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Сажетак
Уовомчланкуаутористражујеположајженанатр
жишту рада у Србији. Посебна пажња је усмерена
на положајжена у запослености и незапослености,
иположајуженанатржиштурадаунекимдругим
друштвимаутранзицији.Иакојеуопштебиломного
позитивних промена у положајужена натржишту
рададугорочнопосматрано, посебно упредтранзи
циономпериоду,многипоказатељиуказујудајеполо
жајженајошлошијиуодносунамушкарце:удеоже
науекономскојактивностиизапосленостијемањи,
стопа незапосленостижена је већа,жене просечно
дужечекајузапослење,концентрацијаженаутипич
ноженскимпрофесијамајејошвеомависока.
Главнатеза једоказана:женеудруштвуутранзи
цији су маргинализоване и фрагментиране. Оне још
морајудаусклађујупородичнеобавезесараднимоба
везама.Новораднозаконодавствоипроменеуздрав
ственом,пензиономсистемуисоцијалнојсигурности
водеканестандардномзапошљавањуженаинижим
зарадама.
Кључне речи:жене,тржиште рада, нестандардно
запошљавање,зараде,транзиција

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз
градњедемократскихинституцијауСрбији“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

Tр жи ште ра да пред ста вља је дан од основ них еле ме на та тр жи шне 
при вре де. Она је је дан од нај бит ни јих ци ље ва ко ји ма те же дру-

штва у тран зи ци ји. Ис тра жи ва ње ка рак те ри сти ка тр жи шта ра да и 
по ло жа ја же на на ње му, мо же да ука же на до ме те тран зи ци је јед-
ног дру штва и сте пен (не)дис кри ми на ци је жен ске рад не сна ге у 
ње му. У овом ра ду се по ла зи од хи по те зе ко ја гла си: у дру штву у 
тран зи ци ји је на де лу про цес еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке 
фраг мен та ци је жен ске рад не сна ге и уоп ште мар ги на ли за ци
је же на. Она се на сто ји по твр ди ти ана ли зом нај ва жни јих пра ва ца 
про ме на дру штве не, еко ном ске, де мо граф ске и по ли тич ке струк ту-
ре дру шта ва у тран зи ци ји. Ис тра жи ва ње се ба ви сле де ћим про бле-
ми ма 1) уче шће же на на (не)фор мал ном тр жи шту ра да, 2) не јед на-
ко сти у за ра да ма му шка ра ца и же на и си ро ма штво (не)за по сле не 
рад не сна ге и 3) не за по сле ност, же не и но ви је рад но и со ци јал но 
за ко но дав ство Ср би је. Ово се по ре ди са по ло жа јем же на на тр жи-
шту ра да у ЕУ, бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и дру гим зе-
мља ма у тран зи ци ји. 

Ве ћи сте пен за по сле но сти ста нов ни штва пред ста вља прет по-
став ку да од ре ђе но дру штво бо ље ко ри сти људ ске ре сур се. За по је-
дин ца то зна чи ве ћу ма те ри јал ну и со ци јал ну си гур ност, мо гућ ност 
пла ни ра ња рад не и жи вот не ка ри је ре, обра зо ва ња и на пре до ва ња и 
ве ћу укљу че ност у дру штве ни жи вот. По себ но је то бит но за же ну, 
ко ја мо ра да сва ко днев но ускла ђу је сво је уло ге у јав ној сфе ри ра да 
са по ро дич ним оба ве за ма. На и ме, по тре ба би о ло шке ре про дук ци је 
по ро ди це, и рад не сна ге уоп ште, на ме ћу оба ве зе ра ђа ња, по ди за ња 
де це, бри ге о њи ма и оста лим чла но ви ма до ма ћин ства. За по шља-
ва ње же не (или оста ја ње из ван тр жи шта ра да) је зна чај но јер од 
то га, у зна чај ној ме ри, за ви се вре ме и усло ви у ко ји ма она сту па у 
брак, ра ђа и по ди же де цу, а њи хо ва со ци ја ли за ци ја, обра зо ва ње и 
вер ти кал на дру штве на по кре тљи вост у нај ве ћој су ме ри по ве за ни 
са со ци јал ним по ре клом. По ро ди ца је основ на је ди ни ца ре про дук-
ци је дру штва и од ње них ка рак те ри сти ка за ви се и из гле ди же не на 
тр жи шту ра да. На осно ву ре ле вант них ис тра жи ва ња о (не)за по сле-
но сти мо же се за кљу чи ти да су же не, без об зи ра на кла сну и слој ну 
при пад ност, у не по вољ ни јој си ту а ци ји у од но су на му шкар це ка ко 
у раз ви је ним ка пи та ли стич ким дру штви ма та ко и у они ма ко ја су 
у тран зи ци ји. Оне су «ре зер вна ар ми ја ра да» ко ја се ме ња у скла ду 
са по тре ба ма ка пи та ла.
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По сто је не ке оп ште ка рак те ри сти ке со цио-еко ном ске си ту а ци-
је у дру штви ма у тран зи ци ји, што је по сле ди ца слич но сти ра ни јег 
раз во ја и пре ке по тре бе да се од ње га од у ста не, али и по себ но сти 
сва ко га од њих. Ов де ће се ви ше ис тра жи ва ти спе ци фич но сти тран-
зи ци је у Ср би ји и про це си на ста ја ња тр жи шта ра да. У дру штву у 
тран зи ци ји то је још ком пли ко ва но про це си ма на ста ја ња но ве кла-
се вла сни ка и на јам них рад ни ка. У Ср би ји су све му по се бан пе чат 
да ли ра то ви у окру же њу, ме ђу на род не санк ци је и бом бар до ва ње 
1989. го ди не од стра не чла ни ца НА ТО-а. Они су зна чај но ути ца ли 
на нај ва жни је ак те ре тр жи шта ра да (др жа ва, еко ном ске ели те, син-
ди ка ти, за по сле ни) и, у крај њој ли ни ји, до при не ли мар ги на ли за ци-
ји жен ске рад не сна ге. 

НАЈБИТНИЈЕКАРАКТЕРИСТИКЕСОЦИОЕКОНОМСКЕ
СИТУАЦИЈЕУДРУШТВИМАУТРАНЗИЦИЈИ

Па дом Бер лин ског зи да 1989. го ди не от по чео је и про цес на пу-
шта ња со ци ја ли стич ког си сте ма. Оп шти пра вац про ме на огле да се, 
по ред оста лог, у дра стич ном па ду при вред ног ра ста (ме ре ног сто-
пом БДП), за по сле но сти , за ра да и дру гих при ма ња од ра да а по ра-
стом не за по сле но сти, не си гур но сти за по сле ња, гу бит ком со ци јал-
них при ма ња од др жа ве и ра ни је већ сте че них пра ва здрав стве ног, 
со ци јал ног и оси гу ра ња за слу чај бо ле сти, не сре ће и оста ја ња без 
по сла. Упо ре до са тим до ве де на је у пи та ње чи та ва мре жа услу га 
и да ва ња од стра не др жа ве на ме ње на по је дин цу и по ро ди ци (хен-
ди ке пи ра ним, ста рим, бо ле сним ли ци ма, мар ги нал ним гру па ма). 
Ре стрик ци је су би ле из ну ђе не, због не до стат ка сред ста ва у др жав-
ном бу џе ту, а ка сни је су и оза ко ње не. Ме ђу нај ве ћим гу бит ни ци ма 
тран зи ци је на шле су се и же не. 

У пр вој де це ни ји тран зи ци је ве ћи на по ме ну тих зе ма ља су оба-
ви ле ко ре ни те про ме не дру штве не и еко ном ске струк ту ре. Ср би ја 
је ту де це ни ју «про пу сти ла», од но сно нај ви ше се ба ви ла др жав ним 
и на ци о нал ним пи та њи ма. Про це си на ста ја ња мо дер не тр жи шне 
при вре де су би ли под ре ђе ни ин те ре си ма кла се у на ста ја њу и под 
кон тро лом до ми нант не пар ти је на вла сти. Тран зи ци ја је би ла, по 
оце ни мно гих со ци о ло га «бло ки ра на». Озбиљ ни ји по ку ша ји раз во-
ја тр жи шних од но са и ин сти ту ци ја усле ди ли су по сле 2000. го ди-
не. Ова на по ме на има сми сла ка да се по ре де ре зул та ти тран зи ци је 
у дру гим зе мља ма у прет ход ној де це ни ји и по. 
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Пад друштвеног производа у бив шим со ци ја ли стич ким зе-
мља ма био је та кав да ве ћи на њих ни је ус пе ла да до стиг не ни во 
из 1990. го ди не. СРЈ је 2000. го ди не има ла све га 45,7% , Бу гар-
ска 74,7%, Ру му ни ја 77,0%, Хр ват ска 86,7% а Сло ве ни ја 110,6 %. 
Ово је би ло да ле ко иза про се ка ЕУ. Го ди не 1995. Пољ ска је има ла 
28,2% ДБП/п. ц. ЕУ, Ма ђар ска 31,6%, Бу гар ска 22,1%, Ру му ни ја 
20,7%.1) Ср би ја је 2000. го ди не има ла 10% про се ка БДП зе ма ља ЕУ, 
а са мо 30% из 1989. го ди не2). Овај оп шти по ка за тељ раз ви је но сти 
не ке еко но ми је је до каз да је не раз ви је на при вре да а људ ски по-
тен ци ја ли не до вољ но ис ко ри шће ни. Опо ра вак је усле дио та ко да 
је 2003. го ди не оства рен БДП у ви си ни 52% оног из 1990. го ди не.3)

Смањењестопезапослености је ка рак те ри стич но за зе мље у 
тран зи ци ји. Не ка да «при кри ве но» за по сле ни ви шко ви рад не сна ге 
су у но вим усло ви ма по ста ли ви дљи ви и због па да при вред не ак-
тив но сти при ну ђе ни да оста ну без по сла. У ме ри у ко јој се по сло-
ва ло на тр жи шним прин ци пи ма, а при ва ти за ци ја др жав ног сек то ра 
би ла спо ри ја од то га, уве ћа вао се број не за по сле них. Ка ко су по 
тех но ло шкој раз ви је но сти у пи та њу при вре де ко је су би ле не ко-
ли ко де це ни ја иза ЕУ, то је до ла зак стра ног ка пи та ла и ком па ни ја 
до при но сио и но вом та ла су гу бит ка по сла. По пра ви лу, че шће и 
лак ше су от пу шта не же не не го му шкар ци. Је дан од фак то ра ко ји је 
на то ути цао био је и па три јар хал ни мен та ли тет, из ра жен у ста ву да 
је же ни ме сто у ку ћи а не у фа бри ци.

Порастстопенезапослености,итоотворенеизваничноре
гистроване, је општа карактеристика друштава утранзицији. 
Не ка да устав на ка те го ри ја «пра во на рад» озбиљ но је до ве де на у 
пи та ње. Зва нич не сто пе не за по сле но сти, ра чу на те пре ма ме то до-
ло ги ји Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (ИЛО), или пре ма до ма ћој 
ста ти сти ци, по твр ди ле су по сто ја ње «ре зер вне ар ми је ра да». Њен 
обим и струк ту ру ре ме ти ли су људ ски гу би ци у рат ним зби ва њи-
1) Љ. Пр ву ло вић, “Де це ни ја еко ном ских ре фор ми у зе мља ма Ис точ не Евро пе”, Међуна

роднипроблеми,Vol.LIII,бр.4/2001,стр. 393. За ни мљив је и по да так да је Хр ват ска 
2005. го ди не има ла БДП/п.ц. ко ји је од го ва рао 49% про се ка ЕУ, Ру му ни ја 35% а Бу гар-
ска 32%. (Из вор: Ра до је Ар се нић, “Нер во за у За гре бу”, Политика,26септембар2006,
стр. 5.

2) Б. Ди ми три је вић, “Ср би ја из ме ђу европ ске де мо кра ти је и бал кан ског син дро ма”, Но
васрпскаполитичкамисао,бр.14/2002,стр. 282. За 2003. го ди ну ви ди. С. Ан то нић, 
“Дру штве на осно ва и са да шњи по ку шај мо дер ни за ци је “, зб. Друштвенатрансформа
цијаистратегиједруштвенихгрупа:свакодневницаСрбијенапочеткутрећегмиле
нијума,(прим. А. Ми лић), ИСИ Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 2004, стр. 34.

3) Ми лу тин Ми тро вић, “Од че га жи ви овај на род?”, Република,бр.334335,131јун2004,
стр. 10.
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ма, по раст оп ште сто пе смрт но сти ста нов ни штва и од ла зак но вих 
(мла дих и све ква ли фи ко ва ни јих) ми гра на та ван зе мље. Убла жа ва-
ли су је про це си отва ра ња но вих при ват них фир ми и бег у «си ву 
еко но ми ју». У прет ход ном си сте му по сто ја ле су ствар на и «при-
кри ве на» за по сле ност. У но во на ста ју ћем дру штву по ред зва нич не 
на ста ла је и «при кри ве на» не за по сле ност. Реч је о не за по сле ни ма 
ко ји су укљу че ни у не фор мал ну еко но ми ју и на тај на чин сти чу 
сред ства за пре жи вља ва ње.

У Ср би ји је, баш као и у це лој Ју го сла ви ји, у то вре ме опа дао 
БДП, про дук тив ност ра ста и ре ал ни лич ни до хо ци. Пад су бе ле жи-
ли и ре ал ни лич ни до хо ци, али знат но спо ри је од про дук тив но сти 
ра да. Сто па ин фла ци је, не за по сле но сти и за ду же но сти би ле су ме-
ђу нај ве ћи ма у Евро пи. Ја ча ла је и ак тив ност у «си вој» еко но ми-
ји, а си ро ма штво се по ла ко али си гур но ши ри ло и пре ме шта ло из 
ру рал них у ур ба на на се ља. У пр вој де це ни ји тран зи ци је др жа ва 
се «по бри ну ла» да се рад ним за ко но дав ством и ме ра ма со ци јал не 
по ли ти ке то не до во ди у пи та ње. Дру гим по те зи ма, а по себ но ме-
ра ма еко ном ске по ли ти ке, по ли тич ка ели та на вла сти је си гур ност 
за по сле ња, за ра да, ма те ри јал не и со ци јал не обез бе ђе но сти љу ди је 
ствар но обез вре ди ла. Ово је ди рект но ути ца ло на ка рак те ри сти ке 
тр жи шта ра да и по ло жај же на на ње му.

Губитакстеченихправауобластиздравствене,социјалнеза
штите,стицањапензијаиматеријалнихидругихнакнадазасо
цијалнусигурностпојединцаипородице(апосебнодецеижена) 
свевремејебиоприсутан, али је по сте пе но оза ко њен и ин сти ту-
ци о на ли зо ван у дру штви ма у тран зи ци ји. Оп шти пра вац про ме на 
мо же се опи са ти као по вла че ње др жа ве из ове сфе ре, пре ба ци ва-
ње бри ге на по је дин ца и ње го ву по ро ди цу, без об зи ра као се то 
иде о ло шки прав да ло (тр жи шном утак ми цом, све оп штом ли бе-
ра ли за ци јом, гра ђан ским пра вим и ду жно сти ма и сл.). До не то је 
но во «флек си бил но» рад но за ко но дав ство, ре фор ми сан пен зи о ни 
си стем и со ци јал на за шти та по је дин ца и по ро ди це. Глав ни ди стри-
бу тер и фи нан си јер ви ше ни је др жа ва а ко ри сни ци го то во це ло ста-
нов ни штво. У не до стат ку сред ста ва, и због про ме ње них ци ље ва 
дру штве ног раз во ја, сред ства су сма ње на. По ве ћа ва се број су бје-
ка та ко ји, по ла зе ћи пре све га од са мог по је дин ца, об ли ку ју ци ље-
ве, на чи не и обим за до во ља ва ња по ме ну тих по тре ба. По ред ин сти-
ту ци о нал них ја вља ју се и ва нин сти ту ци о нал ни су бјек ти. Уме сто 
цен тра ли за ци је сле ди де цен тра ли за ци ја слу жби и уста но ва ко је су 
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на ме ње не пру жа њу услу га да ле ко ма њим и по себ ним гру па ма со-
ци јал но угро же ног ста нов ни штва.

Ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли фе но ме ном си ро ма штва у тран-
зи ци ји кон ста то ва ли су да је на кон 1990. оно у по ра сту ка ко ме ђу 
за по сле ном та ко и у оста лој по пу ла ци ји. Нов и ма со ван про блем 
је упра во си ро ма штво за по сле них. Оно је по сле ди ца ре ал ног па-
да за ра да, спо рог при вред ног опо рав ка и осло ба ђа ња ви шка за по-
сле них, не ус кла ђе но сти про це са про па да ња со ци јал них функ ци ја 
др жа ве и пре ла ска на тр жи шну при вре ду. То ме је, сва ка ко на свој 
на чин, до при нео и бу ран про цес на ста ја ња но ве пред у зет нич ке и 
вла снич ке кла се-ка пи та ли ста. За дру штва у тран зи ци ји на про сто-
ри ма Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе бит но је да се но ва кла са 
ка пи та ли ста упра во фор ми ра(ла) у пе ри о ду по сле 1989. го ди не. По 
свом по ре клу, али и мо дер ни за циј ским по тен ци ја ли ма, она је да-
ле ко иза исто и ме не у раз ви је ним ка пи та ли стич ким дру штви ма. У 
про це су ње ног на ста ја ња ко ри сте се раз ли чи та сред ства и ме то ди, 
чи ја по сле ди ца је и на ста ја ње но вих ка те го ри ја си ро ма шних љу ди. 
О ве ли чи ни си ро ма штва по сто је раз ли чи ти по да ци, што за ви си ко 
их из но си и ко ја ме ри ла ко ри сти. Пре ма про це ни Б. Ми ла но ви-
ћа Ги ни ко е фи ци јент у пред тран зи ци о ном пе ри о ду у Ср би ји (пре 
1990. го ди не) ни је пре ла зио вред ност 0,24, а по чет ком ове де це ни је 
је 0,304).

»Ново«раднозаконодавство у зе мља ма у тран зи ци ји се, у нај-
кра ћим цр та ма, мо же опи са ти сле де ћим ре чи ма: ме ња се основ ни 
сво јин ски од нос (при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра ња као ње на пр ва 
фа за др жав не/дру штве не сво ји не) у свим сфе ра ма при вре ђи ва ња; 
про це су ли бе ра ли за ци је су под ре ђе не ме ре крат ко роч не еко ном ске 
по ли ти ке; отва ра њем пре ма све ту и при вла че њем стра них ин ве-
сти то ра прав да се гу би так пра ва из ра да тј. олак ша ва се гу би так 
по сла. Од ба цу је се сва ка пар ти ци па ци ја за по сле них. Др жа ва од-
ре ђу је ми ни мум усло ва за рад и од но са из ме ђу по сло дав ца и рад-
ни ка, Со ци јал на по ли ти ка се из ме шта из фир ме, а по је дин цу се 
пре пу шта да во ди бри гу о се би и сво јој по ро ди ци. Ре фор ми шу се 
си сте ми здрав стве не и со ци јал не за шти те по угле ду на ЕУ. Ве ћи на 
ових ме ра је на ште ту (не)за по сле них же на, по себ но оних из си ро-
ма шни јих кла са или сло је ва.
4) О Ги ни ко е фи ци јен ту у дру гим дру штви ма у тран зи ци ји ви ди: Д. Шу ко вић, Тржиште

иекономскенеједнакости,Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2006, стр. 154. 
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У ме ђу вре ме ну се у све ту де ша ва ли сна жни про це си гло ба-
ли за ци је и ре ги о на ли за ци је еко но ми је и дру штва. Они су од 2000. 
за пљу сну ли и ове про сто ре. Су шти на тих свет ских трен до ва, озна-
ча ва се тер ми ном «но ва еко но ми ја», је у сле де ћем: по ве ћа на је не-
си гур ност за по сле ња а по ра сло је се ље ње ка пи та ла у од но су на 
се ље ње рад не сна ге; др жа ва се по вла чи из ре гу ли са ња рад них од-
но са, а еко но ми ја се ли бе ра ли зу је и гло ба ли зу је; пре го ва ра ње о 
над ни ца ма и усло ви ма ра да пре пу шта се по сло дав ци ма и рад ни-
ци ма, а др жа ва се из тих пре го во ра по вла чи; рад на сна га се стал-
но при ла го ђа ва но вим рад ним усло ви ма и до жи вот но обра зу је; на 
де лу су про це си оп ште ли бе ра ли за ци је по сло ва ња и де ре гу ла ци је, 
од но сно по вла че ње др жа ве из ре гу ли са ња рад них од но са. Ње на 
нај ва жни ја бри га по ста је бор ба про тив ду го роч не не за по сле но-
сти. Ово се у рад ном за ко но дав ству ма ни фе сту је и кроз све ве ћу 
за сту пље ност «флек си бил них», «ати пич них» рад них од но са, а на 
ра чун си гур ног, стал ног за по сле ња, са пу ним рад ним вре ме ном, 
си гур ном за ра дом, кон ти ну и те том рад не и жи вот не ка ри је ре. То 
до при но си да љој ато ми за ци ји рад не сна ге и пред ста вља «мрач ну 
стра ну» про це са гло ба ли за ци је.

ЖЕНЕИ(НЕ)ФОРМАЛНОТРЖИШТЕРАДА
УДРУШТВУУТРАНЗИЦИЈИ

Пар ти ци па ци ја же на у ак тив ној рад ној сна зи и ме ду за по
сленима би ла је знат но ве ћа у ре ал со ци ја ли стич ким не го у раз-
ви је ним ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма. У пр ви ма је си стем под-
сти цао за по шља ва ње же на, због по тре ба ле ги ти ма ци је кла се на 
вла сти, а др жа ва је обез бе ђи ва ла ши ро ку по др шку по ро ди ци и по-
је дин цу у ви ду нов ча них тран сфе ра и сер ви са јав них услу га на-
ме ње них здрав ству, обра зо ва њу, со ци јал ној за шти ти де це, мај ки, 
хен ди ке пи ра них, не за по сле них ли ца и дру гих мар ги нал них гру па. 
У раз ви је ним тр жи шно ори јен ти са ним при вре да ма сте пен за по-
сле но сти био је де тер ми ни сан ни во ом раз ви је но сти по де ле ра да, 
на уч но-тех но ло шког про гре са, сна ге ра да и ка пи та ла и де ло ва ња 
др жа ве тј. ак ту ел не еко ном ске по ли ти ке ели та на вла сти. Же не су 
би ле ре зер вна ар ми ја ра да ко јој је пре пу ште но тзв. се кун дар но 
тр жи ште. На ње му је знат но ни жи сте пен си гур но сти за по сле ња, 
на јам ни не су ма ње, а рад но вре ме «флек си бил но» и до но си зна чај-
не уште де у ко рист ка пи та ла. Нов ча на и дру га да ва ња по ро ди ци 
за ви си ла су од вла да ју ћег со ци јал ног мо де ла др жа ве бла го ста ња. 
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У сва ком слу ча ју же не и по ро ди це су би ле у не по вољ ни јем ма те-
ри јал ном и дру штве ном по ло жа ју не го оне у ре ал-со ци ја ли стич-
ким дру штви ма. У ства ри, ка пи та ли стич ке зе мље За па да су има ле 
знат но ви ши ни во ак тив не рад не сна ге у од но су на рад но спо соб но 
ста нов ни штво не го со ци ја ли стич ке.5) Уче шће же на би ло је ис под 
ни воа за по сле но сти у ко манд ним еко но ми ја ма. Осврт на по дат ке 
о за по сле но сти у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји на во ди на за кљу чак 
да су по ред ле ги ти ма циј ских раз ло га на сте пен за по сле но сти же на 
ути ца ли сте пен еко ном ског раз во ја али и кул ту ро ло шки фак то ри. 
Нај ве ћа за по сле ност же на би ла је у Сло ве ни ји (дру га у све ту иза 
Ја па на ) а нај ни жа на Ко со ву и Ме то хи ји. У пр вој је би ла нај ни жа 
сто па не за по сле но сти а у дру гом под руч ју нај ви ша6).

СекторскираспоредраднеснагеуЕУ15претрпео је то ком 
по след ње две де це ни је про шлог ве ка зна чај не про ме не. До ми ни-
ра тер ци јар ни, по сте пе ну за по сле но сти и у ства ра њу БДП сек тор 
услу га, сле ди се кун дар ни а при мар ни упо шља ва све га не ко ли ко 
про це на та ста нов ни штва. Из ме ње на је струк ту ра за ни ма ња и нај-
ва жни ја су она ко ја су у обла сти но вих ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја. Не ка да ва жне гра не про из вод ње (ру дар ство, тек стил на ин-
ду стри ја, ме та лур ги ја) из гу би ле су на зна ча ју. Но си о ци раз во ја и 
нај ве ћег до при но са ра сту на ци о нал не еко но ми је су де лат но сти у 
ко ји ма се ства ра и при ме њу је но во зна ње и тех но ло ги ја и сек тор 
но вих услу га. На ста ла су и но ва за ни ма ња ва жна за раз вој и при-
ме ну но вих тех но ло ги ја. На осно ву ре ле вант них ис тра жи ва ња из 
те обла сти мо же се за кљу чи ти да су ве ћи на за по сле них у но вим 
сек то ри ма и за ни ма њи ма му шкар ци.

Ра ни је за па жен тренд фе ми ни за ци је про фе си ја и де лат но сти 
до био је но ве ди мен зи је. Он се огле да, по ред оста ло га, у то ме што 
се пре власт же на у њи ма по кла па са па дом угле да и за ра да. Не ка да 
си гур но за по сле ње у обра зо ва њу, здрав ству слу жба ма со ци јал не 
5) Сто па за по сле но сти же на у ЕУ би ла је 2001 го ди не 54,9%, (а му шка ра ца 73,0%), с тим 

да су нај ви шу сто пу има ле Дан ска (72,0%), Швед ска (70,4%), Фин ска (65,4%), Ни зо-
зем ска (65,2%) и Ве ли ка Бри та ни ја (65,1%), а нај ни жу Грч ка (40,9%), Ита ли ја (41,1%) 
и Шпа ни ја (41,9%). Та да је Сло ве ни ја има ла сто пу за по сле но сти же на од 58,6%, Ру му-
ни ја 58,2%, Че шку 57,0%, Сло вач ка 51,8%, Пољ ска 48,4%, Ма ђар ска 49,6% и Бу гар ска 
47,9% (Em ployment in Euro pe 2002.; Re cent Trends and Pro spects, 2002 Lu xem bo urg: 
Euro pean Com mis sion, P. 173.)

6) Оп шта сто па не за по сле но сти у Сло ве ни ји је би ла 1960. го ди не 1,9 а на КиМ 15,5. По-
сле 30 го ди на у пр вој је сто па не за по сле но сти сма ње на на 1,7 а на дру гом под руч ју 
по ра сла је на 57,2. Ако се број не за по сле них же на у 1960 го ди ни узме као 1,00, он да је 
ин декс по ре ђе ња у Сло ве ни ји 1990. био 0,38 а на КиМ 17,59! Про ра чун ауто ра пре ма 
по да ци ма из СтатистичкигодишњакЈугославије1968,стр. 356 и Статистичкиго
дишњакЈугославије 1991,стр. 471.
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за шти те, на при мер, због кри зе др жа ве бла го ста ња и при ва ти за ци-
је, је озбиљ но до ве де но у пи та ње. У зе мља ма у тран зи ци ји ово је, 
пре све га, из ну ђе но не до стат ком ствар них мо гућ но сти дру штва. У 
оба слу ча ја све се прав да ли бе рал ном иде о ло ги јом ко ја ма ло по ма-
же они ма ко ји гу бе по сао, ме ђу ко ји ма су ве ћи на же не. На мет нут је 
но ви кон цепт рад ног за ко но дав ства у чи јој је осно ви «флек си бил-
но» за по шља ва ње, «флек си бил но» рад но вре ме и рад ни од но си. 

Пад за по сле но сти у од ре ђе ној еко но ми ји, по пра ви лу ви ше 
по га ђа же не не го му шкар це. У Ру си ји је на при мер од 8 ми ли о на 
за тво ре них рад них ме ста 6 ми ли о на при па да ло же на ма7). У раз ви-
је ним ка пи та ли стич ким при вре да ма же не бр же гу бе по сао, би ло да 
се га се де лат но сти у ко ји ма су ве ћи на, уки да ју сред ства за њи хо во 
фи нан си ра ње или су че шће за по сле не у се кун дар ном тр жи шту ра-
да. У зе мља ма у тран зи ци ји, пре све га у Цен трал ној и Ју го и сточ ној 
Евро пи, пад за по сле но сти био је дра сти чан од 1989/1990. го ди не 
био је 26 ми ли о на, од че га су 14 ми ли о на рад них ме ста из гу би ле 
же не.8) На под руч ју бив ше Ју го сла ви је на сма ње ње за по сле но сти 
по ред тран зи ци је ути ца ли су рат, а у Ср би ји и по себ ни фак то ри. 
Упо ре ди ли се кре та ње за по сле но сти, про дук тив но сти ра да и раст 
БДП у Ср би ји он да се ви ди да је за по сле ност спо ри је опа да ла од 
по след ње две де це ни је. Глав ни раз лог је сте по тре ба по ли тич ке 
ели те на вла сти да са чу ва со ци јал ни мир, а тек по том не раз ви јен 
при ват ни сек тор и не спрем ност ста нов ни штва да пре у зме ри зик 
за по сле ња у ње му. У при лог та квој тврд њи иде то што је зва ни-
чан пад за по сле но сти пот це њен, јер је ве ли ки број љу ди био на 
при нуд ним од мо рим и укљу чен у «си ву» еко но ми ју. Мо гућ ност 
укљу чи ва ња у ту зо ну ак тив но сти при ват ни ка, као и зва нич но ре-
ги стро ва них фир ми, до при не ла је и пот це ње но сти ство ре ног БДП 
и пре це ње но сти зва нич не не за по сле но сти. То су по ја ве ка рак те ри-
стич не за све зе мље у тран зи ци ји, са мо што су у Ср би ји има ле ве ће 
ди мен зи је, ду же се одр жа ле и у те жим усло ви ма се убла жа ва ју и 
от кла ња ју.Неједнакости у зарадама (најамнинама)мушкараца и
жена су по сто ја ле ка ко у тр жи шно ори јен ти са ним та ко и ре ал-со-
ци ја ли стич ким еко но ми ја ма. У пр ви ма је тај јаз у про те клих не ко-
ли ко де це ни ја по ве ћан, што се де си ло и чла ни ца ма ЕУ. У дру ги ма 
7) Пад за по сле но сти У СРЈ од 1991. до 2000 го ди не био је пре ма про це ни ВССЈ 400 хи-

ља да, а од 2001-2005. го ди не без по сла је у Ср би ји зва нич но оста ло 229 хи ља да љу ди. 
Из вор: “Сва ки дру ги не за по сленн”, Синдикалниповереник,30 јун 2000, стр. 3 и проце
неМАП-а, са оп ште не на РТВ сту дио Б, Ве сти, 1. јул 2007.

8) WomenandTransition,aSummary, UNI CEF, Re gi o nal mo ni to ring Re port Sum mary, No 6, 
Italy, 1999, pp. 3 and 6.
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је он по сто јао, али се зва нич но ни је при зна вао. Пре ма нај но ви јим 
ре зул та ти ма ис тра жи ва ња хо ланд ских со ци о ло га де вој ка са за вр-
ше ним фа кул те том већ на по чет ку рад не ка ри је ре има 15% ма њу 
за ра ду од сво га ко ле ге. У Аме ри ци се тај јаз уве ћа ва на кон де сет 
го ди на ра да, јер је же на оп те ре ће на про бле ми ма ства ра ња по ро-
ди це, ра ђа њем и по ди за њем де це.9)Пре ма нај но ви јим по да ци ма у 
ЕУ у по ро ди ца ма са ма лом де цом же не су за по сле не у 62,4% а му-
шкар ци 91,4%.10) Сто га се све че шће чу ју зах те ви за ства ра ње усло-
ва за по нов но укљу че ње же на у свет ра да. 

Пре ма по да ци ма за Ју го сла ви ју од 1960. до 1990. го ди не же не 
су при ма ле ма ње у про се ку 12-15% од за ра де му шка ра ца11). То је 
би ло да ле ко иза Фран цу ске и Не мач ке (25% и 30%) Оно што се из 
тих по да та ка не ви ди је сте чи ње ни ца да су ве ћи ну за по сле них у 
сек то ри ма и де лат но сти ма ко ји су би ли ли де ри по ви си ни за ра да 
ве ћи ну чи ни ли му шкар ци (нафт на ин ду стри ја, бро до град ња, ва-
зду шни са о бра ћај, фи нан сиј ске услу ге и др жа ве слу жбе). У рад-
но ин тен зив ним де лат но сти ма, ко је ни су би ле стра те шки ва жне за 
дру штве ни раз вој и одр жа ва ње на вла сти по ли тич ке ели те, ве ћи ну 
су пред ста вља ле за по сле не же не. Оне су де це ни ја ма при ма ле за ра-
де за 20% ни же од про се ка при вре де а ви ше стру ко ни же од за по-
сле них у гра на ма ли де ри ма. Ра спо ни у при ма њи ма рад ни ка истих 
ква ли фи ка ци ја у раз ли чи тим гра на ма кре та ли су се од 1 пре ма 3,5. 
По чет ком де ве де се тих за ра де рад ни ка у нај бо ље пла си ра ној гру-
па ци ји у рас по де ли до хот ка и оних ко ји су нај бо ље у то ме про шли 
би ли су 1 пре ма 4,5!12)

Тран зи ци ја је тај јаз про ду би ла и усме ри ла у дру гом прав цу 
- ка но вим гу бит ни ци ма за по сле ња и стал них из во ра при хо да, а 
у ко рист но вих «ли де ра» и при пад ни ка но ве вла снич ке (ка пи та-
ли стич ке) кла се у на ста ја њу. Са си гур но шћу се мо же ре ћи да ће 
не јед на ко сти у за ра да ма му шка ра ца и же на у Ср би ји и дру гим зе-
мља ма у тран зи ци ји би ти још ве ћи. Је дан од фак то ра та квих про-
ме на је ути цај про це са гло ба ли за ци је, при ва ти за ци је и ја ча ње тра-
9) О то ме ви ше: M. Ro bert de Vi res, Ma ar ton H. J. Wol bers, “Non-stan dard em ployment re la-

ti ons and wa ges among school le a vers in the Net her lands”, Work,EmploymentandSociety,
Vol19(3),2005,pp.503525.

10) “Же не за ра ђу ју ма ње”, A. B. - Euro pa, ЕУ, Послови (На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње)бр.24,5фебруар2008, стр. 12

11) Го ди не 1976. нај ве ће раз ли ке су би ле у за ра да ма му шка ра ца и же на са ВСС (14%) са 
ВСС, а нај ма ње са НКВ струч ном спре мом(12%). о то ме Ви ше у: Н. Но ва ко вић, (Дез)
интеграцијарадничкекласедругеЈугославије,Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
стр. 72.

12) Н. Но ва ко вић, Пропадањерадничкекласе,ИДН и Рад,Бе о град, 2007. стр. 31.



стр:377408.

- 387 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ди ци о нал не па три јар хал не (кул ту ре) ко ја же ни ви ди ме сто у ку ћи, 
ра ђа њу и по ди за њу по том ства. Ка ко про це си ма гло ба ли за ци је, у 
ко ји ма се ка пи тал бр же се ли од рад не сна ге, ни је иму на ни ЕУ то је 
мо гу ће да се јаз у за ра да ма му шка ра ца и же на про ду би и у ње ним 
чла ни ца ма. Ово мо же би ти зна ча јан фак тор за др жа ва ња/по ди за ња 
но вих ба ри је ра за сло бод ну цир ку ла ци ју рад не сна ге из ме ђу ЕУ и 
но во при мље них чла ни ца. Же не су те ко је пла ћа ју ве ћу це ну не го 
му шкар ци, без об зи ра на ста рост, обра зо ва ње и кла сну при пад ност.

Упо ред ни по да ци о «ја зу» у пла та ма из ме ђу му шка ра ца и же на 
у зе мља ма у тран зи ци ји на во де на за кљу чак да се у не ки ма од њих 
он по ве ћа ва (као у Бу гар ској,) а у дру ги ма сма њу је (Че хо сло вач ка, 
на при мер). У пр вој је 1990. го ди не же на за ра ђи ва ла 74% за ра де 
му шкар ца, а 1997. го ди не 69.1%. У дру гој је од 1987-1996. го ди не 
сма ње на раз ли ка од 66,1% на 81,3%. У В. Бри та ни ји те не јед на ко-
сти су нај ве ће ( 30%).13)

Ангажовањеу«сивој»економијипредстављаопштупојавуу
друштвимаутранзицији.То је по ја ва ко ју сре ће мо и у раз ви је ним 
ка пи та ли стич ким при вре да ма, али је њен удео у укуп ној за по сле-
но сти, при вред ној ак тив но сти и ГДП знат но ни жи. Она је по ка за-
тељ кри зе јав не еко но ми је, а ње ним уче сни ци ма, по пра ви лу, обез-
бе ђу је до дат не при хо де. У зе мља ма ЕУ15 удео ових ак тив но сти у 
БДП кре та ла се 4-5% кра јем 80-их го ди на, а 1997. го ди не је би ло 
нај ма ње у Аустри ји 8,9% а нај ви ше у Фран цу ској (21%). Де сет го-
ди на ка сни је про сеч но уче шће у ства ра њу БДП је 7-10%.14) У со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји ве ће ан га жо ва ње љу ди у «си вој» еко но ми-
ји за па же но је кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Је дан од 
раз ло га би ла је не склад из ме ђу по ну де и по тра жње ро ба и услу га, 
пад еко ном ске ак тив но сти и ни ске ре ал не за ра де за по сле них. Го-
ди не 1986. ту се ства ра ло 19,7% ре ги стро ва ног дру штве ног про из-
во да15) Пре ма ис тра жи ва њи ма Вељ ка Ру са у Сло ве ни ји су се тим 
ак тив но сти ма ба ви ле ви ше же не, рад ни ци ни жих ква ли фи ка ци ја 
13) GenderinTtransition, World Bank Was hig ton D.C. mart 21, 2002, p. 26. Де сет го ди на ка-

сни је у ЕУ же не су по са ту за ра ђи ва ле 15% ма ње не го му шкар ци. Раз ли ке су уоч љи ве 
из ме ђу по је ди них зе ма ља. Плат ни јаз из ме ђу же на и му шка ра ца је:» нај ма њи у Грч кој, 
и из но си 9%, а нај ве ћи је на Ки пру, и из но си 25%. Ци фре за Бу гар ску и Ру му ни ју, ко је 
су се бло ку при дру жи ле у ја ну а ру, бли зу су про сје ка ЕУ -из но се 16% од но сно 13%.» 
(Европ ска ко ми си ја, 7 март 2007.). У Ср би ји је раз ли ка у пла та ма му шка ра ца и же на 
20%.

14) Г. Кр стић, “Узро ци и по сле ди це си ве еко но ми је у Ју го сла ви ји”, у зб. М. Ми ло са вље вић 
(ур.), Социјалнаполитикаутранзицији, Бе о град, ЦАП и УГСС “Не за ви сност”, 1998, 
стр. 393. и Ср би јан ка Ра фа и ло вић, “Од кри ми на ла до бор бе за го ли жи вот”, Синдикал
ниповереник,31.октобар2006,стр. 7

15) Г. Бо жо вић, “Си ва еко но ми ја и ста би ли за ци ја при вре де”, Економика,бр.4/1994,стр. 8.
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с ци љем да по пра ве свој по ро дич ни бу џет. У дру штви ма у тран зи-
ци ји за бе ле жен је зна ча јан раст «си ве еко но ми је» у ства ра њу БДП. 
Пре ма упо ре ди вим по да ци ма од 1990-1995. го ди не уче шће «си ве 
еко но ми је» је по ве ћа но у Сло ве ни ји са 14% на 19%, СРЈ од 24% на 
30%, Бу гар ској од 17% на 40% а Ру си ји од 15% на 42%! У на шој 
зе мљи 1993. го ди не тај удео у ре ги стро ва ном БДП био је 54,4%.16) 
По чет ком 2000. го ди не не фор мал не ак тив но сти су у Хр ват ској 
ства ра ле 26,5% БДП, у СРЈ 35% и 36% у Бу гар ској.

У Ср би ји се тре ћи на БДП ре а ли зо ва ло у не фор мал ним ак тив-
но сти ма, а 2005. го ди не то је из но си ло од јед не тре ћи не до две пе-
ти не БДП.17) За та ко не што би ло је по треб но ан га жо ва ње ве ли ког 
бро ја љу ди. Они су би ли не за по сле ни, ра ди ли у дру штве ном, ме-
шо ви том и при ват ном сек то ру сво ји не. Пре ма про це ни В. Цве ји ћа 
у Ср би ји је 2000. го ди не та ко ра ди ло 550-770 хи ља да љу ди, а пре ма 
по да ци ма Еко ном ског ин сти ту та из Бе о гра да у 2006. го ди ни чак 
ми ли он љу ди.18) Ка сни ја и оп се жни ја ис тра жи ва ња ове обла сти по-
твр ди ла су прет по став ку да се «си вом» еко но ми јом ба ви зна ча јан 
део ста нов ни штва, а да је она до при не ла убла жа ва њу си ро ма штва 
и со ци јал них на пе то сти. 

Подаци о приходима од активности у «сивој» економији за
једне друштвене слојеве представља бег од па да у си ро ма штво, 
а за дру ге одр жа ва ње по сто је ћег на чи на жи во та или ње го во по-
бољ ша ње. И у тој обла сти оп стао је и про ду био се јаз у за ра да ма 
му шка ра ца и же на. Же не су у СР Сло ве ни ји би ле ви ше укљу че не у 
не фор мал ну еко но ми ју. 19) У СРЈ су 2000. го ди не же не су у «си вој» 
еко но ми ји за ра ђи ва ле 39% ма ње од му шка ра ца а у јав ном сек то ру 
16) По да ци за Сло ве ни ју, СРЈ, и Ру си ју из Women inTransition, p. 6, за Бу гар ску у Em

ploymentandLabourMarket. p. 43. и 64., за Хр ват ску исто, стр 176. За 2000. го ди ну за 
СРЈ су по да ци Анкетеораднојснази, об ја вље ни у: Г. Кр стић, Б. Сто ја но вић, “Ана ли-
за фор мал ног и не фор мал ног тр жи шта ра да у Ср би ји”, ЦЛДС, Бе о град, 2002, стр 46.

17) П. Ђу кић, “Пет го ди на еко ном ске тран зи ци је у Ср би ји: учин ци ре фор ми и раз вој при-
вре де 2000-2005.”, у: Петгодинатранзиције уСрбији (ур. С. Ми ха и ло вић),ФЕС и 
СДК, Бе о град, 2005, стр. 72.

18) В. Цве јић, “Опа да ње дру штва у про це су ду ал ног струк ту ри ра ња” у: Рачјиход:Србија
утрансформацијскимпроцесима, (Прим. М. Ла зић), ИСИ Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, 2000, стр. 297; С. Ра фа и ло вић, “Од бор бе за го ли жи вот до кри ми на ла”, Син
дикалниповереник,31.октобар2006,стр. 7.

19) В. Рус и сар.,”Ква ли тет жи во та у Сло ве ни ји”, у Годишњак социјалне политике бр.
1/1989,стр. 129. Слич на по ја ва за бе ле же на је и у Ру си ји . У Ру ској Фе де ра ци ји је 2003. 
го ди не . у “си вој “еко но ми ји би ло ан га жо ва но од 8 до 11 ми ли о на љу ди. Ве ћи на је 
има ла обра зо ва ње ви ше од СС. Ви ди: др Зо ја Кот ки на, “Не ви дљи ви рад ни ци: же не у 
не фор мал ној при вре ди у Ру си ји”, рад на Кон фе рен ци ји Ме ђу на род ног удру же ња фе-
ми ни стич ких еко но ми сти ки ња (“Фе ми ни стич ки ди ја лог о тран зи ци ји и уве ћа њу ЕУ”, 
21-22.01.2005, Бу дим пе шта, Ма ђар ска).
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32% 20). То зна чи да се јаз у за ра да ма му шка ра ца и же на про ду био у 
срп ском дру штву у тран зи ци ји.

Раст приватног сектора и предузетништвапред ста вља је-
дан од нај ва жни јих ин ди ка то ра успе шно сти не ке зе мље у тран зи-
ци ји. По ре ђе ње Ср би је са бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и 
зе мља ма у тран зи ци ји сред ње и ју го и сточ не Евро пе има ју сми сла 
ако нам ука жу до кле смо сти гли у том по гле ду. По чет ком де ве де се-
тих го ди на при ват ни сек тор био је нај ра зви је ни ји у Сло ве ни ји а у 
Ср би ји је уче ство вао с све га не ко ли ко про це на та у ства ра њу ДП и 
укуп ној за по сле но сти. Сло ве ни ја је би ла нај ра зви је ни ја, од Ср би је 
не ко ли ко пу та има ла ве ћи ДБП по ста нов ни ку и нај бр же се при-
кљу чи ла ЕУ. Хр ват ска и Ср би ја су уче ство ва ле у ра то ви ма ко ји су 
оме ли про це се тран зи ци је, а Ма ке до ни ја, на при мер, ни је у њи ма 
уче ство ва ла. Зе мље као што су Бу гар ска, Ру му ни ја и оне на ста ле 
рас па дом СССР од 1990, го ди не су пре ла зи ле по је ди не ета пе тран-
зи ци је, а да ни су бит ни је оме та не спољ ним фак то ри ма санк ци ја ма, 
ра то ви ма и сл. У сва кој од њих те као је про цес на ста ја ње но ве кла-
се ка пи та ли ста, ства ра ње ма се на јам них сло је ва и пре стук ту ри ра-
ње дру штва. На јед ној стра ни на шли су се тран зи ци о ни до бит ни ци 
а на дру гој гу бит ни ци. На осно ву зва нич них по да та ка УН, МОР и 
Европ ске ко ми си је и на ци о нал них ста ти стич ких слу жби са зна је мо 
да су ме ду гу бит ни ци ма ве ћи на же не. Њих је ре ла тив но ма ло ме ђу 
но вим при ват ни ци ма и пред у зет ни ци ма. Ме ду по ли тич ком и еко-
ном ском ели том има их сим бо ли чан про це нат, а ту су се на шле ви-
ше по сред ством при пад но сти по ро ди ца ма (же не, ћер ке) не го што 
су има ле сред ста ва и мо гућ но сти да по ста ну успе шне пред у зет ни-
це. Па ипак, не тре ба за не ма ри ти узак слој же на ко је су успе шне и 
у тој обла сти21).

Уче шће при ват ног сек то ра у ства ра њу БДП у ве ћи ни зе ма ља 
ко је су се при кљу чи ле Европ ској уни ји има ју ве ће уче шће при ват-
ног сек то ра не го Ср би ја. По чет ком овог ми ле ни ју ма у Хр ват ској је 
то би ло 60% , Ру му ни ји 70% а Бу гар ској 75%. 22)

На осно ву раз ли чи тих из во ра по да та ка, као што су о се ле њу 
ка пи та ла у зе мље у тран зи ци ји, са зна је мо да стра не мул ти на ци о-
20) Анкетаораднојснази, по да ци Г. Кр стић, Б. Сто ја но вић, “Ана ли за фор мал ног и не фор-

мал ног тр жи шта ра да у Ср би ји”, стр. 52.
21) На спе ци фич но сти про це са на ста ја ња успе шних пред у зет ни ца у све ту и Ср би ји ука за-

ла је М. Ра до вић у “Ли дер ске спо соб но сти же на и њи хов по ло жај у по слов ном све ту”, 
Теме,бр.3/2005,Ниш, стр. 282

22) EmploymentandLabour–MarketPolicyinSouthEasternEurope, Fri drich Ebert Stif tung, 
Bel gra de, ,2002, pp. 67, 93, 144
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нал не ком па ни је же не за по шља ва ју на по вре ме не и сла бо пла ће-
не по сло ве. У слу ча ју сма ње ња про из вод ње пр ве до би ја ју от каз, 
а пре ма њи ма се при ме њу је за ко но дав ство ко је је по вољ ни је по 
по сло дав ца. Иста суд би на сти ћи ће и до ма ћу рад ну сна гу ула ском 
ста них ин ве сти то ра у зе мљу. Пре ма по да ци ма ин спек ци је ра да у 
Ср би ји је у пр вој по ло ви ни 2007. го ди не у не фор мал ној еко но ми ји 
ра ди ло 100 хи ља да же на, а од свих не при ја вље них рад ни ка у тр го-
ви ни 70% би ле су же не23). 

«Флексибилно»раднозаконодавство је на ста ло у САД и За-
пад ној Евро пи још по чет ком осам де се тих го ди на XX ве ка. Оно је 
из раз на ру ше не рав но те же ра да и ка пи та ла у ко рист ово га дру го га. 
На и ме, пр ви «флек си бил ни» за ко ни из ове обла сти од но си ли су 
се на бри са ње за кон ских ре ше ња о ми ни мал ној на јам ни ни, сни-
жа ва ње ста ро сне гра ни це за за сни ва ње рад ног од но са и сло бо ду 
по сло дав ца да сма њи на јам ни ну мла дим рад ни ци ма ста ро сти до 
23. го ди не жи во та24). Дру ги та лас усва ја ња и при ме не овог за ко но-
дав ства усле дио је то ком де ве де се тих го ди на. Од та да се још ви-
ше оза ко њу ју пра ва вла сни ка ка пи та ла и ме наџ мен та да ус по ста ве 
«флек си бил не» рад не од но се, «флек си бил но» рад но вре ме и лак ше 
за по шља ва ју и от пу шта ју рад ни ке. Све то се прав да ло по тре бом 
сни жа ва ња тро шко ва ра да, под сти ца њем ин ве сти ци ја и ожи вља ва-
њем по су ста лих еко но ми ја. Од по чет ка овог ми ле ни ју ма овај тренд 
је оп шта по ја ва у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма. Основ на ди-
ле ма ко ја се у прак си по ста вља је сте ка ко да се про на ђе ме ра од-
но са из ме ђу флек си бил но сти и си гур но сти за по сле ња. У Дан ској 
је чак на ста ла реч «fle xi se cu rity» а мо же се ре ћи да је дао по зи тив-
не ре зул та те. То је зе мља у ко јој је нај ве ћи сте пен за по сле но сти 
ста нов ни штва, пре ма по да ци ма Ми ни стар ства за рад го ди не 2001. 
за по сле но је би ло 75% а не за по сле но 3% рад но спо соб ног ста нов-
ни штва.

У сре ди шту «флек си бил ног» рад ног за ко но дав ства је сте иде-
ја да ће се на тај на чин по ве ћа ти за по сле ност, док се у ствар но сти 
ка пи та лу ну де не слу ће не мо гућ но сти из бо ра и ро та ци је јеф ти не 
рад не сна ге. Же не пред ста вља ју са мо је дан њен сег мент. У то нас 
уве ра ва ју по да ци о раз ли чи тим об ли ци ма «флек си бил ног» за по-
шља ва ња. То је, нај кра ће ре че но, сва ко за по шља ва ње ко је ни је са 

23) Н. Ер цег, “Же не су обра зо ва ни је, али се те же за по шља ва ју”, Блиц,22.08.2007(ttp://
www.blic.co.yu/).

24) У Хо лан ди ји је 1980. го ди не до нет за кон по ко ме се мла дим рад ни ци ма из ме ђу 16. и 
23. го ди не ума њу је за ра да за 7,3%. Б. Мар ко вић, Новетехнологије,радничкакласаи
синдикати,Рад нич ка штам па,Бе о град, 1989, стр. 49.
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пу ним рад ним вре ме ном, стал ном за ра дом и кон ти ну и ра ном ка-
ри је ром. По сао на нео д ре ђе но вре ме и са пу ним рад ном вре ме ном 
ци ви ли за циј ско је до стиг ну ће на ста ло са ин ду стриј ском ре во лу ци-
јом. У са вре ме ном све ту, где до ми ни ра ју про це си гло ба ли за ци је и 
ли бе ра ли за ци је еко но ми ја и дру шта ва уоп ште, та кво за по сле ње се 
пре ва зи ла зи. На ре ду су «ати пич ни» об ли ци за по сле ња. Нај че шће 
је то рад на од ре ђе но вре ме, по вре ме ни и се зон ска за по сле ња, де-
ли мич но за по сле ње («парт-ти ме») и раз ли чи ти об ли ци ан га жо ва-
ња ван про сто ри ја по сло дав ца (код ку ће на при мер).

Таб. 1 По сто так (%) свих за по сле них са «парт-ти ме»  
у ЕУ по ста ро сти

Го ди не ста ро сти Же не Му шкар ци
15-24 30 16
25-49 33 4
50-64 38 6
То тал 33 6

Из вор: EuropeanLabourForceSurvey1999, Euro stat
На осно ву ре ле вант них ис тра жи ва ња у тој обла сти за кљу чу је-

мо да је стал ни по сао, са си гур ним за по сле њем и за ра да ма ре зер-
ви сан, пре све га, за му шкар це и све обра зо ва ни је ка дро ве. Но ви 
об ли ци рад них од но са су отво ре ни ји за рад ни ке и ка дро ве ста рих 
за ни ма ња и ни жих ква ли фи ка ци ја, же не, ми гран те и дру ге мар ги-
нал не гру пе. То пра ви ло су по твр ди ло ка ко у ЕУ 15 та ко и у по је-
ди нач ним слу ча је ви ма 25).

Нај ва жни је пред но сти су уште де на стра ни по сло дав ца ко ји 
за по шља ва рад ни ке на «ати пи чан» на чин је су сле де ће: бо ље ко ри-
шће ње рад ног вре ме на, не пла ћа ње по ви шој це ни пре ко вре ме ног 
ра да, за вре ме ви кен да и пра зни ка, а и не пла ћа ње бо ну са и дру гих 
на кна да из рад ног од но са (го ди шњи од мо ри, бо ло ва ња и сл). Они 
ко ји су при ну ђе ни да се та ко за по шља ва ју ла ко до би ја ју от ка зе, а 
све је ма ња со ци јал на за шти та за вре ме не за по сле но сти и тра же-
ња но вог по сла. То ме је у ве ли кој ме ри до при не ла кри за до та да-
шњег мо де ла др жа ве бла го ста ња, док је у зе мља ма у тран зи ци ји 
ово по сле ди ца са свим дру гих раз ло га (при ва ти за ци је и про ме не 
дру штве не и еко ном ске струк ту ре).

Већиназапосленихсаделимичнимраднимвременом(«partti
me»)сужене,амеђузапослениманаодређенорадновремевећина
сумладиижене. У ЕУ 80% за по сле них са скра ће ним рад ним вре-
25) По да ци се од но се на ЕУ у 1999. го ди ни. Ви ди. Кри сти на За бор ски-Чу но вић, «Же не на 

тр жи шту ра да», Крухируже,бр.21/2004.
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ме ном су же не. У укуп ној за по сле но сти тај об лик за сни ва ња рад-
них од но са ни је пре ла зио 14%, а у Ср би ји је 2000. го ди не био 1%.26) 
Ов де се ве ћа сло бо да за сни ва ња та квих рад них од но са обра зла же 
као ме ра ко ја ће по мо ћи ве ћу упо сле ност же на, бо ље ускла ђи ва ње 
рад них и по ро дич них оба ве за и на чи на за по шља ва ња рад ни ка ко ји 
ће због сте ча ја и при ва ти за ци је ма сов но оста ја ти без по сла. На мер-
но се ука зу је на бо љу ста ну та квог за по шља ва ња, а за бо ра вља се да 
та кав по сао тре ба да бу де ствар из бо ра же не. Пре ћут ку је се и то да 
кра ће рад но вре ме зна чи и ма ње мо гућ но сти за ра де, на пре до ва ња, 
обра зо ва ња и уоп ште уса вр ша ва ња за по сле них.

Женеиновосоцијалнозаконодавствоу дру штву у тран зи ци ји 
је област у ко јој на ста ју но ве и ши ре се ста ре не јед на ко сти ме ду 
по ло ви ма. На За па ду је про ме на со ци јал ног за ко но дав ства до не ла 
кре са ње до та да шњих пра ва и сред ста ва на ме ње них по је дин цу и 
по ро ди ци, пре све га, у слу ча ју бо ле сти, не сре ћа на ра ду и не за-
по сле но сти. Ка да је реч о за шти ти по ро ди це сма ње не су до та ци је 
нов ча не и дру ге по мо ћи по ро ди ци у одр жа ва њу од ре ђе ног ни воа 
жи вот ног стан дар да. Стро жи ји су кри те ри ју ми за до би ја ње по мо-
ћи, а ак це нат је на ве ћој од го вор но сти по је дин ца за ње га и по ро-
ди цу. 

Не по сто ји је дан је дин ствен европ ски со ци јал ни мо дел. Раз-
ли ку ју се нај ма ње 4 ти па со ци јал не по ли ти ке. Лон ги ту ди нал на ис-
тра жи ва ња су по твр ди ла те зу да не ма кон вер ген ци ја ме ђу њи ма, 
већ са мо се сма њу ју раз ли ке уну тар сва ког27). За нас је бит но да су 
др жав на сред ства на ме ње на де ци, мај ка ма и ро ди те љи ма уоп ште 
сма ње на, а да се не ки од њи хо вих за ко на ди рект но на ме ћу зе мља-
ма у тран зи ци ји. У Ср би ји се ово ис по љи ло кроз усва ја ње ви ше 
за ко на. Њи ма се у не по врат ша љу ду га труд нич ка и по ро диљ ства 
од су ства, ре ла тив но ви со ке на кна де за вре ме од су ство ва ња мај ке 
због ра ђа ња де це или због не ге дру гог чла на по ро ди це. Но во за ко-
но дав ство је све то де гра ди ра ло, а све у ци љу да омо гу ће по сло дав-
ци ма да лак ше пла си ра ју и опло де свој ка пи тал. Та ко се мо же ту-
ма чи ти од ред ба за ко на по ко ме се по ро диљ ским од су ством на зи ва 

26) Г. Кр стић, Б. Сто ја но вић, “Ана ли за фор мал ног и не фо рр мал ног тр жи ша ра да у Ср би ји, 
у:ПрилозизајавнурасправуоинституционалнимреформамауСрбији,З. Ва цић (ур), 
CLDS, Бе о град, 2002, стр. 33.

27) Ti to Bo er ri,, “Со ци јал на по ли ти ка: јед на за све”, (пре ве ли Та ма ра Пу хов ски и Лео Мат-
ко вић), Ревија засоцијалнуполитику, год.12, (2005),бр.34, стр. 393-407. Аутор је 
ука зао на чи ње ни цу да не по сто ји кон вер ген ци ја из ме ђу кон ти нен тал ног, ан гло сак сон-
ског, се вер ног и ју жног мо де ла со ци јал не по ли ти ке, већ да су “ујед на ча ва ња” при сут на 
уну тар сва ког од њих. По себ но ва жна је таб. 1 на стр. 395.



стр:377408.

- 393 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

и оно што је би ло труд нич ко, а на кна де за мај ке де те та до 6 ме се ци 
су у ви си ни 100% за ра де, а по сле су ума ње на. 

Општитрендсмањењанакнадатрудницамаипородиљама
присутанјекакоуЕУтакоиудруштвимаутранзицији28).Њи
ховадемографска структура себитноразликује.29).У Ср би ји је
број мла дих до 24 го ди не го то во из јед на чен са бро јем ста рих ли ца 
(из над 60 го ди на). По ста ро сти смо ста нов ни штво у ду бо кој ста ро-
сти, ше сти у Евро пи. Про сеч на ста рост гра ђа на је 40,7 го ди на. На 
100 мла дих до 15 го ди на до ла зи 140 љу ди ста ри јих од 65 го ди на30) 
По сто је чи та ви ре ги о ни у ко ји ма је на де лу де по пу ла ци ја. У пе ри-
о ду из ме ђу два по след ња по пи са ста нов ни штва за бе ле жен је раст 
сто пе мор та ли те та, а пад оче ки ва ног тра ја ња жи во та и на та ли те та. 
Пре ма по да ци ма зва нич не ста ти сти ке од 1990-2005. го ди не у Ср-
би ји је ма ње 20% жи во ро ђе не де це а умр ло је ви ше 24,9% љу ди.

У та квим усло ви ма рад но и со ци јал но за ко но дав ство је на 
ште ту же на у фер тил ном и рад ном пе ри о ду, али и дру штва као це-
ли не ду го роч но по сма тра но. Дру ги пра вац не по вољ них кре та ња 
је сте не јед на кост из ме ђу за по сле них же на на од ре ђе но и нео д ре ђе-
но вре ме. Ове пр ве ап со лут но не ма ју при ли ку да ко ри сте по ме ну те 
бе не фи ци је труд ни ца и по ро ди ља. Ако ра де у при ват ном сек то ру 
до би ја ју от каз, или се за по шља ва ју уз пи сме ну из ја ву да не ће ра ђа-
ти. То је ди рект но кр ше ње основ них људ ских пра ва, ко је је у дру-
штву у тран зи ци ји уоби ча је но 

 На не по вољ не трен до ве у при род ном кре та њу ста нов ни штва 
Ср би је ука зу ју нам и по да ци из не ти у сле де ћој та бе ли.

28) У чла ни ца ма ЕУ по ро диљ ско од су ство је 2005. го ди не тра ја ло 14 не де ља (Ир ска и Не-
мач ка 14, Бел ги ја 15, Хо лан ди ја 16) с тим да по сле то га ду жи на од су ства, знат но ма ње 
пла ће ног ва ри ра ла. Нај бо љи усло ви за бри гу о бе ба ма има ле су Шве ђан ке. Оне су по-
ред 50 да на од су ства пре по ро ђа ја (отац чак 10 да на), а по сле по ро ђа ја су оста ја ле код 
ку ће 15 ме се ци! Из вор: Оли ве ра По по вић, “По ро ди те се у Швед ској”, Политика,1.
април2005, стр. 9. 

29) Док су “ста ре” чла ни це ЕУ то и по струк ту ри ста нов ни штва, са ни ском сто пом не за по-
сле но сти у Ср би ји је сто па не за по сле ност три пу та ве ћа а при вред ни раз вој успо рен. 
Иста ин сти ту ци о нал на ре ше ња су не при ме ре на за ре ша ва ње по ме ну тих про бле ма.

30) По да ци се од но се на Ср би ју без КиМ, а из по пи са су ста нов ни штва 2002. го ди не. На 
ове чи ње ни це ука зао је и Ми лош Не ма њић, “Да ли је сра мо та би ти стар?”, Политика,
24.мај2008. (http://www.po li ti ka.co.yu/)
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Таб. 2 Сто пе на та ли те та, мор та ли те та и при род ног при ра-
шта ја ста нов ни штва Ср би је 1990-2005. го ди не31)

Го ди на Жи во ро ђе ни Умр ли При род ни при ра штај
1990 11,5 10,8 0,6
1991 11,6 11,4 0,2
2000 9,6 13,5 -3,8
2001 10,2 12,9 -2,7
2002 10,4 13,7 -3,3
2003 10,5 13,8 -3,3
2004 10,5 14,0 -3,5
2005 9,7 14,3 -4,6

Из вор, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2007.

На јед ној стра ни су не за по сле не же не ко је не ма ју по сао и 
усло ве да ра ђа ју и га је де цу. Мно ге од њих су у зо ни ап со лут ног и 
ре ла тив ног си ро ма штва. У ме ри у ко јој при па да ју ни жим сло је ви-
ма, ет нич ким ма њи на ма или из бе глим и прог на ним ли ци ма њи хов 
по ло жај је крај ње те жак и не за ви дан. На са свим дру гом кра ју дру-
штве не хи је рар хи је су же не стал но за по сле не, или са мо вла сни це 
пред у зе ћа и дру гих не по крет но сти, ко је има ју ви со ке за ра де, бо ље 
по ро дич не при ли ке за ра ђа ње, га је ње и обра зо ва ње де це32).

Реформапензионогсистемаза же не је до не ла не ко ли ко но ви-
на. По ме ра ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње, узи ма ње у об зир 
це лог рад ног ста жа за утвр ђи ва ње осно ви це за пен зи ју, крах до тад 
је ди ног др жав ног фон да и на ста ја ње два но ва сту ба (при ват ни и 
до бро вољ ни).33)Нај ва жни је пи та ње ко је се на мет ну ло гла си: ка ко 
одр жа ти ме ђу ге не ра циј ску со ли дар ност и ство ри ти усло ве за нор-
ма лан жи вот у ста ро сти? Пре ма до са да шњим ис ку стви ма мо же се 
за кљу чи ти да мно ге др жа ве у тран зи ци ји ко ри сте го то ве за кон ске 

31) По дат ке је ди рек тор РЗС Дра ган Вук ми ро вић, об ја вље но у: Со ња Лу бар дић, “Де мо-
граф ски су но врат Ср би је”, Православље,3.март2007,стр. 8.

32) Си ро ма штво је нај ви ше по го ди ло де цу. У Ср би ји је 2006. го ди не око 155 000 де це жи-
ве ло у по ро ди ца ма ко је су днев но тро ши ле ма ње од 2,4 до ла ра, а ско ро исто то ли ко је 
жи ве ло ис под те ли ни је си ро ма штва. Из вор је сту ди ја СтањедецеуСрбији2006.го
дине–.сиромаштвоисоцијалнаискљученост, пре у зе то из: К. Ђор ђе вић, “Си ро ма шно 
сва ко пе то де те у Ср би ји”, Политика,9.фебруар2007,стр. 8.

33) Ви ди: Н. Ла лић - Јан ков, Н. Бо го вић, “Не ма ви ше де сет нај у спе шни јих”, Данас,4.но
вембар 2002. (http://www.da nas.co.yu/). Иста по ја ва ка рак те ри ше и раз ви је не зе мље. 
Узро ци и по сле ди це ре фор ме овог си сте ма у чла ни ца ма ЕУ су дру га чи ји не го у дру-
штву у тран зи ци ји.
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мо де ле, ко ја ни су при клад на за њи хо ву де мо граф ску струк ту ру. У 
ве ћи ни се по ве ћа ва ста ро сна гра ни ца од ла ска у пен зи ју. Об ра чун-
ски пе ри од не узи ма «де сет злат них» го ди на ста жа, већ цео рад ни 
стаж. Пре ла зи се на си стем ко ји по ве зу је ви си ну пен зи је са ви си-
ном упла та. Усво је ни мо дел у Ср би ји до ве шће до да љег сма ње ња 
ре ал них пен зи ја, па да ве ли ког бро ја пен зи о не ра у си ро ма штво и 
сла бље ње ме ђу ге не ра циј ске и по ро дич не со ли дар но сти. У 2005. 
го ди ни пен зи о нер ка је има ла 4000 дин ма њу пен зи ју од пен зи о-
не ра.34) Же не су има ле пен зи је за ско ро 30% ни же од му шка ра ца. 
Исту пен зи ју су ма ње ужи ва ле, а ве ли ки број је жи вео у ап со лут-
ном си ро ма штву.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ,ЖЕНЕИТРЖИШТЕРАДА
УДРУШТВУУТРАНЗИЦИЈИ

Растнезапосленостиуземљамаутранзицији је оп шта ка рак-
те ри сти ка њи хо вог раз во ја у по след њих де це ни ју и по. У пе ри о ду 
пре тран зи ци је у њи ма је по сто ја ла отво ре на и при кри ве на не за по-
сле ност. Пр ва се од но си ла на зва нич но ре ги стро ва на не за по сле на 
ли ца, а дру га на ви шак за по сле них у дру штве ном/др жав ном сек-
то ру при вре ђи ва ња и у по љо при вре ди. Ју го сла ви ја је још кра јем 
се дам де се тих има ла сто пу не за по сле но сти 8% ка ква је ка рак те ри-
стич на за зе мље ЕУ по чет ком овог ми ле ни ју ма. Пред рас пад зе-
мље то је би ла нај ви ша сто па не за по сле но сти у Евро пи - 19% ( с 
тим што се про це њи ва ла при кри ве на за по сле ност у јав ном сек то ру 
еко но ми је на 30% а у по љо при вре ди на 25%)35). Уз то су би ле из-
ра зи те ре ги о нал не не јед на ко сти. У пе ри о ду тран зи ци је раст отво-
ре не не за по сле но сти и зва нич не сто пе не за по сле но сти се у Ср би ји 
дра стич но уве ћа вао.

Ин декс ра ста не за по сле них ли ца, те њи хо во раз вр ста ва ње по 
по лу по ка зу је тренд бр жег по ра ста не за по сле не жен ске рад не сна-
ге36). За раз ли ку од со ци ја ли стич ког пе ри о да раз во ја, ка да су ста ри-
је ге не ра ци је би ле за шти ће не од гу бит ка по сла а рад на од ре ђе но 
вре ме био од се кун дар ног зна ча ја, у пе ри о ду тран зи ци је из ме ни ла 

34) А. Је кић, “Же на ма ма ње пен зи је”,Политика.13новембар2005, стр. 7.
35) Н. Но ва ко вић, (Дез)интеграцијарадничкекласедругеЈугославије,Ин сти тут дру штве-

них на у ка, Бе о град, 2008, стр. 165. 
36)  Да ља ра ци о на ли за ци ја јав них и др жав них слу жби не из бе жно ће до ве сти до ве ће 

не за по сле но сти же на. Има их до ста и у ад ми ни стра ци ји јав них пред у зе ћа. У тим фир-
ма ма се про це њу је ви шак од 50 хи ља да за по сле них, ко ји ће због при ва ти за ци је оста ти 
без по сла.
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се и струк ту ра не за по сле них. Све ве ће је уче шће љу ди ко ји су из-
гу би ли по сао, би ло због сте ча ја фир ми, при ва ти за ци је или до би-
ја ња от ка за од ста рих и но вих по сло да ва ца. са да се њи хов удео 
у укуп ној не за по сле но сти кре ће до јед не че твр ти не. Ме ду њи ма 
нај број ни је су же не37). Исти про це си ка рак те ри шу и дру ге зе мље 
у тран зи ци ји.

Таб . 3 Сто пе ак тив но сти, за по сле но сти и не за по сле но сти  
у Ср би ји ок то бра 2005.

Укуп но Му шкар ци |Жене

Ак тив ност 65,2 74,3 56,7

За по сле но сти 51,0 61,2 40,9

Не за по сле ност 21,8 17,6 27,8

Из вор: Анкетаораднојснази,октобар2005,Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
Бе о град, 2005, стр. 63.

На по ме на: сто па не за по сле но сти је ра чу на та пре ма ме то до ло ги ји ИЛО
У структури свих званично незапослених лица већину чине

жене. У пе ри о ду тран зи ци је зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе ове не јед-
на ко сти су још уве ћа не. То по твр ђу ју по да ци о по ра сту сто па за по-
сле но сти и не за по сле но сти му шка ра ца и же на. Узме ли се у об зир 
ду жи на че ка ња по сла он да се мо же ре ћи да Ср би ја да ле ко од сту па 
од зе ма ља ЕУ. Та мо је уоби ча је но да се ду го роч ном не за по сле но-
шћу сма тра тра же ње по сла ви ше од 6 ме се ци. Код нас је то го ди на 
да на, а та квих је ви се од 80% при ја вље них слу жба ма за за по шља-
ва ње. Сре ди ном 2007. го ди не На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње ре ги стро ва ла је 913.000 не за по сле них ли ца. Про сеч на ста рост 
не за по сле них би ла је 37 го ди на, а на по сао се че ка ло у про се ку 
49 ме се ци. Од свих при ја вље них 55% тра жи ло је по сао ду же од 
2 го ди не, а исто то ли ко би ло је без рад ног ис ку ства. Сто па не за-
по сле но сти би ла је 21,6, што три пу та ви ше од про се ка Евро пе. 
Ве ћу сто пу не за по сле но сти има ле су са мо Цр на Го ра, Ма ке до ни ја 
и Бо сна и Хер це го ви на. У дру гим зе мља ма у тран зи ци ји нај бли жа 
сто па не за по сле но сти је у Ма ке до ни ји. При оце ни на ве де них по-
да та ка бит но је има ти на уму да је ве ли ки број не за по сле них ли ца, 
а по себ но же на и то ни жих ква ли фи ка ци ја, «обес хра бре не» и не 
тра жи ак тив но по сао38). Мно ге од њих су у «си вој» еко но ми ји.
37) Пре ма зва нич ним по да ци ма у ок то бру 2005, од свих не за по сле них ко ји су ра ни је има ли 

по сао (437.544) 231.658 су би ле же не. Из вор, Анкетаораднојснази, Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку, Бе о град 2005, стр. 67.

38) Тај удео у укуп ној не за по сле но сти се кре ће око 3%..На ве де ни по да ци о не за по сле но-
сти у 2007. го ди ни из нео је Вла ди мир Илић, др жав ни се кре тар за за по шља ва ње у Ми-
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Незапосленостмладихје оп шта по ја ва и на За па ду и на Ис то-
ку. У зе мља ма у тран зи ци ји, а по себ но у Ср би ји, она је «пот це ње-
на». На и ме, по чет ком де ве де се тих го ди на кре нуо је та лас спољ них 
ми гра ци ја рад не сна ге. Он се ни до да нас ни је за у ста вио. Из зе мље 
је од 1991 до 1996. оти шло 20.000 ВСС струч ња ка и на уч ни ка. По 
оце ни Са ве зног ми ни стар ства за раз вој, на у ку и кул ту ру за њи хо-
во шко ло ва ње утро ше но је 2 ми ли јар де до ла ра39), Сво јим од ла ском 
они су по ре ме ти ли де мо граф ску струк ту ру ста нов ни штва и иза-
зва ли про ме не у струк ту ри рад ног кон тин ген та. Ме ђу они ма ко ји 
тра же у зе мљи по сао та ко ђе су у нај го рем по ло жа ју мла ди. Ов де 
се то не за по сле ни до 30. го ди на жи во та. Због ни ског при вред ног 
ра ста, спо рог раз во ја при ват ног сек то ра, ви со ких тро шко ва за по-
шља ва ња но ве рад не сна ге и фи скал них оп те ре ће ња за ра да они су 
при ну ђе ни да се сна ла зе ка ко мо гу и уме ју. Мо гућ но сти да спре че 
пад у си ро ма штво за ви се од кла сног по ло жа ја по ро ди це. 

Таб. 4 Сто па не за по сле но сти пре ма ИЛО у Ср би ји 2003. го ди не
Ста рост Укуп но Же не Му шкар ци

Укуп но 14,6 15,8 13,8

15-24 44,8 49,3 42,0

25-34 23,5 26,4 21,3

35-44 13.8 14,1 13,8

45-54 9,3 10,8 8,0

55-64 6,7 4,6 7,9

Из вор: ЖенеимушкарциуСрбији,Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 
2005, стр 47.

По ред то га др жа ва је до не ло за ко не ко ји ма су не ка да сред ства 
на ме ње на не за по сле ни ма знат но сма ње на. Са мо «ак тив но» тра же-
ње по сла под ра зу ме ва оста ја ње на ли ста ма на ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње. Јед на од по сле ди ца је сте чи ње ни ца да је дан број не-
за по сле них мла дих уоп ште ни је при ја вљен тим слу жба ма. Не ки од 
њих не мо гу то да учи не јер су из бе гли це и ин тер но ра се ље на ли ца. 
Има и не за по сле них ко ји иле гал но ра де у соп стве ним при ват ним 
рад ња ма или код дру гих по сло да ва ца. У сва ком слу ча ју ис тра жи-
ва ња не за по сле но сти и си ро ма штва по твр ђу ју да је је дан слој не за-

ни стар ству еко но ми је. Све у:Новости ис тра жу ју: “Про ђе жи вот на би роу”, Вечерње
новости,17.јун2007,стр.3.

39) Об ја вље но у Политици,18.марта1998. цит. пре у зе то из Б. Ше фер: “Со ци јал на си гур-
ност и пра ва по осно ву ра да”, у зб. Социјалнаполитикаутранзицији, (ред. М. Ми ло-
са вље вић), Бе о град, 1998, стр. 73.
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по сле них на иви ци или у ду бо ком си ро ма штву. Ме ђу њи ма че шће 
се на ла зе же не, а по себ но са мо хра не мај ке или при пад ни це ет нич-
ких ма њи на

Уоби ча је на је по ја ва да је сто па не за по сле но сти мла дих ви ша 
од не за по сле но сти уоп ште ка ко у раз ви је ним зе мља ма ЕУ та ко и 
у дру штви ма у тран зи ци ји. У оба слу ча ја же не су у не по вољ ни јем 
по ло жа ју, с тим што по сто је и ге не ра циј ске не јед на ко сти у шан са-
ма на ла же ња за по сле ња. За дру штва у тран зи ци ји бит но је то да су 
те сто пе не за по сле но сти мла дих не ко ли ко пу та ви ше не го у ЕУ. На 
при ме ру Ср би је за кљу чу је мо да су , по пра ви лу, угро же ни је же не 
ско ро свих ге не ра ци ја 

Староснаструктуранезапосленихимасвојеспецифичности
у дру штви ма у тран зи ци ји. У Ср би ји се тек од 2000. го ди не зва-
нич но по ве ћао број не за по сле них са ве ћим бро јем го ди на ста жа 
и жи во та. Ово је ди рект на по сле ди ца про ме не еко ном ске струк-
ту ре. По ред уки да ња «при нуд них од мо ра», а ко ји ни су са мо на ша 
по себ ност, на ко ји ма је у јед ном тре нут ку би ло ми ли он љу ди. На 
ред су до шли сте ча је ви, ре струк ту ри ра ње и про да ја фир ми. Ово се 
де ша ва ло не са мо у при вре ди не го и у јав ним слу жба ма. Ме ђу њи-
ма ве ли ки је про це нат же на.40) Оне су раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја и 
мо гућ но сти да на ђу но во за по сле ње. На јед ној стра ни су же не ко је 
су ра ди ле у «гу би та ши ма», про па лим фир ма ма из обла сти тек стил-
не, ко жар ска, дрв не ин ду стри је. Њи хо во че ка ње на но ви по сао или 
од ла зак у пен зи ју је нај че шће и бор ба за пре жи вља ва ње. На дру гој 
су зва нич но не за по сле не же не из до бро сто је ћих у рас по де ла ма за-
ра да (из јав ног сек то ра. све и да ни су ма те ри јал но обез бе ђе не (со-
ци јал ни про грам и на кна де од стра не слу жби за за по шља ва ње) оне 
да ле ко бо ље жи ве. Пре ма по да ци ма Син ди ка та фи нан сиј ских ор га-
ни за ци ја Ср би је 2002. го ди не би ло је за по сле но 12000 слу жбе ни ка. 
Сла њем у сте чај че ти ри ве ли ке срп ске бан ке без по сла је оста ло 
8000, а пре ко 2800 је би ло ста ри је од 50 го ди на.41) Њи хо ве пла те 
и дру га при ма ња, а сад и «от прем ни не», би ле су ви ше стру ко ве ће 
не го тек стил них рад ни ца.

Образовна структура незапослених лица у Ср би јиима исте 
ка рак те ри сти ке као и у дру гим дру штви ма у тран зи ци ји. Ве ћи на 
не за по сле них су сред њег обра зо ва ња Же не су обра зо ва ни је од му-

40) Пре ма зва нич ним по да ци ма у ок то бру 2005, од свих не за по сле них ко ји су ра ни је има ли 
по сао (437.544) 231.658 су би ле же не. Из вор, Анкетаораднојснази, Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку, Бе о град 2005, стр 67.

41) СФОС, “Сва ки дру ги ван син ди ка та”, Синдикалниповереник,двоброј3124/218/220,24.
02.2004,стр. 16.
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шка ра ца и по сто ји струк ту рал ни не склад из ме ђу по ну де и по тра-
жње рад них ме ста42) Он је ка ко по струк ту ри ква ли фи ка ци ја та ко 
и по вр сти за ни ма ња. Ква ли фи ка ци о на струк ту ра не за по сле них у 
Ср би ји је са свим су прот на струк ту ри не за по сле них у ЕУ. Та мо су 
нај ви ше не за по сле ни НК и ПКВ рад ни ци а нај лак ше се за по шља-
ва ју ВШ и ВСС ка дро ви. Уоста лом, вре ди под се ти ти да 70% БДП 
се ства ра у сек то ру услу га, а да је зна ње нај ва жни ји фак тор при-
вред ног ра ста.

Реформаслужбизазапошљавањеудруштвуутранзицијије
утоку и још се не мо гу са гле да ти ње ни учин ци. Пре ма прав ци ма 
ре фор ми са ња ове слу жбе мо же се за па зи ти да су за кон ска ре ше ња 
пре у зе та из ЕУ. Слу жба је др жав на, а по ред ње по сто је и мо гућ-
но сти на ста ја ња при ват них аген ци ја за за по шља ва ње. То је не што 
што не по зна је ни прак са ни за кон ска ре гу ла ти ва зе ма ља ЕУ 1543). 
Мо жда ће оно у на шим усло ви ма има ти и до бре ре зул та те, али по-
сто ји и мо гућ ност и зло у по тре ба ових слу жби. Бит ни је од то га је-
сте чи ње ни ца да по сто ји по јам «ак тив ног тра же ња» по сла. Ли це 
ко је се та ко не по на ша бри ше се са ли сте еви ден ци је. То зна чи да 
мо же би ти не за по сле но, али ни је зва нич но ре ги стро ва но и са мим 
тим сма њу је зва нич но про це ње ну сто пу не за по сле но сти. 

Другадимензијапроменаовеслужбејестесмањењесредста
ва за новчане накнаде незапосленима. Узрок је не до ста так сред-
ста ва и ори јен та ци ја да се по о штре кри те ри ји за сти ца ња пра ва 
за до би ја ње ових на кна да. По ред то га ак це нат је на ак тив ним ме-
ра ма под сти ца ња за по шља ва ња. Ов де ће мо на ве сти нај ва жни је: 
пре ква ли фи ка ци ја, до пун ско обра зо ва ње, по моћ при сти ца ју по-
себ них ве шти на и зна ња, кре ди ти ра ње не за по сле них ко ји же ле да 
осну ју соп стве но пред у зе ће и др. По сто је и по себ не ме ре усме ре не 
на за по шља ва ња же на, на ро чи то ни жих ква ли фи ка ци ја, ду го роч-
но не за по сле них из по ро ди ца сла би јег ма те ри јал ног ста ња. У то ме 
на ци о нал ној слу жби по ма жу и не ке ино стра не слу жбе и фон да ци-
је ко је на тај на чин да ју до при нос раз во ју тр жи шта ра да код нас. 
Украт ко ре че но, да ље про ме не ове слу жбе иду у прав цу по о штра-
42) На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње је оба ви ла ана ли зу струк ту ре не за по сле них пре ма 

по лу и струч ној спре ми ко ја “...по ка зу је да је ве ће уче шће же на са че твр тим сте пе ном и 
из но си 63,4, за тим код ви ше струч не спре ме 60 од сто и код ви со ке та ко ђе 60 од сто, што 
зна чи да же не стек ну и ви ши сте пен струч не спре ме и опет у флук ту а ци ји на тр жи шту 
ра да до ми ни ра ју му шкар ци”, Блиц,22.август2007.(Н. Ерац,”Же не су об ра зо ва ни је, 
али се те же за по шља ва ју”)

43) Д. Ста јић је упо зо ри ла на про блем струч но сти ли ца ко ја у при ват ним аген ци ја ма про-
це њу ју спо соб но сти, ве шти не и ква ли фи ка ци је не за по сле них. Модернизацијасиндика
та?Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 88.
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ва ња усло ва за оста ја ње на ли сти зва нич но не за по сле них, сма ње-
ње сред ста ва на ме ње них па сив ним ме ра ма по моћ не за по сле ни ма а 
ја ча ње ак тив не по ли ти ке под сти ца ња за по шља ва ња (за ак тив не ме-
ре под сти ца ња за по шља ва ња одво је но је 2007. го ди не све га 0,06% 
БДП). По оно ме ка ко за кон де фи ни ше ове слу жбе су у функ ци ји 
да ље «флек си би ли за ци је» рад ног за ко но дав ства у дру штву у тран-
зи ци ји. Ра ни је смо на ве ли да је ин те рес ста рих и но вих по сло да-
ва ца у пр вом пла ну, а не за по сле ни ма оста је да се спре ме и из др же 
кон ку рен ци ју на тр жи шту ра да. На рав но, ме ђу «обес хра бре ни ма» 
нај ви ше је не за по сле них же на.

Незапосленеженеисиромаштвојетемакојајебиламарги
нална у ре ал-со ци ја ли стич ким дру штви ма. Да нас је то пи та ње ко је 
не ма сми сла за не ма ри ти, јер је број не за по сле них же на ко је жи ве 
у си ро ма штву или на ње го вој иви ци да ле ко ве ћи не го ра ни је. Пре-
ма Стра те ги ји за бор бу про тив си ро ма штва у Ср би ји је 2002, би ло 
10,2% си ро ма шних љу ди. Си ро ма штво је ре ги о нал но не у јед на че-
но, по га ђа љу де раз ли чи те ста ро сти и обра зо ва ња, а по себ но по ро-
ди це са де цом ко ју из др жа ва је дан ро ди тељ. По оце ни Алек сан дре 
По ша рац «про фил си ро ма шних у Ср би ји из гле дао би ова ко:нео-
бра зо ва ни, не за по сле ни, из др жа ва на ли ца, по ро ди ца са ви ше од 
пет чла но ва, се о ска до ма ћин ства у ју го и сточ ној и за пад ној Ср би ји, 
де ца и стар ци»44). Реч је о ап со лут ном си ро ма штву.

Најкраћеречено,незапосленеженеуСрбијичиневећинузва
ничнонезапосленихлица.Оне су обра зо ва ни је од му шка ра ца, али 
им то ни је пред ност у на ла же њу по сла. По ре ђе ње сто пе не за по сле-
но сти у ду жем пе ри о ду раз во ја за па жа мо да су сто пе за по шља ва ња 
же на ни же од му шка ра ца, али су сто пе не за по сле но сти же на ви ше. 
Оне су, као и у прет ход ном си сте му, ду же че ка ле на по сао не го 
њи хо ве ко ле ге. Ра ни је су се мо гле жа ли ти на на ме ште не кон кур се 
и «ве зе и по знан ства» при за по шља ва њу. Са да кон кур са уоп ште 
не ма. Не за по сле ни су оба ве зни да ак тив но тра же по сао. Ве зе и по-
знан ства ни су не што што се сма тра не ле ги тим ним. Шта ви ше, ако 
сам не на ђе по сао по је ди нац има ма ле шан се да то уме сто ње га 
учи не слу жбе ни ци на ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Они ра-
де за др жа ву и по сло дав це, а не за по сле ни мо ра да до ка зу је да је 
ствар но тра жио по сао. Бри са ње са еви ден ци је је олак ша но, а оста-
ја ње на њој до но си да ле ко ма ње ма те ри јал не на кна де. 

У по себ но те шком по ло жа ју су не за по сле ни чи је су фир ме 
про па ле или су не ста ле у сте чај ном по ступ ку. Иза њих, по сма тра-
44)  Р. Ни ко лић, “Угро жен сва ки де се ти”, Политика4.јануар2003.А7
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но по усло ви ма жи во та за вре ме не за по сле но сти су инвалидирада. 
Про це њу је се да их у Ср би ји има око 77 хи ља да. Не ка да су слу жбе 
за за по шља ва ње има ле по себ не про гра ме и нов ча ну по моћ за њих. 
Са да су тре ти ра ни, на кон ре ла тив но крат ког пе ри о да, као со ци јал-
ни слу ча је ви. За кон уоп ште ни је оба ве зао по ме ну те слу жбе да их 
об у ча ва и пре ква ли фи ку је. Све ма ње је оба ве зан да их пре по ру чу је 
по сло дав ци ма да се укљу че у свет ра да. Уоста лом, по сло да вац има 
пу ну сло бо ду из бо ра ли ца ко га за по шља ва. Ин ва ли ди има ју ма ле 
шан се да до ђу до по сла, по себ но ка да се др жа ва уз др жа ва од ве ћих 
под сти ца ја, ка да има ми ли он здра вих, све мла дих и обра зо ва них 
не за по сле них ли ца. Не тре ба ис ти ца ти да су же не ин ва ли ди у на-
ро чи то те шкој си ту а ци ји, а на то и са ме ука зу ју. Оне се че шће раз-
во де, ви ше су из ло же не по ро дич ном на си љу и го то во без при ли ке 
да на ђу од го ва ра ју ћи по сао.

У са свим дру га чи јим при ли ка ма жи ве мла ди, обра зо ва ни са 
зна њем стра них је зи ка, по зна ва њем ра чу на ра, но вим за ни ма њи ма 
ко ја им пред ста вља ју пут до по сла у но вим фир ма ма стра них и 
до ма ћих по сло да ва ца или ко ји мо гу уз фи нан сиј ску по моћ слу жби 
за за по шља ва ње от поч ну соп стве ни по сао. Охра бру ју ћа је чи ње ни-
ца да је ме ђу њи ма све ви ше же на45). У од но су на број зва нич но и 
ствар но не за по сле них ли ца то је тек кап у мо ру. Ре ше ње тре ба тра-
жи ти на дру гој стра ни - при вред ном ра сту, стра ним ди рект ним ин-
ве сти ци ја ма, убр за ној при ва ти за ци ји, под сти ца ју пред у зет ни штва, 
про ме ни си сте ма обра зо ва ња и ре фор ми јав них слу жби. То би мо-
гло да убла жи про бле ме не за по сле но сти, ство ри ма те ри јал не пред-
у сло ве за ви ше укљу чи ва ње мла дих обра зо ва них ка дро ва и же на у 
при вред не ак тив но сти и са свим дру га чи ји вред но сни си стем.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Тр жи ште ра да у дру штви ма у тран зи ци ји је у фа зи на ста ја ња. 
На тем по и на чин ње го вог фор ми ра ња ве ли ки ути цај има ју про це-
си гло ба ли за ци је, про ме не у на уч но тех но ло шким до стиг ну ћи ма и 
за ни ма њи ма, све оп шта ли бе ра ли за ци ја и при ва ти за ци ја као и већ 
до стиг ну ти сте пен дру штве но-еко ном ског раз во ја. Ка ко је реч о 
при вре да ма на пу ту од ко манд но-план ских ка тр жи шним би тан је 
и ути цај спољ њег фак то ра, по себ но ЕУ. За Ср би ју се мо же ре ћи да 
она има и сво је по себ но сти. Оне се огле да ју у за ка сне лој тран зи ци-
45)  У Ср би ји је 2002. го ди не са мо 7% же на има ло при ват ну сво ји ну а ма ње од 10% је би ло 

на ру ко во де ћим ме сти ма у дру штву. Ви ди. А. Цве ти ћа нин. “Ку ва ри ца мо же, пред сед-
ни ца не мо же”, Политика,11јануар2002,стр. 10.
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ји, ре ла тив но ка сној ори јен та ци ји на при ва ти за ци ју и де ре гу ла ци ју 
(по себ но рад ног за ко но дав ства), уз све те шко ће ко је су по сле ди ца 
рат них зби ва ња на овим про сто ри ма. 

Женепредстављајувећинустановништва,алиивећинунеза
послених.лица. Њи хо ве рад не спо соб но сти су не до вољ но ис ко ри-
шће не у јав ној еко но ми ји. Је дан од огра ни ча ва ју ћих фак то ра је сте 
ни зак при вред ни раст, ко ји уз раст тра ди ци о нал них вред но сних 
ори јен та ци ја же на ма ну ди по вра так у по ро ди цу или бег у си ву еко-
но ми ју. Ка да су за по сле не у до ми нант ном сек то ру сво ји не, или код 
при ват ни ка, женесуслабијеплаћенеодмушкараца а њи хов успон 
на ле стви ци дру штве них по ло жа ја је си стем ски огра ни чен. Из ме-
ном рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства ну де им се «флек си бил ни» 
рад ни од но си. Они у су шти ни зна че још ве ћи не си гур ност за по сле-
ња рад не сна ге. У «ати пич ним» рад ним од но си ма че шће су же не 
не го му шкар ци. То их чи ни ра њи вом гру пом ко ја се ла ко от пу шта 
са по сла, оста је без пра ва из рад ног од но са (го ди шњи од мор, ноћ-
ни рад, рад у сме на ма, про ду же ни рад). Но ви за кон о ра ду до зво-
лио је да ра де и у руд ни ци ма, али је за то ума њио све не ка да шње 
бе не фи ци је у слу ча ју бо ле сти, по ро диљ ског од су ства и оста ја ња 
без по сла. Же не су зна чај но угро же ни је од гу бит ка по сла, за ра-
де, пла ћа ња до при но са од њи хо вих ко ле га истог за ни ма ња, ква-
ли фи ка ци је, го ди на жи во та и ра да. Њи хо во тра ди ци о нал но по ље 
ак тив но сти (по ди за ње де це) озбиљ но је по гор ша но. Др жа ва не ма 
сред ста ва за до та да шњи ни во да ва ња за бри гу о де ци, мај ка ма и со-
ци јал но угро же ним чла но ви ма по ро ди це. Про ме не су за хва ти ле и 
здрав стве ни си стем и то у сми слу ма њих пра ва а ве ћих пла ћа ња ко-
ри сни ка њи хо вих услу га. Јед на од по сле ди ца је сте и по раст не ка да 
ис ко ре ње них бо ле сти и оних ко је угро жа ва ју здра вље де це и же на.

Реформасистемаобразовањајетекпочела. Ве ћи на за по сле-
них су же не. Оне су се та ко ђе при кљу чи ле гру па ци ји оних ко ји 
оста ју без по сла. Не дав но је чак 5000 про свет них рад ни ка на пу-
сти ло по сао46). Да би се укљу чи ли у европ ске то ко ве про кла му је се 
це ло жи вот но обра зо ва ње. За основ но обра зо ва ње се ка же да је оба-
ве зно. Сред ње ни је али је и у ње му от по че ла при ва ти за ци ја. Ви ше 
и ви со ко је са свим про гла ше но за ствар из бо ра и мо гућ но сти по је-
дин ца. Пре ма од ред ба ма но вог Уста ва Ср би је др жа ва це по ма га ти 
нај та лен то ва ни је сту ден те да сту ди ра ју. Оста ли ма оста је по ро ди ца 
и ње не ма те ри јал не мо гућ но сти. Ово це си гур но ути ца ти да се сма-
46) Б. Б. Па вло вић, “Од ла зи 5000 “пре ко број них”, Синдикални повереник, 26 децембар

2005, стр. 33.
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ње пред но сти де во ја ка у по ха ђа њу и за вр ша ва њу ви со ко школ ског 
обра зо ва ња у од но су на мла ди ће. Ти ме ће се сма њи ти њи хо ве шан-
се да до ђу до бо љег по сла, иако се ве ћи на њих при ста је да ра ди 
по сло ве ис под ни воа сво га обра зо ва ња. Уоста лом, ово це по ја ча ти 
кон ку рен ци ју ме ду не за по сле ни ма и они ма ко ји већ ра де у јав ној и 
«си вој» еко но ми ји.

ЗапосленаженскараднаснагајеуСрбијивишеструкофраг
ментирана. По сто је зна чај не раз ли ке у од но су на обра зо ва ње и 
за ни ма ње, сек тор сво ји не, по ло жај у про це су ру ко во ђе ња, мо гућ-
но сти про фе си о нал ног на пре до ва ња и уса вр ша ва ња, у од но су на 
го ди не ста жа и жи во та и кла сно/слој ну при пад ност. На сле ђе не не-
јед на ко сти у при ма њи ма из ме ђу му шка ра ца и же на се још ви ше 
про ду бљу ју, ви ше у „си вој“ не го јав ној еко но ми ји. Овим не јед на-
ко сти ма при дру жу ју се оне ко је ути чу на тр жи ште ра да у за ви сно-
сти од ет нич ке и ре ги о нал не при пад но сти, из ме ђу до ми цил ног и 
до се ље ног ста нов ни штва, за по сле них у до ма ћим и стра ним фир-
ма ма.

Незапосленаженскарадна снагаСрбије у значајној јемери
промењена до ла ском же на из про па лих фир ми и јав них слу жби 
(тек стил не рад ни це, тр гов ци, бан кар ски слу жбе ни ци и не за по сле-
ни про фе со ри и струч ња ци ра зних про фи ла). Ве ћи ну ипак чи не 
мла де же не ко је су због ду го трај не не за по сле но сти спре че не да за-
сну ју по ро ди цу и по ди жу де цу. Но во рад но за ко но дав ство им је до-
не ло пра во про тив дис кри ми на ци је при ли ком за по сле ња, рас по де-
ле за ра да и гу бит ка по сла. У са да шњим при ли ка ма то је са мо за кон 
ко ји не по шту ју но ви и ста ри по сло дав ци. Сто га су оне при ну ђе не 
да при ста ју на ло ши је усло ве ра да, на рад на од ре ђе но вре ме, на 
ми ни мал не за ра де, не пла ћа ње до при но са за пен зи о но и со ци јал но 
оси гу ра ње, на рад на цр но и сл. Не ки ма ће про ћи нај бо ље го ди не 
жи во та и ра да а да не ус пе ју да за сну ју стал ни рад ни од нос. Он је 
са мо иде ал ко ме се те жи, а ко ји је у по сто је ћим усло ви ма те шко 
до сти ћи.

Да све ни је та ко су мор но, по твр ђу је нам чи ње ни ца да постоји
једанслојпредузетница. Оне су ис ко ри сти ле тран зи ци ју за фор ми-
ра ње соп стве них фир ми или за на пре до ва ње у ка ри је ри до нај ви-
ших ме на џер ских по ло жа ја. По уче шћу укуп ној за по сле ној рад ној 
сна зи, по себ но ме ђу же на ма, оне су ма ло број не. Са со бом но се је-
дан нов ква ли тет и при мер да се и та квим усло ви ма мо же до ста 
по сти ћи. Тек ду бље ис тра жи ва ње њи хо вих жи вот них и рад них ка-
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ри је ра мо же да ука же на лич не, по ро дич не и си стем ске под сти ца је 
и пре пре ке њи хо вог успе ха. У сва ком слу ча ју успе шне пред у зет-
ни це су би тан фак тор про ме на и при мер ка ко се ко ри сте људ ски 
по тен ци ја ли. На рав но, њи хов број и зна чај за ви си ће од основ них 
пра ва ца про ме не дру штве но-еко ном ске струк ту ре Ср би је. У њој су 
на де лу ка ко мо дер ни за циј ски та ко и ан ти мо дер ни за циј ски трен-
до ви. Ка ко смо по ка за ли же не пред ста вља ју јед ног од до са да шњих 
тран зи ци о них гу бит ни ка. Ко ли ки су њи хо ви гу би ци (или ће би ти) 
не за ви си са мо од њих. 

Summary
Inthisarticleauthorelaboratesthepositionofwomenon
Serbianlabourmarket.Aspecialattentionisdrawntothe
positionofwomen in employmentandunemploymentfi
elds,andthepositionofwomenonlabourmarketinso
meotherssocieties in transition.Therearetwolevelsof
analyses.Thefirstlevelisnormativeanddealswithchan
gesoflaborandsociallegislative,whilethesecondlevel
exploresreallifechanges.
Themainthesisis:womeninthesocietyontransitionare
marginalizated and fragmentated. They still have to ba
lance their household obligations with their work. New
labour lowandchangesofmedical,pensionsystemand
socialsecurityleadtononstandardwomen’semployment
andlowerwages.
Thefirstpartofthepaperfocusesontheprocessofchan
ge of socioeconomical structure of societies in transi
tion.Privatizationasoneofthemostimportantfactorsof
unemploymentgrowth.Therearemanydatesofdropping
of gross domestical product (GDP), rate of formal em
ployment,leveloflifestandard,ononeside,andgrowing
rateofunemploymentofwomen,andgenerallysocialin
security,onthesecondside.
Thesecondpartisdevotedonproblemsof(un)participa
tionwomenin(un)neformallabourmarketinSerbiaand
outher societies in transition. Author writes that social
systemisthemostimportantcauseofunemploymentand
itsgrowthinSerbiansocietyintransition.Externalfactors
arenotdominantandtheirinfluenceissecondaryandonly
shapesthestructureandrateofunemploymentofwomen.
Itisprovedwithmanystatisticaldataandresultsofdome
sticandworldresearches.
The thirdpartof thepaperpresentsgeneral characteri
stics of unemployed population: gender, age and social
status, time of unemployment, rate of unemployment in
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generalespeciallyforwomen,younggenerationandol
derworkers.Themostimportantformsofsocialinequality
amongunemployedareoutlined.Oldand„new“poverty
ofthatpopulationaredescribed.
Attheend,sociologicalanalysisexploresvariousconse
quences of unemployment onpersonal, family, generati
onalandgeneral social level.Although ingeneral there
havebeenmanypositivechangesinpositionofwomenon
thelabormarketonthelongrun,espaciallyinpretransi
tionperiod,manyindicatorsshowthatitisstillmuchwor
sethanthepositionofmen:therateofeconomicactivity
andemploymentofwomenisconsiderablylower,therate
of unemployment is higher, women on the averagewait
longerforemployment,theconcentrationofwomeninso
calledtypicallywomen’sprofessionsisstillveryhigh.
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NadaNovakovic
WOMENANDLABOURMARKET
INSOCIETYINTRANSITION

Summary
Inthisarticleauthorelaboratesthepositionofwomenon
Serbianlabormarket.Aspecialattentionisdrawntothe
positionofwomen in employmentandunemploymentfi
elds,andthepositionofwomenonlabourmarketinsome
others societies in transition.Although in general there
havebeenmanypositivechangesinpositionofwomenon
thelabormarketonthelongrun,espaciallyinpretransi
tionperiod,manyindicatorsshowthatitisstillmuchwor
sethanthepositionofmen:therateofeconomicactivity
andemploymentofwomenisconsiderablylower,therate
of unemployment is higher, women on the averagewait
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longerforemployment,theconcentrationofwomeninso
calledtypicallywomen’sprofessionsisstillveryhigh.
Themainthesisisapproved:womeninthesocietyontran
sitionaremarginalizatedandfragmentated.Theystillha
vetobalancetheirhouseholdobligationswiththeirwork.
Newlabourlowandchangesofmedical,pensionsystem
and social security lead to nonstandard women’s em
ploymentandlowerwages.
Key words: women, labour market, nonstandard em
ployment,wages,transition
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