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Нај но ви ја књи га др Ду брав
ке Ста јић по све ће на је прак тич
но ве о ма ак ту ел ним, а те о риј ски 

ве о ма кон тро верз ним те ма ма на 
ре ла ци ји гло ба ли за ци ја  тран
зи ци ја – со ци јал на др жа ва. То 
је узроч нопо сле дич ни ла нац, 
чи ја је све стра на и про ду бље
на ана ли за омо гу ћи ла да се уђе 
ду бо ко у су шти ну про бле ма. 
Уз ди ја лек тич ки при ступ и без 
иде о ло шких пре ду бе ђе ња до
шло се до објек тив них, из у зет
но зна чај них са зна ња и за те о
ри ју и за прак су.

Сам на слов књи ге на го ве
шта ва ре ше ње ре бу са за блу де о 
со ци јал ној др жа ви, до ко јег се 
не би мо гло до ћи без објек тив не 
ана ли зе тран зи ци је, ко ја је не ке 
усре ћи ла а мно ге уне сре ћи ла. 
Обе ћа ња по ли ти ча ра и оче ки
ва ња гра ђа на ни су се ис пу ни ла, 
што је иза зва ло ма сов на не за
до вољ ства и раз о ча ре ња.

Кључ но по ла зи ште про ду
бље не ана ли зе је у кри ти ци од
су ства раз вој не стра те ги је, без 
ко је је тран зи ци ја до би ла мно
га ре тро град на обе леж ја, ме ђу 
ко ји ма су пре све га уру ша ва ње 
при вре де и со ци јал не др жа ве, 
из ко јег су про ис те кли ма сов на 
не за по сле ност и још ма сов ни је 
си ро ма штво, и не за по сле них и 
за по сле них. 

То се те шко мо же раз у ме ти 
ако се тран зи ци ја Ср би је по



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.273-276.

274




сма тра изо ло ва но и не за ви сно 
од ме ђу на род них то ко ва, ка ко 
се ина че че сто чи ни, али је 

др Ста јић по сма тра у кон
тек сту те ку ће гло ба ли за ци је, 
ко јом је углав ном и пред о дре
ђе на. Ср би ја не ма сво ју раз вој
ну стра те ги ју јер је под врг ну та 
стра те ги ји гло ба ли за ци је ко ја 
ис кљу чу је са мо ста лан раз вој 
ма лих и не раз ви је них, ко ло ни
јал но за ви сних зе ма ља.

Што је у Ср би ји то ком тран
зи ци је до шло до де ин ду стри
ја ли за ци је и уру ша ва ња це ле 
при вре де, у те сној је ве зи са ти
ме да су, ка ко у књи зи

др Ста јић сто ји, „струк тур не 
про ме не дру штва до ко јих је до
ве ла гло ба ли за ци ја не по вољ не 
за то што се ре про дук ци ја дру
штва ви ше не за сни ва на про из
вод њи и услу га ма“, већ „на раз
во ју фи нан сиј ског сек то ра“, па 
је и „си ро ма штво ста нов ни штва 
у ве ћи ни дру шта ва део про це са 
гло ба ли за ци је“, а и не за по сле
ност је по ста ла гло бал ни пла
не тар ни про блем. 

То у ве ли кој ме ри об ја шња ва 
за што при ва ти за ци ја, као осно
ва и глав ни сто жер тран зи ци је, 
„ни је ис ко ри шће на у ци љу ин
ве сти ра ња и по кре та ња но вог 
про из вод ног ци клу са“, већ је 
на род на имо ви на нај ве ћим де
лом рас про да та и пре то че на 
у по тро шњу. Ка ко се у књи зи 
кон ста ту је, „све вла де од 2000. 
го ди не ба ви ле су се при ва ти за
ци јом са мо кроз ефек те про да је 
пред у зе ћа на бу џет, а не и раз

вој номо дер ни за циј ским по тен
ци ја ли ма“, па је „зна ча јан део 
сред ста ва упо тре бљен за пу ње
ње бу џе та, што је нај го ре ре ше
ње за при вре ду“.

Не зна се ни где су сред ства 
од при ва ти за ци је све од ла зи ла, 
јер ни је би ло до вољ но тран спа
рент но сти; у за ко но дав ној ре
гу ла ти ви су по сто ја ле ве ли ке 
пра зни не; за ко ни су не ка жње но 
кр ше ни; не за ко ни то при ба вља
на до ку мен та ци ја је не пот пу на; 
знат на нов ча на сред ства од при
ва ти за ци је ни су ле гал но укњи
же на; по сту пак при ва ти за ци је 
пра ћен је мно гим не пра вил но
сти ма од стра не др жав них ор
га на. 

На ро ду је обе ћа ва на де мо
крат ска др жа ва а при ва ти за ци
ју је др жав на ад ми ни стра ци ја 
спро во ди ла без ика квог ути ца ја 
на ро да, што све до чи да та ко зва
на дру штве на сво ји на ни ка да 
ни је ни би ла дру штве на ни на
род на, па ни та ко зва ној на род
ној скуп шти ни ни су под но ше ни 
из ве шта ји о ефек ти ма при ва ти
за ци је. 

Ду бо ко је уте ме љен за кљу
чак те ме љи тог ис тра жи ва ња 
др Ста јић да се „про цес при
ва ти за ци је у Ср би ји, ње гов ток 
и по сле ди це у пе ри о ду 2002
2008. го ди не мо же оце ни ти као 
кон тро вер зан, про тив ре чан, у 
мно го че му спо ран... Ток при ва
ти за ци је, но вац ко јим рас по ла
же Аген ци ја за при ва ти за ци ју 
и стра те шке од лу ке оста ју у за
тво ре ним кру го ви ма кроз спре
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гу круп ног ка пи та ла и по ли тич
ког еста бли шмен та“.

Та квим то ком при ва ти за ци је 
пред о дре ђе ни су пре те жно ре
тро град ни то ко ви це ле тран зи
ци је. Без раз вој не усме ре но сти 
це ло дру штво је мо ра ло стаг
ни ра ти и на за до ва ти. Рас та ка ње 
др жав не при вре де без исто вре
ме ног по кре та ња но вих ин те
гра ци о них то ко ва до ве ло је до 
рас та ка ња це лог дру штве ног 
за јед ни штва и ра за ра ња еко
ном ских и со ци јал них по тен ци
ја ла. 

У књи зи се по себ но ука зу је 
на по губ не по сле ди це ра за ра ња 
сред ње кла се, као глав ног но си
о ца са вре ме ног раз во ја, ко ја је 
„оси ро ма ше на и мар ги на ли зо
ва на, по ста ла по ли тич ки бе зна
чај на и без ути ца ја“. Не за по
сле но шћу су нај ви ше по го ђе ни 
мла ди и обра зо ва ни љу ди, ко јих 
је нај ви ше ме ђу не за по сле ним, 
за по сле ним по уго во ру на од ре
ђе но вре ме, и у си вој еко но ми ји, 
без здрав стве ног и пен зи о ног 
оси гу ра ња. А и ма те ри јал ни по
ло жај за по сле них струч ња ка је 
да ле ко ис под њи хо вог рад ног 
и ства ра лач ког до при но са, па 
и не за по сле ни и за по сле ни нај
ви ше еми гри ра ју, оста вља ју ћи 
ве ли ку пра зни ну у ка дров ским 
раз вој ним по тен ци ја ли ма. 

Асо ци јал ном ре при ва ти за
ци јом на не та је ве ли ка со ци
јал на не прав да они ма ко ји су 
сво јим ра дом и ства ра ла штвом 
нај ви ше до при не ли ства ра њу 
дру штве ног бо гат ства, а оста ли 

су не са мо без уче шћа у ње го
вој рас по де ли већ и без по сла, 
док су се пре ко ноћ обо га ти ли 
ко ји су до при не ли упра во та
квој не прав ди. Рад нич ка кла са 
је де сет ко ва на, раз би је на, дез
ор га ни зо ва на и го то во обес пра
вље на. 

У тран зи ци о ном „су ко бу ра
да и ка пи та ла“, ка пи тал је ве
ли ки до бит ник, а рад ве ли ки 
гу бит ник. Тран зи ци о но рад но 
за ко но дав ство ви ше шти ти по
сло дав це не го за по сле не, ко ји
ма „од у зи ма и не ка од основ них 
ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, а 
дру га им на ме ће у име успе шне 
тран зи ци је, ре ги о нал них и ши
рих ин те гра ци ја“. По сло дав це 
ви ше не го за по сле не шти те и 
ко лек тив ни уго во ри ко је у име 
за по сле них пот пи су ју би ро кра
ти зо ва ни и ко рум пи ра ни син
ди ка ти а у мно гим пред у зе ћи ма 
они се не ка жње но кр ше или за
о би ла зе пот пи си ва њем ин ди ви
ду ал них уго во ра из ме ђу по сло
дав ца и за по сле них.

Упрег ну та у гло ба ли за циј
ски ја рам тран сна ци о нал ног 
ка пи та ла, др жа ва спро во ђе њем 
ре тро град них то ко ва тран зи ци
је са му се бе раз о ру жа ва, пре
пу шта ју ћи од лу чи ва ње о суд
бо но сним пи та њи ма дру штва 
не фор мал ним цен три ма мо ћи. 
У књи зи др Ста јић се ја сно упо
зо ра ва да „кон цен тра ци ја мо ћи 
не ко ли ко ве ли ких вла сни ка ка
пи та ла и уског кру га по ли тич ке 
ели те пред ста вља цен тре мо
ћи ко ји до но се од лу ке зна чај не 
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за раз вој при вре де и дру штва, 
док јав но до не те од лу ке не ре
ша ва ју мно га те шка и сло же на 
пи та ња“. То је „обе ле же но ви
дљи вим или при кри ве ним по ве
зи ва њем пред у зе ћа са вр хо ви ма 
по ли тич ких стра на ка“, та ко да 
„не ко ли ци на нај моћ ни јих по
слов них љу ди у Ср би ји дик ти ра 
од лу ке по ли тич ких стра на ка“.

Мо жда се и због то га по ли
тич ке стран ке, пре о ку пи ра не 
бор бом за власт, не ба ве стра
те шким пи та њи ма ду го роч ног 
раз во ја дру штва. Као што им 
се и у Књи зи кри тич ки за ме
ра, ни вла да ју ће ни опо зи ци о не 
стран ке не ма ју ја сно де фи ни са
не про гра ме ду го роч ног раз во
ја Ср би је за ко је се на ме ра ва ју 
бо ри ти. То се не тра жи ни од 
на у ке, без ко је се те шко мо же 
тре зве но раз ми шља ти о про бле
ми ма са вре ме ног раз во ја. 

Уто ли ко је зна чај ни је кри
тич ко ука зи ва ње др Ста јић на 
кри тич коне кри тич ку, ви ше 
иде о ло шку не го на уч ну, по ла
ри за ци ју дру штве не на у ке у 
од но су пре ма те ку ћој тран зи
ци ји Ср би је. Ме ђу они ма ко ји 
се јав но из ја шња ва ју, ма ло је 
на уч них ми сли ла ца као што је 
др Ду брав ка Ста јић ко ји та ко 
хра бро, отво ре но, објек тив но и 
кри тич ки кон струк тив но при
сту па ју пре и спи ти ва њу те ку ће 
тран зи ци је Ср би је, те са гле да
ва њу ствар них и мо гу ћих им
пли ка ци ја ко је она у се би но си.

По ла зе ћи од ну жно сти дру
штве них про ме на, др Ста јић 

се не из ја шња ва за или про тив 
тран зи ци је, већ за ње но пре у
сме ра ва ње пре ма ду го роч ном 
ин те грал ном раз во ју Ср би је. 
То под ра зу ме ва да се на еко
ном ско на за до ва ње од го во ри 
раз ви ја њем про из вод ње, на де
ин ду стри ја ли за ци ју ин ду стри
ја ли за ци јом, на дез ин те гра ци
ју ин те гри са њем при вре де и 
дру штва, на не за по сле ност за
по шља ва њем, на си ро ма штво 
дру штве ним бла го ста њем, на 
илу зи ју со ци јал не др жа ве ње
ним ствар ним раз во јем.

Сту ди ја др Ду брав ке Ста јић 
је зна ча јан до при нос на уч ној 
те о ри ји и дру штве ној прак си. 
Она је озбиљ но упо зо ре ње да је 
тран зи ци ја Ср би је кре ну ла опа
сном стран пу ти цом, са ко је се 
на пра ви пут мо же вра ти ти са
мо по кре та њем свих раз вој них 
по тен ци ја ла на осно ву ду го роч
не, на уч но за сно ва не стра те ги је 
одр жи вог раз во ја. 
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