нич ка кла са – нај ве ћи гу бит ник тран зи ци је, при-
ва ти за ци је и де ин ду стри ја ли за ци је. 

Со ци о ло шка ис тра жи ва ња о ма те ри јал ном по ло жа ју и со ци јал ној 
по кре тљи во сти ука зу ју на про це се са мо об на вља ња ка пи та ли стич ке кла-
се и ње ног за тва ра ња у од но су на сред ње и ни же кла се и сло је ве. Вер ти-
кал на дру штве на по кре тљи вост рад ни ка и по љо при вред ни ка је све ма ња, 
а њи хо во ма те ри јал но и дру штве но ра сло ја ва ње све ве ће [Lazić and Cve jić 
2006: 103, 105–106; La zić 2011: 123, 133–134; Cve jić 2012: 148, 151, 153, 155]. 
Кла сна струк ту ра се све ви ше са мо ре про ду ку је.

При ва ти за ци ја се у Ср би ји и бив шим ре ал со ци ја ли стич ким дру-
штви ма оба вља ла по раз ли чи тим мо де ли ма и раз ли чи том бр зи ном. Ње-
на су шти на је сте уки да ње др жав не/дру штве не сво ји не и пре ла зак на 
при ват ну сво ји ну и тр жи шну при вре ду. Др жа ва је од по чет ка 1990-их 
игра ла уло гу кључ ног су бјек та тзв. пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла. 
Глав ни су бјек ти при ва ти за ци је у Ср би ји, по за ко ни ма усво је ним и при-
ме ње ним од 1989. до 2000. би ли су за по сле ни рад ни ци (ин сај де ри), бив ши 
за по сле ни, пен зи о не ри, ме на џе ри и др жав ни ор га ни. По ме ну ти „ин сај-
де ри” су има ли раз ли чи та пра ва и по вла сти це, што је сма њи ло мо гућ ност 
при ли ва ка пи та ла спо ља, или уче шће дру гих гра ђа на у то ме. При ва ти-
за ци ја је би ла спо ра, што је у усло ви ма рат них до га ђа ња и ме ђу на род них 
санк ци ја, по спе ши ло па ра лел не про це се иле гал не или спон та не при ва-
ти за ци је. Ре ва ло ри за ци ја ка пи та ла оба вље на је 1994. го ди не и прак тич но, 
нај ве ћим де лом по ни ште ни су ре зул та ти до та да шње при ва ти за ци је. Ма ње 
од 5% укуп ног ка пи та ла био је ак циј ски. Ве ћин ски је про да то све га 18 
пред у зе ћа [Драш ковић 2010: 13]. На кон 5. ок то бра 2000. др жа ва је и да ље 
има ла нај ва жни ји ути цај на при вре ду и при ва ти за ци ју. У вре ме сме не 
ста ре но вом вла шћу убр за но је про да то 500 пред у зе ћа. По том је Ср би ји 
на мет нут нео ли бе рал ни кон цепт, и при вред них и дру штве них ре фор ми, 
у чи јем је згру је при ва ти за ци ја. У су шти ни, др жа ва је усва ја њем За ко на 
о при ва ти за ци ји (2001), без на ци о на ли за ци је, по ста ла нај ве ћи и ствар ни 
вла сник дру штве ног ка пи та ла.

Усво јен је мо дел бр зе, све о бу хват не и оро че не при ва ти за ци је. Вре ме, 
на чин, усло ве про да је и из бор куп ца у нај ве ћој је ме ри од ре ђи ва ла др жа-
ва. Дру штве ни ка пи тал се про да вао на три на чи на: тен де ром, аук ци јом 
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и ре струк ту ри ра њем. Пр ви је на ме њен ве ли ким и ре ла тив но успе шним 
пред у зе ћи ма и они ма ко ја су ва жна за др жа ву. Под ра зу ме вао је тра же ње 
„стра те шког” куп ца, за 70% ка пи та ла, ко га тра жи др жав на аген ци ја. Она 
има овла шће ња у из бо ру при ва ти за ци о них са вет ни ка, из бо ру куп ца и 
скла па њу и кон тро ли ку по про дај ног уго во ра. По ред то га, ку пац се оба ве-
зу је на ин ве сти ра ње у пред у зе ће и ис пла ту со ци јал них про гра ма тех но-
ло шким ви шко ви ма. Аук ци јом су се про да ва ла сред ња и ма ња пред у зе ћа, 
где не ма со ци јал ног про гра ма за ви шак рад ни ка. Ре струк ту ри ра ње пред-
ста вља сло жен по сту пак про ме на пред у зе ћа, ко је се на кон то га при пре ма 
за про да ју.

Зва нич но су ци ље ви при ва ти за ци је би ли: ефи ка сност, што ве ћи при-
лив стра ног ка пи та ла, еко ном ски раст, ја ко кор по ра тив но упра вља ње и 
ства ра ње ли бе рал не и отво ре не при вре де. Уз то су по ми ња ни ви ши стан-
дард жи во та гра ђа на и по тре ба да при ва ти за ци ју ве ћи на њих по др жи (А. 
Вла хо вић). Сма тра ло се да при ва ти за ци ја во ди ка ефи ка сној при вре ди, 
ра сту сред њих сло је ва, де по ли ти за ци ји при вре де, уна пре ђе њу фи нан сиј-
ског ста ња при вре де и уки да њу стал ног фа во ри зо ва ња дру штве ног и 
др жав ног сек то ра на ра чун ау тох то ног при ват ног. Ва жно је по ме ну ти да 
у Ср би ји ни је по сто ја ла са гла сност нај ве ћих дру штве них гру па око кон-
цеп та тран зи ци је и при ва ти за ци је. Ни су из дво је на пред у зе ћа и стра те шки 
си сте ми ко ја се не би при ва ти зо ва ла. На мет ну та је бр за, све о бу хват на 
при ва ти за ци ја, ко јој је, по ред оста лог, не до ста јао и на ци о нал ни со ци јал-
ни про грам за тех но ло шке ви шко ве ме ђу за по сле ни ма.

Зва нич ни по да ци о ре зул та ти ма при ва ти за ци је за пе ри од 2002–март 
2013. су сле де ћи: тен де ром про да то 84, аук ци јом 1.530 и тр жи штем ка пи-
та ла 754 пред у зе ћа, тj. укуп но 2.368 пред у зе ћа. У њи ма је би ло за по сле но 
335.027 рад ни ка. Тех но ло шким ви шко ви ма у њи ма по ну ђе но је 276.700.000 
евра. Уку пан при ход од про да је био је 2.579.700.000 евра. Од свих ку по-
про дај них уго во ра по ни ште но је 26%. При ва ти зо ва на пред у зе ћа ни су 
по ка за ла ве ћу ефи ка сност. Она су нај че шће сма њи ва ла број за по сле них, 
за ра де и до 50%, као и со цио-еко ном ска пра ва рад ни ка. По кре ну ти су 
број ни штрај ко ви због не ис пла ће них от прем ни на, за ра да, пен зи о ног и 
здрав стве ног оси гу ра ња [Новаковић 2013: 43, 45]. Пре ма оце ни М. Об ра-
до вић, ко ја је оба ви ла оп се жно ем пи риј ско ис тра жи ва ње у Аген ци ји за 
при ва ти за ци ју, про цес при ва ти за ци је је „имао по ли тич ки а не еко ном ски 
циљ. Та ко је при ва ти за ци ја сред ство ре ста у ра ци је ка пи та ли зма у Ср би ји, 
а не ње ног дру штве но еко ном ског раз во ја” [Oбрадовић 2009: 191]. То је 
оба вље но уз зна чај ну уло гу ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, 
пре све га ММФ и Свет ске бан ке, ко ји су пре ко из бо ра са вет ни ка, на ме та-
њем ре ше ња и ку па ца, до при не ли од ли ву ка пи та ла ван зе мље, а уни шта-
ва њу при вре де и дру штва.

По сле ди це ре а ли зо ва ног кон цеп та при ва ти за ци је су пад БДП, за по-
сле но сти, про дук тив но сти ра да, ре ал них за ра да, као и тех но ло шко за о ста-
ја ње за раз ви је ним све том, фи нан сиј ска за ви сност од стра них ин ве сти-
ци ја, раст ду го ва (пред у зе ћа, гра ђа на, др жа ве), ре ги о нал них, еко ном ских 
и со ци јал них не јед на ко сти. Све су то осо бе но сти ка пи та ли зма пе ри фе-
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ри је, у ко јем ка пи та ли стич ка кла са шти ти сво је кла сне ин те ре се на ште ту 
на ци о нал них (др жав них) интереса и ве ћи не ста нов ни штва.

Бру то до ма ћи про из вод (БДП/GDP) у пр вој де це ни ји тран зи ци је је 
опа дао. У 1990. сто па ра ста би ла је -8,0%; 1991. го ди не -9,8%; 1992. го ди-
не -27,2% и 1993. го ди не -30,5%. По том је усле дио опо ра вак на 10,1% у 
1997. го ди ни. Пра ви су но врат се де сио 1999, кад је раст био -11,2%. Од 
2000. го ди не при вре да се опо ра вља ла уме ре ним тем пом, знат но ни жим 
не го дру ге зе мље у тран зи ци ји. Нај ни жи раст је за бе ле жен 2003. од 2,7%, 
а нај ви ши сле де ће го ди не (9,3%). С по ја вом свет ске кри зе опа да и БДП 
Ср би је (2009. био је -3,5, а 2014. го ди не -1,8%). У од но су на 1990. oн је ма њи 
за 60%. Про сеч на сто па ра ста од 1990. до 1999. би ла је -5,9%, а од 2000. 
до 2010. го ди не 3,9% [Drašković 2010: 31; Šo jić 2014a: 247; WB, WDI 2014].

За по сле ност је све вре ме опа да ла, а убр за на тран зи ци ја ни је ство ри-
ла усло ве да но ва за по сле ност ума њи број гу бит ни ка по сла. Зва нич но је 
број за по сле них 1990. био 2.543.000, а 2013. го ди не 1.725.000. Зна чи, 
818.000 за по сле них оста ло је без по сла. У ин ду стри ји и за нат ству 1990. 
ра ди ло је 1.021.000 за по сле них. До 2001. зва нич но је 341.000 за по сле них 
из гу би ло рад но ме сто, а до кра ја 2013. го ди не још 360.000 осо ба. Сто па 
ра ста за по сле но сти од 1991. до 2001. би ла је 1,6%, а про дук тив но сти ра да 
0,7%. У сле де ћој де це ни ји про сеч на сто па ра ста за по сле но сти је -1,6%, а 
про дук тив но сти 4,8%. У пр вој по ме ну тој де це ни ји БДП Ср би је био је 
-6,8 а у дру гој је про се чан го ди шњи раст 2,3% [Statistički go diš njak Ju go-
sla vi je 1991: 87; Sta ti stič ki go diš njak Sr bi je 2014: 65].

Сто па не за по сле но сти је 1975. би ла дво ци фре на (13,0% или 786.000 
не за по сле них ли ца). У 1989. је по ра сла на 17,9%. Он да је усле ди ла де це-
ни ја у ко јој се сто па не за по сле но сти кре та ла из ме ђу 24% и 26%. Пра те ћа 
по ја ва би ла је ви со ка при кри ве на не за по сле ност, и до ми ли он рад ни ка 
на при вре ме ним од мо ри ма. По сле 2000. број не за по сле них и сто па не за-
по слено с ти су ра сли: 2001. је би ла 21,4%, 2006. је до сти гла нај ви ши ни во 
и из но си ла је 33,2%. Ме то до ло ги ја ме ре ња сто пе не за по сле но сти је из-
ме ње на 2008. го ди не. На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње под не за по-
сле ним ли ци ма под ра зу ме ва зва нич но при ја вље на ли ца ко ја су „ак тив но 
тра жи ла” по сао, а ни су за по сле на. За по сле но ли це је, пре ма овој ме то до-
ло ги ји а ускла ђе ној с Ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ра да, сва ко ко је у 
не де љи ко ја је прет хо ди ла ан ке ти, ма кар је дан сат оба вља ло не ки по сао. 
За то ни је мо рао при ма ти нов ча ну на кна ду, већ је то мо гла би ти и на кна-
да у на ту ри. Ја сно је да се од те на кна де не мо же при стој но жи ве ти, али 
се на тај на чин огро ман број љу ди еви ден ти ра као за по сле но, а ве штач ки 
сма њу је број зва нич но не за по сле но. Овом се при дру жу ју све ре стрик тив-
ни ји усло ви до ла ска и оста ја ња на зва нич ној ли сти не за по сле них ли ца. 
По се бан про блем су не по у зда не ан ке те, али и по да ци о за по сле но сти. 
Ста ти сти ка бе ле жи сва ки но ви скло пље ни уго вор на од ре ђе но вре ме, на 
при мер, као но во за по шља ва ње, иа ко јед но ли це мо же да скло пи ве ли ки 
број та квих уго во ра у за кон ском ро ку. Украт ко, по ре ђе ње сто па не за по-
сле но сти пре и по сле 2008. је бе сми сле но и не мо гу ће. Пре ма зва нич ним 
ста ти стич ким по да ци ма сто па не за по сле но сти у Ср би ји је у 2011. го ди ни 



из но си ла 30,0%, а у 2014. го ди ни 19,7% (зва нич но је еви ден ти ра но 562.000 
не за по сле них ли ца) [Statistički go diš njak Ju go sla vi je, 2014; Sta ti stič ki go diš njak 
Sr bi je, 2014; Ан ке та о рад ној сна зи 2014, 2015: 15].

То ком тран зи ци је ме ња ла се струк ту ра за по сле них пре ма сво јин ском 
ста ту су пред у зе ћа. Од свих за по сле них (без Ко со ва и Ме то хи је) у 2000. 
нај ви ше је ра ди ло у дру штве ном сек то ру (76,9%). У при ват ном сек то ру 
би ло је 19,5% за по сле них, а у за дру жном и ме шо ви том 3,6% [Statistički 
go diš njak Ju go sla vi je, 2001: 98]. То се зна чај но про ме ни ло то ком тран зи-
ци је, па је 2014. ве ћи на за по сле них ра ди ла у пред у зе ћи ма у при ват ној 
ре ги стро ва ној сво ји ни (53,9%), 11% у при ват ној не ре ги стро ва ној, 31% у 
др жав ној, а сим бо лич ких 2,2% у оста лим об ли ци ма сво ји не [Statistički 
go diš njak Sr bi je, 2014: 65]. Ви ди се да го то во не ма тра га од дру штве не и 
за дру жне сво ји не, а да је др жа ва без ди рект не на ци о на ли за ци је по ста ла 
вла сник зна чај ног де ла ка пи та ла. Уз то, до шло је до тер ци ја ри за ци је или 
ра ста услу жног сек то ра на ра чун при мар ног (по љо при вре де) и се кун дар-
ног (ин ду стри је). Од свих за по сле них у 2013. у при мар ном сек то ру ра ди ло 
је 21,3% за по сле них, у се кун дар ном 20,2% (у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји 
17,1%), а у тер ци јар ном 58,5% [Statistički go diš njak Sr bi je, 2014: 57].

При ва ти за ци ја у Ср би ји ни је до ве ла до ве ћег еко ном ског ра ста и 
по ра ста бо гат ства дру штва. Она је чак по твр ди ла да је бе сми сле но осла-
ња ње са мо на стра не ин ве сти ци је, као сред ство раз во ја. По се бан про блем 
је сте што је др жа ва стра ним ин ве сти то ри ма ну ди ла та кве по год но сти 
ка кве ни су по сто ја ле ниг де у ре ги о ну (осло ба ђа ње по ре за, ви со ке суб-
вен ци је, јеф ти на енер ги ја, си ро ви не и рад на сна га). Нај пре су про да ва на 
нај про фи та бил ни ја пред у зе ћа а по том ма ње успе шна. Че сто се ку по ва ло 
ра ди „пра ња” шпе ку ла тив ног ка пи та ла, због тр жи шта и јеф ти не рад не 
сна ге и бр зог бо га ће ња но вих вла сни ка. Сто га су но ви вла сни ци сма њи-
ва ли број за по сле них рад ни ка и њи хо ве за ра де и дру ге ма те ри јал не на-
кна де. Дра стич но су угро жа ва ли за по сле ни ма основ на еко ном ска, со ци-
јал на и син ди кал на пра ва. Све му то ме до при не ла је и др жа ва и по ли тич-
ка власт. Опа да ла је и ефи ка сност ин ве сти ци ја. То је би ла нај сла би ја 
тач ка и у дру штву пре тран зи ци је. Ка пи тал ни ко е фи ци јент се у пе ри о ду 
2000–2011. по ве ћао с 1,73 на 21,44, или за 12,4 пу та. Уче шћа до ма ћих 
бру то ин ве сти ци ја у БДП од 1997. до 2011. би ла су од 10% до 24%, што 
зна чи да су нај ви ше ко ри шће на сред ства од за ду жи ва ња и стра них ин-
ве сти ци ја. Јав ни дуг је по рас тао, од 6 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра 1990. 
на 22,9 ми ли јар ди евра у ју лу 2015. М. Шо јић је за кљу чио да је тем по 
за ду жи ва ња био бр жи од ра ста БДП Ср би је [Šojić 2014a: 247].

Кре та ње ре ал них за ра да у Ср би ји би ло је раз ли чи то у по је ди ним 
фа за ма тран зи ци је. На по чет ку су оне бр зо опа да ле и обез вре ђе не, то ли-
ко да је, на при мер, че тво ро чла ној бе о град ској по ро ди ци 1995. би ло по-
треб но 2,7 про сеч не пла те за по кри ће по тро шач ке кор пе. То је нај ви ше 
по го ди ло ма ну ел не рад ни ке, по себ но за по сле не у дру штве ном сек то ру 
[Мрк шић 2000: 258, 280]. Сто га су се они ба ви ли и до пун ским ак тив но-
сти ма, где се при ба вља ло и до тре ћи не ре дов них при хо да до ма ћин ства. 
По сле 2000. раст ре ал них за ра да је ви ши од про дук тив но сти ра да и ра ста 
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БДП Ср би је. Удео но ми нал них бру то лич них до хо да ка у БДП је од 2000. 
до 2008. био ре ла тив но ви сок, и ви ше стру ко пре ма ши вао ди на ми ку ра ста 
БДП, што је по ли ти ка иста као и пре 1990. У ме ђу вре ме ну се и ин фла ци-
ја одр жа ва ла да ле ко из над про сеч не за бе ле же не у раз ви је ним зе мља ма 
За па да и у ре ги о ну. Од 2001. (ка да је би ла 80,6%) сма њи ва ла се, али је и 
2012. би ла ви ша (15,0%) не го у зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе 
[Wo rld Bank, 2012].

При ва ти за ци ја је ди рект но би ла усме ре на про тив ин ду стри је, ве ћи-
не рад ни ка и њи хо вих син ди ка та. То су ин те ре си ка пи та ла у све ту, па и 
у дру штву у тран зи ци ји. Од свих пред у зе ћа 878 је при ва ти зо ва но, а ни је 
про да то са мо 39 [Savić 2014: 302]. Ин ду стриј ска про из вод ња је од 1990. 
до 2012. сма ње на за 40%, а у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји за 95% [Šojić 2014: 
66]. Бру то ин ве сти ци је у основ не фон до ве ин ду стри је од 1990–2001. би ле 
су 10–11%, што је упо ла ма ње од по треб ног. Удео ин ду стри је у БДП Ср би-
је 2013. био је 19%, док је свет ски про сек 31% [Wo rld Bank, 2014]. Не што 
спо ри је опа да ла је про дук тив ност ра да, не због ве ће ефи ка сно сти ра да већ 
због бр жег от пу шта ња рад ни ка. На тај на чин се де ин ду стри ја ли за ци ја у 
Ср би ји ис по љи ла у свим сво јим не га тив ним аспек ти ма. По ред то га, при-
ва ти за ци ја је од 1990. до 2007. до ве ла до не ста ја ња ве ли ких пред у зе ћа са 
1.000 и ви ше за по сле них, па се њи хов број сма њио са 217 на 55. Уни ште-
ни су и ве ли ки гра до ви, ин ду стриј ски цен три с ви ше од 1.000 за по сле них, 
по чет ком по сма тра ног пе ри о да би ло их је 62, а на кра ју 28 [Savić 2014: 51].

Про паст ин ду стри је, по себ но пре ра ђи вач ке, у ди рект ној је ве зи с при-
ва ти за ци јом. Ко на чан ре зул тат је уни ште ње чи та вих при вред них и ин ду-
стриј ских гра на. Од 2001. до 2007. „...ме тал ска ин ду стри ја Ср би је је оста ла 
без 90.000 за по сле них. Тек стил на ин ду стри ја је ви ше не го пре по ло вље на 
и оста ла је без ви ше од 66.000 за по сле них” [Kosanović i Pa u no vić 2010: 134]. 
Ин ду стри ја је де ва сти ра на и не мо же по ста ти сек тор опо рав ка при вре де 
и дру штва. Ње но тех но ло шко за о ста ја ње је 5–6 ге не ра ци ја за све том. Све-
га 5% при па да ви шим тех но ло ги ја ма, 10% сред ње ви со ким, 25% сред ње 
ни ским, а 65% опре ме је ни ске тех но ло ги је [Петровић 2014: 185]. Обез вре-
ђе на су и зна ња за по сле них и по тен ци јал них рад ни ка.

Раст си ро ма штва и еко ном ских и ре ги о нал них не јед на ко сти су нор-
мал на по сле ди ца не по сто ја ња стра те ги је при вре де, ре ги о нал ног раз во ја 
и со ци јал не по ли ти ке у ин те ре су ве ћи не гра ђа на. При ват ни вла сник не ма 
ин те ре са за то, а цео си стем је ов де под ре ђен ње му и сти ца њу про фи та. 
По рас тао је и Џи ни ко е фи ци јент при хо да до ма ћин ста ва у ре ги о ни ма раз-
ли чи те еко ном ске раз ви је но сти [Јаkopin 2014: 116, 128]. To је ло гич на по-
сле ди ца нео ли бе рал не тран зи ци је и при ва ти за ци је.

Рад нич ка кла са Ср би је је уни ште на кроз про це се при ва ти за ци је и 
нео ли бе рал не тран зи ци је. На то ука зу ју и ре зул та ти ре ле вант них со цио-
ло шких и еко ном ских ис тра жи ва ња о про ме на ма еко ном ске и дру штве не 
струк ту ре. Ма ну ел ни рад ни ци су че шће и ма сов ни ји од оста лих про фе-
си о налнх гру па гу би ли по сао, би ли без по сла, ду же га тра жи ли и ду же 
жи ве ли у си ро ма штву. Они су нај ма сов ни ја гру па ци ја ме ђу зва нич но еви-
ден ти ра ним не за по сле ним ли ци ма, а ко ја су оста ла без по сла због сте ча ја, 
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про да је и ли кви да ци је пред у зе ћа. Све вре ме тран зи ци је нај ло ши је су про-
ла зи ли НК и ПКВ рад ни ци, док су КВ и ВКВ рад ни ци има ли не што бо љи 
ма те ри јал ни по ло жај. Мно ги од њих су се укљу чи ли у си ву еко но ми ју или 
се вра ћа ли на се ло. Та мо су при сти за ли да би обез бе ди ли до дат не при хо де, 
трај но се по све ти ли ра ду на соп стве ној зе мљи или су по ста ја ли кла сич-
ни над ни ча ри код но вих ве ле по сед ни ка. Све му то ме до при нео је и про цес 
де син ди ка ли за ци је за по сле них, ко ји је са сво је стра не по мо гао да љој 
фраг мен та ци ји и ато ми за ци ји рад нич ке кла се Ср би је.

ЗА КЉУ ЧАК

То ком со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је ство ре но је сред ње раз ви је но 
ин ду стриј ско дру штво, ре ла тив но обра зо ва на рад нич ка кла са, из ме ње на 
со ци јал на струк ту ра и по стиг ну ти зна чај ни ре зул та ти у до ступ но сти 
обра зо ва ња, здрав ства и со ци јал не за шти те ве ћи ни гра ђа на. Нај ве ћу це-
ну за то су пла ти ли се ља штво и кла сич ни сред њи сло је ви. Нај ве ћу ко рист 
има ли су не ма ну ел ни сло је ви, по себ но они с мо но по лом над по ли тич ком 
мо ћи и дру штвом. Због при ро де вла да ју ће кла се ни ка да се ни је пре шло 
на ин тен зи ван ин ду стриј ски раз вој, ни ти су при вред не и дру штве не ре-
фор ме, у прав цу ви ше тр жи шта и при ват не ини ци ја ти ве, мо гле да бу ду 
спро ве де не. Рад нич ка кла са је из си стем ских раз ло га де це ни ја ма би ла 
фраг мен ти ра на по гран ској и те ри то ри јал ној при пад но сти. Вла да ју ћа 
кла са је кра јем 1980-их то усме ри ла, уз по моћ спољ них фак то ра, у прав-
цу раз би ја ња др жа ве и дру штва. На тај на чин су ње ни зна чај ни де ло ви 
по ста ли је згро но ве ка пи та ли стич ке кла се.

Тран зи ци ја је у Ср би ји до ве ла до ства ра ња дру штва ка пи та ли стич-
ке пе ри фе ри је. Др жа ва је по ста ла но си лац пр во бит не ка пи та ли стич ке 
аку му ла ци је. То је оства ре но кроз нај ва жни ји про цес – при ва ти за ци ју. 
Она је омо гу ћи ла ства ра ње но ве ка пи та ли стич ке кла се, бли ске ин те ре-
си ма круп ног гло ба ли зо ва ног ка пи та ла, по том но вих сред њих сло је ва и 
ра сло је не рад нич ке кла се. При ва ти за ци јом је уни ште на при вре да, а по-
себ но пре ра ђи вач ка ин ду стри ја. Не ста ле су чи та ве ин ду стриј ске гра не, 
ве ли ки гра до ви и пред у зе ћа, не ка да шњи но си о ци раз во ја. Због ми та о 
при ма ту и успе шно сти при ват не сво ји не уни ште на је дру штве на сво ји на. 
Украт ко ре че но, де ин ду стри ја ли за ци ја је до ве ла до про па да ња нај ве ћег 
де ла рад нич ке кла се, јер су рад ни ци оста ја ли без рад них ме ста. Сти гло 
их је си ро ма штво, ма сов на не за по сле ност, ве ћа екс пло а та ци ја и дру штве-
на не јед на кост. 
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SUM MARY: In this pa per the aut hor analyzed and de scri bed the most im por tant 
syste mic ca u ses of the pro cess of de in du stri a li za tion and the di sap pe a ran ce of the wor king 
class in Ser bia. The ini tial hypot he sis was: a pro cess of de in du stri a li za tion was de ter mi-
ned by syste mic fac tors, i.e. the cha rac ter of the new ru ling class, the ran ge of mo dels of 
tran si tion and pri va ti za tion, and the pla ce of the co un try in the world ca pi ta list system. 
It was al so in flu en ced by the cha rac ter of tra de union or ga ni za ti ons, and both old and 
new forms of wor kers’ re si stan ce to the loss of eco no mic and so cial rights. In the first 
part of the pa per we re stu died the cha rac te ri stics of in du stri a li za tion and the wor king 
class be fo re the tran si tion, spe ci fic fe a tu res of ca pi ta list and so ci a list mo der ni za tion, in-
du stri a li za tion and ur ba ni za tion in so ci a list Yugo sla via and Ser bia. A spe cial at ten tion 
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was paid to the fi nan cial sta tus, cha rac te ri stics and struc tu re of the wor king class be fo re 
the tran si tion. The se cond part is de vo ted to the pro blems of tran si tion, pri va ti za tion and 
de in du stri a li za tion in Ser bia over the last qu ar ter of a cen tury. The aut hor po in ted to the 
most im por tant su bjects of so cial tran si tion, the ir so cial po wer and in flu en ce over the 
se lec tion and im ple men ta tion of a spe ci fic mo del of pri va ti za tion. They ha ve a de ci si ve 
ro le in the de struc tion of the old and the emer gen ce of the new so cial struc tu re of so ci ety 
in the pe rip hery of the ca pi ta list system. It is par ti cu larly emp ha si zed that pri va ti za tion 
led to de in du stri a li za tion of Ser bia and de te ri o ra tion of the wor king class. Fi nally, the 
aut hor con clu ded that du ring the tran si tion pu blic pro perty was de stroyed  as well as the 
most im por tant eco no mic and in du strial ac ti vi ti es, and the wor king class was syste ma ti-
cally mar gi na li zed. An agra rian so ci ety was cre a ted, wit ho ut ma te rial and ot her as sets 
to con ti nue mo der ni za tion and de moc ra tic pro ces ses.

KEYWORDS: mo der ni za tion, de in du stri a li za tion, pu blic pro perty, pri va ti za tion, 
wor king class


