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инДуСТРиЈе1

Сажетак: У раду се компаративном анализом настоји указати на дис-
континуираност у процесу индустријског развоја српског друштва, као и на 
чињеницу да током целокупног развоја нису превладани готово идентични про-
блеми� Осим историјских података у тексту се користе и анализирају пода-
ци емпиријског истраживања чији је циљ било утврђиваље реалног и могућег 
степена и интензитета утицаја структуралних друштвених промена на 
организовање рада у индустрији� Истраживање је реализовано у периоду од 
2011-2013� године, применом метода вишеструког случаја, а њиме је обухваћено 
шест организација из различитих индустријских сектора� Поређењем различи-
тих фаза развоја индустрије у Србији, констатује се континуитет следећих 
проблема: акумулације капитала, техничко-технолошке неразвијености и за-
висности, сировинске зависности, те дефицита компетентне радне снаге (по-
себно менаџера)� Потврђује се да је највећи и основни проблем,  који обједињује 
сва четири наведена, заправо фактичко отсуство стратегије индустријског 
развоја, што је приметно у целом његовом току�

кључне речи: идустријски развој, дисконтинуиран развој, континуитет 
проблема, српско друштво, трансформација� 

Актуелни положај индустрије у Србији тешко се може до краја разумети 
уколико се посматра изоловано од комплексних друштвено-историјских проце-
са који су утицали на карактер, динамику и интензитет индустријског развоја 
српског друштва. игнорисањем историјске перспективе било које друштвене 

1 Рад је настао као резултат активности на пројекту 179053, који финансира министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.
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појаве у социолошким проучавањима на известан начин се ограничава и ре-
левантност самог проучавања јер се изузима једна од четири конститутивне 
димензије друштва – временска (историјска)2. како запажа С. Шљукић (2014: 
75-76) „суштина је заправо у чињеници да су структурална и историјска анали-
за нужно повезане јер се структура не може објаснити без сопствене историје, 
док без структуралистичког увида историја остаје на нивоу низа појединачних 
догађаја“. Да су социологија и историја „више него добри пријатељи“ сматра и 
Слободан Антонић (Antonić, 1995), а „нераздвојивост друштвених и историјских 
студија“ наглашена је и код младена лазића (Lazić, 2011).

уз комплексну историјску „позадину“, незаобилазан фактор у сагледавању 
карактеристика савремених индустријских организација у Србији је фактор (не)
посредног окружења, односно сфера (не)формалних правила правно-политич-
ко-економског механизма која има облик својеврсне реакције на принципе не-
олибералне идеологије. Савремена индустријска организација у Србији се у тим 
оквирима може схватити као резултат прилагођавања индустријске производње 
комплексним и понекад амбивалентним захтевима окружења. облици актуел-
ног организовања индустријског рада, у том смислу, представљају својеврсно 
усклађивање елемената тржишне привреде са објективним (не)могућностима 
конкретних индустријских организација које су више или мање оптерећене ба-
ластом прошлости.

међутим, баласт прошлости не чине само наслеђене или на различите начи-
не усвојене „превазиђене“ вредности, него и неколико основних проблема који 
се у оквирима хронолошке анализе развоја српске индустрије препознају као 
константи инхибитори процеса индустријског развоја. Реч је о следећим пробле-
мима: 1) проблем оскудевања у капиталу (који условљава проблем задуживања 
и зависности од, пре свега, страних банака), 2) проблем техничко-технолошке 
неразвијености и зависности од доминантно иностраних техничко-технолошких 
решења, 3) проблем сировинске зависности и 4) проблем дефицита квалифико-
ваних и квалитетних менаџера и уопште „људских ресурса“.  континуитет наве-
дених проблема једина су „непроменљива“ у процесу дисконтинуираног, током 
времена различито вредносно и идеолошки усмераваног развоја индустрије у 
Србији, што ће показати анализа која следи. 

2 Преостале три димензије друштва су: стратификацијска, функционална и просторна 
(територијална).
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Методолошки оквир анализе

у раду се полази од резултата емпиријског истраживања реализованог у пе-
риоду од 2011 – 2013. године, применом метода вишеструког случаја3. циљ 
истраживања био је утврђивање реалног, као и могућег степена и интензитета 
утицаја структуралних друштвених промена на организовање рада у индустрији. 
Добијени резултати се анализирају у компарацији са релевантним историјским 
подацима. 

Студијом вишеструког случаја обухваћено је шест индустријских 
организација из сектора хемијске, текстилне, металске, дрвне, електро-машин-
ске и прехрамбене индустрије. Случајеви су пажљиво одабрани на основу делат-
ности, величине (обима производње и броја запослених) и дужине пословања 
(постојања). будући да је реч о квалитативном методу, поступак истраживања 
је захтевао чвршћу стандардизацију, која је постигнута комбинованом приме-
ном упитника и интервјуа као техника за прикупљање података.4 Применом 
структурисаног интервјуа прикупљени су подаци од менаџера и/или власника, 
а уз помоћ упитника добијени су подаци од укупно 147 радника у истраженим 
организацијама.

Полазећи од тога да је једна од конститутивних особина метода (вишестру-
ког) случаја разноврсност извора података, у оквиру истраживања коришћени 
су и додатни извори података: подаци добијени непосредним посматрањем; до-
ступна архивска грађа; расположиве фабричке монографије и интерна фабрич-
ка истраживања; подаци о реализованим процесима стандардизације; подаци о 
сруктури организација (од органиграма до карактеристика структуре запосле-
них); различите евиденције (о оствареном промету и сл.); писани материјали 
о стратегији будућег пословања организације доступни екстерним лицима; по-
даци са официјелних интернет презентација компанија; подаци (информације) о 
компанијама из писаних и електронских медија; подаци Републичког завода за 
статистику и подаци Привредне коморе Србије.  Релевантни подаци су преузети 
из различитих извора са циљем да се повећа сазнајна вредност резултата.

3 Потврда релевантности коришћеног метода налази се у методолошкој литератури (Yin, 1981; Yin, 
2009; Eisenhardt, 1989; Bogdanović, 1993; Baxter and Jack, 2008; Milić, 2011), а нарочито у запажањима 
Владимира милића (Milić, 2011: 125) да је метод случаја посебно ефикасан у проучавањима 
развојности случаја (случајева), односно да овај метод омогућава сазнавање историјске димензије 
појава и процеса која је битна карактеристика друштвених збивања. на опредељеност за 
метод (вишеструког) случаја утицала је и његова успешна примена у ранијим истраживањима 
индустријских организација (Lawrence and Lorsch, 1967; Galbraith, 1968).
4  комбиновање интервјуа и упитника у процесу прикупљања података је често у друштвеним 
наукама, а анализи таквих истраживања се посебно посветио Ален брајман (Bryman, 2006).
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Историјски оквири дисконтинуираног развоја индустрије
у српском друштву

Посматрано у ширем друштвено-историјском контексту, процес 
индустријализације у српском друштву је релативно касно започео5, а 
индустријски развој је у различитим историјским периодима био различито 
вредносно и идеолошки усмераван, што се значајно одразило на његову дина-
мику (Шљукић, м. 2008). До развоја индустрије (уопште, па и у нашем друшт-
ву), дошло је, сматра Владо Пуљиз, под утицајем два фактора: повећања броја 
становника и повећање потреба тог становништва. Развој индустрије је потреб-
но посматрати у релацији наспрам, за оно време релативно велике, војске ев-
ропских сила, којој је требала велика количина оружја, хране, одеће и обуће. 
Пуљиз, међутим, истиче да су се у периоду пре Другог светског рата код нас и 
индустрија и пољопривредне делатности споро развијале (Puljiz, 1977: 40, 42). 
Пре уједињења у краљевину СХС, привредно-политички систем је у Србији 
углавном био заснован на либералним принципима, што је у мањој или већој 
мери било карактеристично за целу тадашњу европу.6 (Вуковић, 2012: 160). 

Развој индустријске културе од краја деветнаестог века у Србији, одвијао се 
у сукобљавањима са вредностима владајуће аграрне, прединдустријске културе. 
Значајан прилог инсистирањима на индустријском развоју дао је Андра николић 
(1853-1918), који је у свим владама Радикалне странке био министар просве-
те, у једној влади министар иностраних дела, а неко време је био и пуномоћни 
министар и изванредни посланик у Паризу.7 Желећи да појача указивање на 
значај индустрије за развој различитих сегмената привреде и друштва, николић 
напомиње: „кад нема у земљи индустрије, онда ратар не може да примењује у 
свој посао резултате техничке науке и принуђен је једнако радити земљу истим 
алатом. кад нема индустрије, онда се у земљи не може развити удружење које 
поред свог економског утицаја има још и огроман политички утицај (...) кад 
5 Прва парна машина у Србији примену је нашла у београдској тополивници 1849. године, а први 
парни брод се појавио у Земуну 1831. године (Puljiz, 1977: 39). Према подацима које наводи мари-
Жанин чалић, након 1878. године Србија је, осим неких војнотехничких предузећа, имала само 
једно постројење за печење цигле, две пилане, две пиваре и неколико парних млинова (чалић, 2004: 
150). Први оскудни званични статистички подаци о индустријској производњи у Србији срећу се 
1888. године, док се више података о активностима у индустрији даје од 1893. године (Два века 
развоја Србије: статистички преглед, 2008: 153).  
6  Привредни либерализам, који је у последњој четвртини 19-ог века деловао у Србији, са једне 
стране је отворио домаће тржиште за прилив конкурентног увоза, а са друге стране је спречио да се 
српски предузетници активно укључе у извоз фабричке робе (чалић, 2004: 147).
7 После абдикације краља милана, Андра николић је постао посланик у народној скупштини, 
и ту дужност је обављао до краја живота, јер је био изабран на свим изборима, осим оних у 
реакционарним владама који су вршени по уставу од 1869. године (лазаревић, 2012: 85).
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нема индустрије онда народ мора доћи у економску зависност од народа који 
му даје индустријалне производе“ (николић, 2012: 66).8 До првог светског рата 
дошло је до повећања и обима и разноликости индустријских радњи, пре све-
га услед тежње српског друштва да се укључи у европске токове индустријске 
производње (Два века развоја Србије: статистички преглед 2008: 153). 

Две деценије након Првог светског рата производна делатност је била бази-
рана на либералистичким концепцијама,9 чак и у годинама после прве светске 
привредне кризе од 1929. године, која је у Србији почела да се осећа нешто 
касније. Под утицајем прве економске кризе привреда почиње да се базира на 
новим принципима. наиме,  за разлику од 18. и 19. века, када је привреду обли-
ковала идеологија либерализма, за 20-и век, од друге половине 1930-их година, 
карактеристичан је државни интервенционизам10, а тај се тренд манифестовао 
и у Србији, преласком са привредног либерализма на етатизам у економској по-
литици (Đurović, 1986: 6-7). 11

За привредни опоравак Србије средином 1930-их, према бројним 
мишљењима (Đurović, 1986; Antonić, 2004; чалић, 2004; Ђурковић, 2011), вели-
ке заслуге је имао милан Стојадиновић и његова делатна привредна политика. у 
настојањима да заштити домаћу привреду од штете коју су јој наносиле увозне 
рестрикције других земаља, у које је извозила своју (претежно пољопривредну) 
робу, интервенција владе милана Стојадиновића је, према запажањима Смиљане 
Ђуровић, имала два облика: 1. монополисање извесних послова од стране држа-

8 ова николићева запажања, резултат су чињенице да је Србија у то време била спречавана да 
самостално води економску политику. Позивајући се на Слободана Јовановића, Вуковић  бележи 
да су Порта и Велике силе до берлинског конгреса (1878) спречавале Србију да самостално води 
економску политику којом би се створили неопходни услови за индустријализацију. Вуковић наводи 
пример уговора између Порте и Аустроугарске, на основу ког су царинске стопе за индустријске 
производе износиле 3%, чиме је Србија потпала под економску контролу Аустроугарске (Вуковић, 
2012: 161-162).
9  у настојању да укаже на извесне карактеристике економског либерализма, Ђуровић бележи: 
„...како је индустрији и капиталу била потребна спољна трговина ослобођена меркантилистичких 
баријера, енглеска индустрија, а за њом и индустрије осталих европских држава, руше и савлађују 
заостале феудалне баријере развијајући политику економског либерализма. индустријској 
буржоазији у замаху слободне иницијативе тада није била потребна јака државна интервенција“ 
(Đurović, 1986: 6).
10  Ђуровић државну интервенцију у привреди одређује као целокупну уобичајену привредну 
активност државе, а наводи да се у економској науци то означава и као: „државно регулисање 
привреде“, „државна привредна улога“, „државна контрола“, „државно уплитање“ и сл.. (Đurović, 
1986: 6).
11  Тај период карактеришу бројне расправе о интервенцијама државе у привреди, а на Другом 
конгресу економиста у београду 1939. године, изнети су следећи елементи који оправдавају и чине 
нужном државну интервенцију у привреди (елементи су изнети у реферату који је на конгресу 
поднео леон Претнер): 1. фискални разлози, 2. социјални разлози и 3. национални разлози (Đurović, 
1986: 7).
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ве и 2. регулисање делатности приватних предузећа и контрола њиховог рада. 
када је реч конкретно о индустрији, Стојадиновићев план о ревитализацији и 
подизању индустрије, заснивао се на следећим принципима: 1. прерада сиро-
вина које су се до тада извозиле, 2. инсистирање на развоју сировински неза-
висне индустрије, односно индустрији која неће зависити од сировина у којима 
се оскудева и 3. развој индустрије у складу са интересима и потребама ратне 
индустрије, односно „националне одбране“ (Đurović, 1986: 205, 209).

За време Стојадиновићеве владе, у краљевини је, према подацима које на-
води Антонић (2004: 23), подигнуто 111 нових фабрика и основано 100 нових 
индустријских предузећа, са доминантно домаћим капиталом (у 92% случајева). 
у погледу спољнотрговинске размене први пут је забележен суфицит, а „1938. 
године је остварен најповољнији спољнотрговински биланс у дотадашњој 
историји земље.“ Забележен је раст у индустрији, а привреда се до краја 1930-
их опоравила.

упркос бројним интерним и екстерним тешкоћама, у међуратном периоду је 
ипак дошло до напретка у процесу индустријализације, мада Пуљиз (1977: 43) 
сматра да улога индустрије у друштвено-економској трансформацији краљевине 
ипак није била велика. Прави период индустријализације почиње после Другог 
светског рата.12

Друштвена, економска и политичка реформа која је уследила после Другог 
светског рата, била је заснована на доминантној комунистичкој идеологији, као 
и на међуратној пракси Совјетског Савеза, једине дотадашње социјалистичке 
земље.13 у основи ове идеологије налазила се замисао о вантржишној привреди 
са централизованим (диригованим) планирањем, којом би се превазишли не-
достаци и неправедна расподела карактеристична за капитализам. осим тога, 
капиталистички привредни модел није могао да омогући довољно брз при-
вредни развој коме се, са нестрпљењем, тежило. Преузети концепт привредног 
планирања је готово потпуно укинуо самосталност и иницијативу предузећа, 
односно готово потпуно им одузео аутономију14�  

12 упркос томе што су, како запажа беренд, централна и источна европа после Другог светског 
рата, биле „заосталије“ него после Првог светског рата (Berend, 2009: 105).
13  Више о индустријализацији у СССР-у и о совјетском моделу, који је примењен и у случају наше 
индустријализације, у: Jankov, 1983, а такође у: Crnobrnja, 2007.
14  „Предузећима су руководила министарства преко дирекција и управа, а директоре предузећа 
је постављао надлежни министар, републички или савезни (на предлог Партије), зависно од тога 
под чију је ингеренцију предузеће потпадало. Држава (планска комисија) је прописивала шта ће 
се производити, прописивала утрошак материјала, енергије, живог рада, амортизацију и, наравно, 
цене. Затим, држава је прописивала и контролисала производне норме у предузећима. Плате су 
такође биле одређене, и нису зависиле од успешности ни појединца ни предузећа...“  (Вуковић, 
2012: 320).  
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како је индустрија схватана као покретач и основа развоја, у оквиру но-
вог друштвеног система постала је „вишеструко институционално привиле-
гован сектор“. међутим, форсирана индустријализација одвијала се уз отсу-
ство одговарајуће индустријске политике (Savić,  2010), али и уз истовремену 
маргинализацију и својеврсну експлоатацију, пре свега, пољопривреде. 

Током 1948. године долази до „раскида са Совјетским Савезом“ што у 
првих пар година није имало утицаја на унутрашњи економски систем. Про-
мене у погледу економског уређења почињу 1950. године (увођењем раднич-
ког самоуправљања15), а карактерише их све веће удаљавање од класичног 
социјалистичког модела (Crnobrnja, 2007: 30-31). Позивајући се на михаиловића, 
Антонић наглашава да је у раздобљу од 1953-1964. године у Југославији је забе-
лежено „изузетних једанаест година развоја“: друштвени производ је растао по 
стопи од 8% годишње, а индустријска производња по стопи од 12.4%. Друштве-
ни производ земље се драстично повећао, па је 1960. године  индустрија по први 
пут са већим уделом учествовала у друштвеном производу од пољопривреде, а 
пољопривредно становништво је чинило мање од половине укупне популације 
(Antonić, 2004: 25).   

у оквиру нешто другачије периодизације, Савић раздобље од 1947-1965 
означава периодом убрзане индустријализације, а као општу карактеристику 
развоја индустрије у овом периоду истиче значајно повећање физичког обима 
производње (6,1 пут), висок темпо раста (10%) као и неуједначеност у дина-
мици индустријске производње. За разлику од међуратне индустрије, у овом 
периоду се подстиче развијање тешке индустрије (која је својевремено услови-
ла развој западних капиталистичких земаља). оваква тенденција, уз поменуто 
маргинализовање пољопривреде, почела је, међутим, после извесног времена 
да показује извесне знаке слабости, који су се манифестовали у „структуралним 
диспропорцијама“ изазваним управо споменутим привредним дисбалансом. С 
обзиром на то да је пољопривреда сировинска основа за већи број индустријских 
грана, њена неразвијеност и неефикасност (што је било директна последица 
њеног идеолошког и практичног маргинализовања у односу на индустрију) ути-
цала је на смањивање ефикасности укупне индустрије (Savić, 2010: 331-333).

Половином 1970-их година у Југославији започиње „период благостања“ 

15  Практикован концепт самоуправљања је директно произашао из идеолошког концепта 
власништва над средствима за производњу. Разматрајући овај концепт, црнобрња наглашава следеће: 
„До тада су била позната само два облика власништва: приватно власништво у капитализму и 
државно власништво у социјализму. у Југославију је по први пут уведено друштвено власништво над 
средствима за производњу. Југословенски комунистички теоретичари који су и предложили, а затим 
и применили овај концепт, истицали су да је друштвено власништво једина права интерпретација 
маркса кад је реч о својинским односима (...) на тој теоријској основи је у Југославији укинута 
државна и уведена друштвена својина“ (Crnobrnja, 2007: 31).
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(базиран на иностраним позајмицама), што представља велики парадокс ако се 
има у виду чињеница да је готово целокупна светска привреда у овом периоду 
била погођена разорном енергетском и сировинском кризом, чије је дејство у 
бившем југословенском друштву  почело да се осећа нешто касније.  

у складу са описаним друштвено-економским околностима, не изненађује 
што је после 1977. године започета опадајућа тенденција раста наше индустрије. 
Продубљен је поменути јаз између сировинске и прерађивачке индустрије, до-
стигавши, како наводи Савић, драматичне размере. индустријски и привредни 
развој је инхибиран непримереном индустријском структуром и неадекватан-
ним и спорим развојем енергетике. у периоду средишње индустријализације 
(1966-1980), према споменутој Савићевој периодизацији, дошло је до низа си-
стемских измена кроз бројне донете законе16. упркос великом уложеном напору 
у процесу формирања и доношења ових закона, они нису значајније утицали 
на развој индустрије, а утицај неких од тада донетих закона је био чак и нега-
тиван.  Дугорочни проблеми који су пратили развој југословенске индустрије, 
интензивирани су 1979. године, као последица недовољне укључености наше 
индустрије у међународну поделу рада, упркос мерама привредне реформе које 
су требале да омогуће да до тога дође (Savić, 2010: 344-345).

целокупној кризи домаће индустрије значајно је допринео један од донетих 
закона у оквиру горе поменутих системских измена. Реч је о Закону о удруженом 
раду (такозваном ЗуР-у), који је донет 1976. године, а којим је скоро сасвим ели-
минисано тржиште у односима између предузећа. наиме, на основу овог закона, 
економски односи између организација удруженог рада (оуР-а) решавали су се 
договором, а цене су формиране не на тржишту, већ тако што су се оуР који 
потражује робу и оуР који нуди робу, договарали. Због тога се ова фаза економ-
ске организације у литератури означава и као „договорна економија“ (Crnobrnja, 
2007: 50), која је била све само не ефикасна.

услед погрешне законске политике, нерационалне потрошње и нерационал-
ног пословања, почетком 1980-их југословенска привреда почиње да показује 
знаке кризе. отуда у раздобљу од 1980-1990. просечни привредни раст пада 
на –0.1% годишње, продуктивност рада на –1.2%, а стопа улагања на –5.5%. 
(Antonić, 2004: 29).  у периоду од 1981-1990. године, који Савић означава 
као „период кризних поремећаја“, први пут је од 1952. године у индустрији 
Југославије остварена висока негативна стопа раста, а нестабилност стопа раста 
друштвеног производа (ДП) индустрије, наговестиле су драматичну кризу наше 
индустрије (Savić, 2010: 345). 

16  Реч је о следећим законима: Закон о удруженом раду, Закон о систему друштвеног планирања, 
Закон о банкарско-кредитном систему, Закон о девизном пословању и кредитним односима са 
иностранством, Закон о систему и контроли цена.
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у периоду од 1991 – 2000. године, српска привреда је (као уосталом и цело-
купно српско друштво) прошла кроз (још) једну од најтежих фаза у свом укуп-
ном развоју. карактеристике овог периода одредио је распад СФРЈ, услед ког је 
дошло и до распада заједничког тржишта, као и санкције ун, које су довеле до 
потпуне трговинске изолације земље, која је трајала шест година. Завршни „уда-
рац“ српској привреди (и друштву уопште) донело је бомбардовање од стране 
нАТо-а.  у оквиру потпуно упропаштене српске привреде, према подацима које 
наводи Антонић, индустријска производња је пала на трећину, а друштвени про-
извод се преполовио (Antonić, 2004: 30-31). 

Дакле, прва деценија „транзиције“ српског друштва започела је и одвијала се 
у оквиру изразито неповољних и аномичних друштвено-политичких збивања и 
као таква битно је одредила даљи ток и динамику трансформативног процеса, 
као и знатно лошију позицију Србије у односу на остала пост-социјалистичка 
друштва. То је посебно било уочљиво, а и додатно се погоршало, отварањем 
тржишта. 

отварање тржишта је у знатној мери променило окружење и услове у којима 
су до тада пословала индустријска предузећа, у смислу да су она морала да се 
прилагоде (структурално и организационо) новим ценама роба, новој структури 
тражње на тржишту, као и измењеном домаћем финансијском окружењу. Дру-
гим речима, „окоштале“ индустријске организације су се нашле у конкурентном 
окружењу, у коме су за свој тржишни простор морале да се боре са све већим 
бројем новоформираних (приватних) домаћих, али и страних компанија (Bajec i 
Joksimović, 2010: 273). 

услед удруженог дејства низа интерних и екстерних фактора, предузећа су 
пропадала, а илузију о томе да је све то заправо само привремено, подгревала 
је симулација (праведне) привредне трансформације (којом су предузећа декла-
ративно требала да се модернизују и оснаже за промене) оличена у „својинској 
трансформацији“17. Процес приватизације у Србији (као и низ других развојних 
и трансформативних процеса) у овом периоду је одликовала изузетна стратешка 
неосмишљеност, а целокупан приватизацијски ток се манифестовао као „иски-
дан“ (у погледу континуитета формалних приватизацијских модела), противре-
чан, нетранспарентан (или недовољно транспарентан) и стихијан.

Просечна стопа раста индустријске производње је у периоду од 1991 – 
2000. године била негативна (-6.6%), док је ниво физичког обима индустријске 
производње 2000. године износио 43.3% индустријске производње остварене 
1990. године (Savić, 2010: 355). 

17  миодраг Зец критикује употребу синтагме „својинска трансформација“. Према његовом 
мишљењу, под семантичким кишобраном „својинске трансформације“ заправо се крије права 
суштина спроведене приватизације, која се у стварности показала као „бескрупулозна“, а која је у 
највећој мери била ванинституционална (Zec, 2010: 21).
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Структуралне промене српског друштва које су наступиле после 2000. го-
дине карактеришу изразите осцилације које су исход, пре свега, политичког 
несагласја, али и терета  наслеђа из претходног историјског периода. Започео 
је процес приватизације по новом моделу, међутим њени резултати се, са ста-
новишта индустријског развоја, оцењују више као негативни. новац од продаје 
је, наглашава Зец, потрошен, већина инвестиција је завршила у непроизводном 
сектору (банкарства, трговине и некретнина), а изостала је реструктурација и 
приватизација (главног стратешког) извозног (индустријског) сектора (Zec, 2010: 
25). Са аспекта економике индустрије, период који је наступио после 2001. годи-
не означава се као период девастације српске индустрије, највећим делом због 
наведених карактеристика реализованог процеса приватизације (Savić, 2010: 
355). на основу анализе структурних промена у оквиру индустрије од половине 
прошлог века до „данас“, Савић констатује да структура српске индустрије има 
карактеристике структуре земаља у развоју, које одликује високо учешће ниско-
технолошких, радом интензивних и сировинских грана индустрије. управо ове 
карактеристике чине српску индустрију конзервативном, неподесном, па чак и 
ограничавајућом за будући индустријски развој. ниско учешће наше индустрије 
у генерисању бДП-а је, према Савићевом мишљењу, последица предуго присут-
не кризе индустријског развоја (Savić, 2010: 383, 378), која, како се могло видети 
из претходног дела текста, сеже дубоко у прошлост. индустрија у Србији се (по-
ново) враћа на почетак, што (поново) указује на дисконтинуитет индустријског 
развоја. Једини континуитет досадашњег тока индустријских промена у Србији 
је континуитет (истих) проблема�  

Континуирани проблеми индустријског развоја 
српског друштва

индустријске организације савременог („транзиционог“) српског друштва 
представљају слојевите творевине у којима је могуће препознати елементе разли-
читих вредности и идеологија које су утицале и које утичу на њихово обликовање 
и усмеравање. Ти елементи су садржани у примењеним формама организовања, у 
специфичним пословним стратегијама, у особеној организационој комуникацији 
и контроли, у очекивањима запослених, у међуодносу са привредно-политич-
ким организацијама и институцијама, у начину на који је уређен радни про-
стор и слично. иако би се површном „познаваоцу“ карактеристика индустрије 
у Србији могло учинити да је још увек актуелни процес „транзиције“ довео до 
потпуног раскидања са претходном историјском праксом (услед чињенице да су 
на снази интензивни општи трансформативни процеси, као и услед чињенице 
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да су многе индустријске организације „нашминкале“ своју спољашњост модер-
ним виртуелним презентацијама, „светски“ дизајнираном графичком симболи-
ком и амбалажом, те преузетим фразама пословне стратегије препознатљивим 
у интензивном коришћењу појмова „мисије“ и „визије“), њени (ин)директни 
утицаји су и даље присутни, посебно ако се посматрају са становишта кључних 
проблема са којима се индустријске организације срећу у свом свакодневном 
пословању. Реч је, пре свега, о проблемима недостатка новца, техничко-техно-
лошке неразвијености и зависности, дефицита квалитетних „људских ресурса“, 
сировинске зависности и напослетку најважнијег проблема, који у себи сажима 
све претходно наведене, проблема континуиране неосмишљености стратешког 
развоја индустрије у Србији.

Проблем акумулације капитала (зависност од иностраниих улагања)
Током целокупног процеса индустријског развоја у Србији константан је 

проблем недостатка економског капитала којим би се он подстицао, односно 
поновно отпочињао након периода прекида или стагнације.

Први светски рат је јако уназадио српску индустрију и рударство. 
индустријска производња дуго није могла бити покренута услед чињенице 
да је највећи део фабрика био тешко оштећен (демонтажом, реквирирањем и 
„обесним уништавањем“ приликом повлачења окупатора) или потпуно униш-
тен. од 112. предузећа која су (барем споља) одолела ратном уништавању, само 
47 (42%) је било способно за производњу, при чему је тек 26 предузећа могло 
да одржи један минимални погон (чалић, 2004: 204). изразити проблем који 
је краљевину СХС, али и целу европу, заокупљивао током међуратног перио-
да, биле су репарације.18 Смиљана Ђуровић (1986), мари-Жанин чалић (2004) 
и Слободан Вуковић (2012), који се у својим анализама индустријског (и/или 
укупног привредног) развоја Србије баве проблемом неисплаћивања репарација, 
сагласни  су у процени да је реч о проблему који је у знатној мери успорио (у 
извесним сегментима и током одређеног времена онемогућио) и закомпликовао 
индустријски развој Србије (у оквиру краљевине).

наиме, упркос томе што је немачка убрзо након Првог светског рата успела 
да обнови своју економску моћ и, уз САД и Француску, постане центар тешке 
индустрије у свету, она је свим силама настојала да избегне исплаћивање рат-
не одштете коју је проузроковала. након што је 1924. године тражила смањење 
репарација и увела мораторијум на исплату (уз образложење да ће са испла-
том наставити кад буде могла), током 1931-1932. године немачка се притиска 

18 Под репарацијама се подразумева ратна одштета коју је требало да плати немачка.
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репарације сасвим и ослободила уз помоћ Хуверовог мораторијума19. наиме Ху-
веров мораторијум, односно одлука о неисплаћивању репарација је индустрији 
(и целокупној привреди) краљевине СХС (касније краљевине Југославије20)  
током међуратног периода нанела тежак ударац, због тога што је оскудевање 
у капиталу био основни проблем, а планирана обнова и развој индустрије се 
значајно ослањала управо на очекивана средства из репарација. До поменутог 
мораторијума, остварен је захтев на репарације у висини од 450 милиона динара 
годишње (Đurović, 1986: 22-23; Вуковић, 2012: 98-99; чалић, 2004: 337). 21

Током целог међуратног периода фабрике у краљевини су улагале напоре у 
правцу даљих инвестиција, а како се до великих средстава (услед изостанка оче-
киваних репарација) могло доћи само уз помоћ кредитних организација, дошло 
је до презадуживања индустрије22 (Đurović, 1986: 36).

чињеница да је проблем недостатка капитала био озбиљан и константан, 
условила је стварање простора за деловање приватних банака, које су биле од 
великог значаја за функционисање индустрије, што илуструје податак, који на-
води Ђуровић, да су неке од тих банака биле везане за чак 30-40 индустријских 
предузећа.23 осим тога, краљевина је имала развијен систем деоничарских 
друштава у индустрији, а посредством институција акционарских друштава у 
привреду се инфилтрирао и страни капитал „под звучним националним именом 
и с утицајним политичким и економским личностима као члановима управе“ 
(Đurović, 1986: 37-39), упркос томе што нису сви економско-политички актери 
тога времена били присталице тог облика (извора) инвестирања. наиме, при-
вредници су заговарали оријентацију на приватни капитал24, међутим у држави 
19 Према Хуверовом мораторијуму, репарације нису у моћи немачке, већ држава поверилаца, тј. 
савезничких влада (Đurović, 1986: 23).
20  назив земље је 1929. године преименован у краљевина Југославија, Законом о називу и подели 
краљевине на управна подручја.
21 уз наведене проблеме, треба споменути да је после Грчке, краљевина имала највећи јавни дуг 
у европи.
22  у том смислу, Ђуровић бележи: „о проблему финансирања индустрије и несташици капитала 
се много писало и говорило у јавном и привредном животу земље, у Скупштини, влади, страначким 
клубовима, стручним часописима и дневној штампи. индустрија је била посебно мањкава у вези са 
обртним капиталом. банкарски капитал је био скуп, он је стајао између 20-30%, док је кредит који су 
давали приватни зајмодавци, био још скупљи. несташицу капитала је пратила висока каматна стопа. 
Док је до 1919. године каматна стопа износила 7%, 1922. године 12%, дотле се она 1925. године пење 
на 30%, да би после тога почела назадовати“ (Đurović, 1986: 36-37).
23 банке су у краљевини биле најважнији извор новца за индустрију; преузеле су директан 
утицај на предузећа, у својству поверилаца, деоничара или заузимањем места у управи. осим тога, 
појављивале су се као власници и управници индустријских предузећа. Позивајући се на Владимира 
кошака, чалић наводи је таква ситуација довела до „претапања југословенске индустрије у банке“ 
(чалић, 2004: 269).
24 Заговорници страног капитала су преко притисака на јавност и на државну администрацију 
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је постојала јака струја која се томе противила.25 
кредити које је индустрија краљевине узимала од банака били су скупи, 

а велики проблем је био и у томе што су били краткорочни. То је довело до 
оптерећења индустрије високим каматама које су условиле изузетну пословну 
несигурност (чалић, 2004: 269).

Страни капитал је ипак имао више него значајну улогу у финансирању при-
вреде, а посебно индустрије, у краљевини током међуратног периода. Пре-
ма подацима које наводи Ђуровић (1986: 43), он је у индустрији и новчарству 
учествовао са чак око 60% целокупног капитала, због чега се страховало да је 
угрожен независни развој државе и због чега је постојао споменути отпор (који, 
очигледно, није успео да спречи силовит продор страног капитала). Радован 
ковачевић такође наглашава доминантну улогу страног капитала у индустрији 
овог периода и наводи да је његово учешће било различито, односно да се разли-
ковало у зависности од тога о ком индустријском сектору се радило (Kovačević, 
2009: 59).26  

Током прве светске економске кризе слабо развијене капиталистичке државе, 
које су биле задужене (што је био случај и са краљевином Југославијом), на-
лазиле су се у посебно тешком положају. наиме, због високе каматне стопе на 
раније узете кредите, а услед сужавања тржишта због свеопштег пада куповне 
моћи, долазило је до инхибирања не само развоја, него, уопште, функционисања 
индустрије. „Смањење увоза је кочило могућност оживљавања индустрије, што 

настојали да омогуће инвестирање страног капитала у индустрију. међу овим заговорницима су се у 
много случајева налазили „странци“, учесници у индустрији краљевине СХС. С тим у вези Смиљана 
Ђуровић наводи као карактеристичан, случај др Хуга Холцмана који новембра 1924. године у „новој 
европи“ пише следеће: „Само велики и највећи страни капитал може да се рентабилно пласира у 
предузећа наше краљевине; да ли је то ‘пријатељски’ капитал или не, то није најважнија ствар, јер 
сваки је капитал, да тако кажемо, један, Ding an sich: без имена и без боје, он тражи само троје; да је 
на сигурном месту, да се поуздано може повратити на своју полазну тачку, и да има времена за своју 
експанзију“ (Đurović, 1986: 44).
25  Привредници су 1929. године оптужили државу да је, и поред изражене потребе да се дође до 
страног капитала, спречила да се то и реализује, због негативног става према томе. као пример 
државног противљења страном улагању, наводио се догађај када је почетком 1924. године министар 
финансија осујетио зајам за индустрију од 1,2 милион фунти стерлинга на 10 година са просечном 
каматом од 11%.  Против страног капитала је био начелник министарства трговине и индустрије 
миливоје Савић, који је 1923. године критиковао тадашњег министра финансија м. Стојадиновића 
због његовог залагања за увоз енглеског и француског капитала (Đurović, 1986: 42, 45).
26  Позивајући се на статистичке податке из 1941. године, као и на Rozenberga и костића, Вуковић 
наводи податке о пореклу капитала улаганог у индустрију. Према статистичким подацима је 50.1% 
био чисто југословенски капитал; 7.4% чисто страни; 14.3% претежно југословенски; 26.7% 
претежно страни; о.8% пола југословенски, пола страни и о.7% без података. Према Rozenbergu и 
костићу, без обзира на тип власништва и облике организовања, порекло капитала је било следеће: 
југословенски је био 49.65%, претежно југословенски 15.74%, чисто инострани 4.55%, претежно 
инострани 28.63%, пола домаћи пола инострани о,о8% и непознато 1.35% (Вуковић, 2012: 104). 



Марица Шљукић, Континуитет проблема у дисконтинуираном развоју српске индустрије

122

је“, како примећује Ђуровић, „за последицу имало незапосленост“.  као једна од 
интервенишућих мера за спас домаће индустрије половином 1930-их, јавља се 
у „индустријском прегледу“ позив грађанима да купују домаћу робу27 (Đurović, 
1986: 106-107, 144). у изналажењу решења за савладавање кризе, примена на-
чела дириговане економије је по бројним оценама била од највећег значаја.

Свеукупни друштвени развој у послератном периоду, зависио је управо од 
развоја индустрије, а полазне основе тог развоја биле су изразито неповољне. 
индустријски развој у периоду после Другог светског рата базирао се на прео-
сталим индустријским капацитетима, односно оним који, како наглашава Савић 
(Savić, 2010: 262), нису били сасвим уништени и/или одвучени из земље. 28  

и у овом периоду се јавио проблем репарација, односно немачког обештећења 
(али и других држава које су током рата биле у саставу окупационих снага). наи-
ме, оно што је у име репарација било надокнађено, било је симболично и често 
слабо искористиво (половне, често оштећене машине и опрема, без техничке 
документације и неопходних резервних делова). баш као и након Првог светског 
рата, немачка је водила кампању у циљу ослобађања од исплате ратне одштете, 
која је формално започела након укључења Западне немачке у маршалов план 
(1948. године), а коју је подржала већина држава Запада „и то са истим циљем 
као и 30-их година (учинити је чврстим грудобраном према Совјетској Русији)“  
(Вуковић, 2012: 291). 

Проблем капитала, карактеристичан за међуратни период, карактерише 
и овај период развоја (и уопште, функционисања) индустрије. како је и овог 
пута изостала исплата репарација, а постојећи индустријски капацитети нису 
били ни близу довољних и потребних за брз друштвени и привредни опора-
вак и развој, била је неопходна рапидна акумулација средстава. Због тога су 
власти крајем 1946. године спровеле општу национализацију привреде, којом 
је, како бележи Антонић (2004: 24)  сва производна имовина, осим оне која 
је припадала ситним сељацима и ситним занатлијама, постала државна. Са 
национализацијом индустрије се заправо започело већ половином 1945. године, 
када се 75.5% индустрије нашло под управом државе, а крајем 1945. године било 
је подржављено 82% индустрије (Вуковић, 2012: 319). осим национализације 
индустрије, национализован је и финансијски систем и створена монобанка29  
(Crnobrnja, 2007: 29). 

у циљу подстицања привредног развоја и стварања основа за обликовање 

27 исти апели, као што је познато, биће упућени потрошачима у Србији  и на почетку 21. века, у 
готово истоветном кризном друштвено-економском контексту.
28  о уништавању индустријске инфраструктуре током Другог светског рата и одношења (крађе) 
машина из фабричких погона, приликом повлачења окупатора, опширније у: Вуковић, 2012: 271-293. 
29  монобанка је као једина финансијска институција укинута средином 1950-их година, а створене 
су специјализоване банке за комерцијалне послове, инвестиције, пољопривреду и спољну трговину 
(Crnobrnja, 2007: 33).
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„државе благостања“, дошло је до „експлозије позајмица“, односно задуживања 
правно-политичких елита у иностранству. Антонић наводи податак да је између 
1965. и 1981. године југословенски спољни дуг увећан 23 пута (са 0.9 на 22 
милијарде долара). Задуживало се код ммФ-а, код развијених западних земаља 
и банака, а новац се углавном није продуктивно инвестирао, него је потпуно 
ослобођена потрошња (Antonić, 2004: 27-28).30

либерализација тржишта утицала је на то да се од краја 1960-их година 
југословенско тржиште готово потпуно отворило за западну робу, па су станов-
ништву, односно појединим друштвеним слојевима, били доступни западни ау-
томобили и западна техничка роба  (Antonić, 2004: 29). То се све, наравно после 
извесног времена, штетно одразило на домаћу индустрију и привреду уопште. 
Таква оријентација симулирала је супериорност социјалистичког самоуправног 
система, а истовремено га је подривала и слабила (и позајмицама га чинила за-
висним управо од капиталистичких земаља и капиталистичких финансијских 
институција), стварајући основу за његов каснији дефинитивни слом.  

„Транзициони“ период, који је започео 1990-их година, карактери-
ше пропадање домаће индустрије, услед свеопштег пропадања целокупног 
(југословенског) друштва. бројни фактори „транзиционог“ окружења отежавају 
и/или угрожавају функционисање (домаће) индустрије, а један од фактора је (по-
ново) оскудевање у новцу. Процес приватизације привреде није „ишао на руку“ 
индустрији, будући да је већина (иностраних) инвестиција завршила у непро-
изводном сектору. Радоњић и кокотовић констатују да „концепт развоја у којем 
80% девизних прилива по кредитним и страним директним инвестицијама завр-
шава у неразменским секторима (банкарство, трговина, некретнине, саобраћај, 
телекомуникације), не омогућава развој разменских сектора (индустрије, ру-
дарства, пољопривреде), који су једини у стању да повећају укупан извоз ...“ 
(Radonjić i Kokotović, 2010: 45). 

у таквим оквирима функционише шест истражених организација рада у ок-
виру реализоване студије вишеструког случаја. Све истражене организације се 
срећу са бројним и готово истоветним проблемима у међуодносу са комплексним 
и нестабилним „транзиционим“ окружењем. Један од највећих проблема је про-
блем наплате (робе коју пласирају на тржиште), а ништа мањи проблем нису ни 

30 С тим у вези, ковачевић истиче да је услед потребе за страним капиталом у Југославији крајем 
1967. године „створена институционална могућност ангажовања иностраних средстава у форми 
страног улагања“. овај вид финансирања привредног развоја, међутим, није условио формирање 
мешовитих предузећа, што је пракса у другим земљама. касније су репресивне законске мере утицале 
на опадање интересовања странаца за улагање у привреду Југославије, што се (опет законским 
изменама) променило почетком 1980-их година, али то није значајније утицало на привредни развој 
јер су странци више улагали у трговину и игре на срећу, а мање у производњу (Kovačević, 2009: 
203-204).
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изузетно неповољни банкарски услови. Проблем у пословању, у смислу сарадње 
са банкама, представљају високе провизије и камате (када је реч о платном про-
мету и кредитима). Високе провизије (доминантно страних) банака су проблем 
и код узимања субвенционисаних кредита, јер значајно умањују износ тих кре-
дита и чине их мање ефикасним. недостатак новца организацијама представља 
проблем и када је реч о процесима стандардизације, као и маркетинга. Две мале 
домаће компаније из узорка (из сектора текстилне и хемијске индустрије), услед 
оскудевања у новцу одустале су од маркетиншких активности (од директног мар-
кетинга), а једна од њих (текстилна фабрика) и од стандардизације производње, 
свесне ризика да због тога могу да остану без тржишта. изражену маркетиншку 
активност, између осталог и због трошкова, нема ни једина организација која 
је у већинском државном власништву. Директна последица деловања наведе-
них неповољних економских фактора је успоравање и кочење индустријских 
организација у настојањима да се развију.

Проблеми сировинске зависности и техничко-технолошке 
неразвијености
осим оскудице у новцу, зависност од увоза сировина али и технике и 

технологије, представљају значајне факторе инхибирања индустријског развоја. 
Све истражене организације из узорка су, у процесу снабдевања сировинама, 
полупроизводима и репроматеријалом, у већем или мањем степену усмерене на 
увоз. Разлог скоро искључиве усмерености на увозне сировине у случајевима 
организација из сектора текстилне и хемијске индустрије је немогућност њихове 
набавке на домаћем тржишту услед чињенице да су базне индустрије из ових 
сектора током досадашњег тока „транзиције“ уништене. Готово у потпуности, 
сировине се узвозе и за потребе производње у организацији из сектора дрвне 
индустрије, али не само због тога што се не могу обезбедити у земљи, него 
због тога што је набавка из увоза често јефтинија. упркос томе што је један од 
елемената стратегије пословања организације из сектора металске индустрије 
сировинска независност (коју настоје да обезбеде из властите прераде, реци-
клажом) она се не остварује у потпуности, па се добар део сировина мора и 
увозити. Са друге стране, увоз сировина у организацијама из сектора елекро-
машинске и прехрамбене индустрије је само делимичан и за њим се посеже 
само у случајевима када се сировине не могу обезбедити на домаћем тржишту 
или када су јефтиније ако се увозе (што је случај са организацијом из сектора 
прехрамбене индустрије).

Слично је и са обезбеђивањем средстава за рад. осим организације из секто-
ра хемијске индустрије у чијим су производним погонима скоро у потпуности 



Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 109-134

125

машине домаће производње (због једноставне производне технологије), у свим 
осталим индустријским организацијама које су обухваћене студијом вишестру-
ког случаја, претежно се користи старија (или чак веома стара31) и новија увозна 
техника и технологија. у организацијама из сектора електро-машинске и пре-
храмбене индустрије уз увозне машине које доминирају у производном процесу, 
мањим делом се користе и машине домаће производње, док се у организацијама 
из сектора текстилне, металске и дрвне индустрије користе искључиво увежена 
средства за рад. Разлог усмерености на увоз у овој области је немогућност на-
бавке потребних машина и алата на домаћем тржишту (јер се не производе), 
али и потреба да се користи опрема „реномираних“ светских произвођача која 
омогућава производњу (и у смислу квалитета и у смислу квантитета) у складу 
са низом тржишних стандарда.

у процес имплементирања неких од тржишних стандарда (који захтевају 
посебну технику/технологију и посебне сировине) је у тренутку истраживања 
било укључено пет од шест истраживаних организација. Представници упра-
ва организација које су ушле у процес стандардизације сагласни су са тим 
да је реч о процесу који захтева (и који ће у будућности захтевати) значајне 
материјалне трошкове (због чега су најчешће усмерени на кредитна задуживања 
у банкама32), али да је то процес без ког је немогуће пословати на иностраном 
тржишту. Да су се усвојени стандарди нарочито исплатили истиче само управа 
организације из сектора електро-машинске индустрије, где је стандардизација 
омогућила проширивање тржишта, али и сарадњу са иностраним партнерима. 
Са друге стране, у организацији из сектора прехрамбене индустрије нису на-
рочито задововљни ефектима усвојених и примењених стандарда и сматрају да 
„имплементирани стандарди нису довољно валоризовани“. 

Ако се поново осврнемо у прошлост, идентичне процесе и проблеме 
срешћемо и у ранијим фазама индустријског развоја у Србији. Статистички по-
даци показују да је, баш као и данас, и у периоду до Првог светског рата услов 
индустријског развоја било усвајање европских стандарда. Због тога је Србија 
1879. године приступила метарској конвенцији, а 1889. године је од конвенције 
преузела своје прве примарне еталоне (еталон метар и еталон килограм), чиме 
се активно укључила у међународну метролошку делатност. осим тога, према 
статистичким белешкама, Србија је приступила и латинској унији за заштиту 
индустријске својине, што је 1884. године условило правну регулацију у погледу 

31  у машинској радионици једне од истражених организација још увек се користи машина 
француске производње која је у Француској давно превазиђена, а која се тамо још може срести само 
у музејима, као експонат.
32  Што је идентичан проблем оном који се среће и у свим осталим историјским фазама 
индустријског развоја као нас.
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заштите индустријских жигова, ознака и модела (Два века развоја Србије: ста-
тистички преглед, 2008: 153). 

када је реч о нивоу техничко-технолошке опремљености, историјски подаци 
показују да је је индустријски развој српског  друштво након оба светска рата 
почивао на застарелим, половним и „израубованим“ машинама. Анализирајући 
статистику индустрије, Вуковић (2012: 102) констатује да је оно што је након 
Првог светског рата постојало од „озбиљније индустрије“ било технички за-
остало и да се ослањало на увозне и углавном застареле технологије и техничка 
решења. мари-Жанин чалић (2004: 258-259) у својој анализи примећује да су се, 
с обзиром на то да је тада цена коришћених машина била знатно повољнија од 
цене нове технике и технологије, многи купци опредељивали управо за половне 
машине, јер су оскудевали у новцу. То је довело до тога да је српска индустрија 
затрпавана „старим гвожђем“, што је оставило веома тешке последице на њену 
рентабилност и конкурентност33�

Затрпавање српске индустрије једва употребљивом техником, једним де-
лом је последица лоше, недовољно осмишљене царинске политике. наиме, 
повећање царинске заштите индустрије у периоду између два светска рата није 
дала довољно добре резултате. упркос јакој царинској заштити индустрија се 
споро развијала. наиме, како се царина плаћала и на робу која се уграђивала у 
домаће производе  (сировине, полупроизводе), то је утицало на повећање трош-
кова домаће производње. осим тога, таква царинска политика је условила набав-
ку и опремање домаће индустрије јефтиним половним машинама, са којима се 
није могла организовати конкурентна производња усмерена на извоз, што је ути-
цало на успоравање, као и на структуру спољнотрговинске размене (Вуковић, 
2012: 165-169). 

Заслуге за увоз јефтине, полуисправне и застарелне технике могу се припи-
сати тадашњем министарству трговине и индустрије, које је након јануара 1929. 
године (када је објављен манифест краља Александра којим је распуштена на-
родна скупштина и уведена диктатура) донело низ закона, уредаба и правилника 
са циљем прилагођавања условима новог државног режима, а који је у погледу 
царинских тарифа имао потпуно супротан „смер“ у односу на претходни период. 
наведено министарство је, у настојању да унапреди развој домаће индустрије, у 
споразуму са министарством финансија, одобрило бесцарински увоз одређених 
потребних машина и алата за индустрију. на истим основама и са истим циљем 
формиран је и принцип употребе првенствено домаће сировине и домаћих про-
извода (који су се до тада увозили) (Đurović, 1986: 95-96).

33  чалић наводи да су нерационално вођење предузећа, мали производни капацитети и застарела 
техника довели до тога да се у Југославији производило мање, горе и скупље него у већини земаља 
Западне и Средње европе (чалић, 2004: 255).
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Сагледавајући особености фазе индустријског развоја Србије (у склопу 
Југославије), која је уследила након Другог светског рата, Вуковић бележи да 
су индустријски погони грађени стихијно, „а намена им је често мењана то-
ком градње, по правилу са предимензионираним објектима и са оскудном и 
неодговарајућом опремом и техничком документацијом“ (Вуковић, 2012: 412).

ковачевић наглашава да је у периоду од половине 1970-их па до почетка 
1980-их година, са порастом инвестиционе активности, дошло до интензиви-
ране потрошње изражене у порасту увоза иностране опреме и технологије, што 
је током времена довело до пораста задужености по кредитима за увоз опреме. 
Позитивни ефекти овог задуживања су били у осавремењавању техничко-техно-
лошког нивоа производње, али је то, са друге стране,утицало на стварање техно-
лошке (лиценцне) зависности (Kovačević, 2009: 192), која се показала вишестру-
ко штетном по домаћу индустрију.

истражујући обим, карактеристике и друштвену валоризацију технич-
ког стваралаштва радника, б. милошевић истиче низ неповољних последица 
лиценцне зависности, односно технолошке зависности од иностранства. ус-
лед отсуства јединственог плана развоја техничко-технолошког стваралашт-
ва, многе производне компаније у бившем југословенском друштву биле су 
интензивније техничко-технолошки повезане са иностраним компанијама него 
са сродним организацијама у земљи. Таква усмереност је условила свођење на-
учно-техничких институција и истраживачко-развојних оделења на посредни-
ке при куповини иностране технике и технологије за потребе домаће привреде 
(индустрије). милошевић наглашава да је проблем био у томе што се увезена 
техника и технологија нису даље усавршавале (између осталог и због лиценцних 
ограничења), а у производњи је на цени било репетитивно знање које се „мерило 
критеријумима тренутне економске ефикасности“ (Milošević, 1990: 63, 65).

на основама техничко-технолошке зависности, али и заосталости, почивала 
је „трансформација“ индустрије (или онога што је од ње остало) током прве две 
деценије „транзиције“ (а како су подаци с почетка овог дела текста показали, на 
томе почива и данас), с тим да је у овом периоду појачана и сировинска завис-
ност, делом услед пропадања базне индустрије, а делом услед стандардизацијом 
условљеног увоза сировина. 

Проблем дефицита квалификоване радне снаге
Проблем неоспособљености домаће радне снаге, пре свега управе и 

стручњака, за рад у индустрији постојао је од почетака њеног развоја у Србији, 
a срећe се и у фази „транзиције“ српског друштва. Један од аргумената про-
тивника страног капитала у периоду између два светска рата, био је и тај да 
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је са страним капиталом долазила и страна радна снага, односно „све особље 
предузећа од директора до шофера“. инострани инвеститори су производњу 
поверавали само својим квалификованим стручњацима34. Проблем радне снаге 
карактерисао је домаћу индустрију кроз цео међуратни период, као и проблем 
учешћа страног капитала у домаћој индустрији (Đurović, 1986: 46). чалић на-
води да се руководство фирми жалило на слабо теоријско и практично знање 
почетника (чалић, 2004: 285). 

у периоду између два светска рата због изразите потребе за обученом 
домаћом радном снагом, министарство индустрије и трговине основало је Завод 
за унапређење трговине и занатства у оквиру ког су се организовали различити 
стручни курсеви за обуку подмлатка и усавршавање већ формираних мајстора.  
То је био одговор на монопол на квалификацију и знање које су страни инве-
ститори чували од домаће радне снаге, како би страни капитал обезбедио при-
вредну доминацију и у домаћим фабрикама.35 Страна радна снага није, међутим, 
довођена само да би се сачувао монопол над знањем, него и услед чињенице да 
домаћим индустријским радницима рад у фабрици није био једино занимање, 
већ су радили и на својим пољопривредним имањима.36 Рад у фабрици је за њих 
био у функцији допуне кућног буџета, а део радника га је обављао само када 
нису имали другог запослења, због чега је за овај период индустријског развоја 
карактеристична изразита флуктуација радне снаге (Đurović, 1986: 46, 97).

и период индустријског развоја након Другог светског рата карактерише 
проблем недостатка радне снаге (стручне, квалификоване и неквалификоване), 
а у настојању његовог превазилажења интензивира се ангажовање „људских 
ресурса“ из руралних подручја (као и увођење обавезног прековременог рада 
у фабричким погонима37).  интензивне и релативно брзе миграције из села у 
градове проузроковале су почетак (прво привредног, а после извесног времена и 

34  Вуковић (2012: 102) такође наводи да је међуратна индустријска предузећа осим слабе 
опремљености и ниског нивоа организације, карактерисао и дефицит стручњака (нарочито 
инжењера) и стручне радне снаге.
35  услед недостатка домаћих стручњака, од половине 19-ог века је постојала традиција унајмљивања 
чешких, аустроугарских и немачких стручњака за изградњу домаће привреде. Страни инвеститори 
су, за изградњу нових предузећа доводили своје тимове менаџера, техничара и стручних радника 
(чалић, 2004: 290). Тек су 1922. године први пут два радника из Србије (из једне државне фабрике 
на чукарици у београду), положила испит за куваре шећера, чиме су постали први домаћи кувари 
шећера у свим фабрикама шећера у краљевини СХС (Đurović, 1986: 46).
36  Српско фабричко радништво је настало „из миграција“. масовним приливом становништва у 
градове, покренут је комплексни процес стапања сеоских и градских најамних радника од којих је 
формирано хетерогено српско радништво (чалић, 2004: 240).
37  Због недостатка радне снаге у многим индустријским погонима се радило прековремено, али су 
индустријски капацитети и поред тога били само делимично искоришћени. обавезан прековремени 
рад је, уз још неке факторе, имао утицаја на флуктуацију радне снаге (Вуковић, 2012: 412).
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свеопштег) пропадања руралних подручја у Србији (Вуковић, 2012: 328).  
у циљу настојања да се обезбеде што квалификованији кадрови за привре-

ду, у овом периоду се у неколико наврата реформише процес средњег струч-
ног образовања.38 међутим, судећи по подацима добијеним у истраживаним 
организацијама обухваћеним студијом вишеструког случаја, „нова индустрија“ 
захтева (још једну) нову реформу, а све због „старог“ разлога - недовољне струч-
ности радне снаге.

упркос томе што се у оквиру актуелне трансформације српског друштва 
јавило инсистирање за развијањем предузетничких вештина, као и за развијањем 
разноврсних специјализованих знања способности индивидуалних актера 
укључених у процес индустријског рада,  реформисани образовни систем није 
(сасвим) одгововрио на поменута инсистирање. изостанак адекватног одгово-
ра система формалног образовања у Србији на измењене захтеве индустрије 
једним делом је последица његове недовољне флексибилности, а другим делом 
недовољно артикулисаних захтева који долазе из сектора индустрије (и при-
вреде уопште). овај проблем је у извесној мери био присутан и у претходном 
(„пре-транзиционом“) периоду, а последица је чињенице да неконтинуиран, 
идеолошки оптерећен и „искидан“ процес индустријализације „не представља 
најпогодније тло за развој доследних и јасних порука образовном систему о 
томе какви су захтеви индустрије (као привредне гране од чије развијености 
у највећој мери зависи развој целокупног друштва и укупна друштвена моћ) у 
погледу знања и вештина којима би се обликовали ¢људски ресурси¢ у процесу 
формалног образовања“ (Шљукић и Шљукић, 2011: 110).

у свим истраженим индустријским организацијама послодавци су веома 
незадовољни знањем запослених за које сматрају да је потпуно неприлагођено 
захтевима „нове“ индустрије. мада је недовољност и/или неадекватност струч-
ног знања приметна и на нивоу непосредног рада у погонима (неадекватност 
средњег стручног образовања), већи је проблем у томе што је она посебно ин-
тензивна на нивоу организовања рада, а нарочито на нивоу организовања произ-
водног процеса (неадекватност високог стручног образовања).

Проблем дефицита квалитетних и компетентних менаџера у извесној 
мери је присутан у свим истраживаним организацијама. неадекватна при-
према будућих менаџера у процесу формалног стручног образовања39 доводи 
индустријске организације у позицију да константно мењају кадрове задужене 
за организовање рада, да их „увозе“ из иностранства или да их саме обликују до-

38  о томе опширније у: Milošević, 1990.
39  упркос експанзији обликовања менаџерског кадра у актуелном процесу високог образовања (и 
то не само у оквиру приватног сектора). 
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датним образовањем, а кроз процес рада. Последња наведена опција, међутим, 
најмање је пожељна јер је процес формирања адекватног менаџера дуготрајан 
(може трајати више година), изискује трошкове, а на крају се може десити да 
због боље понуде коју тако формиран менаџер добије од неке друге (конкурент-
ске) компаније, он напусти компанију у којој је стекао сва потребна знања и ис-
куства, која онда примени на другом месту.

Проблем са недовољно оспособљеним менаџерима у индустријским 
организацијама обухваћеним студијом, а које су формиране још у периоду ко-
мандно-планске привреде (такве су четири од шест организација у узорку), није 
узрокован само неадекватним и/или недовољним стручним образовањем, већ 
и чињеницом да су након приватизације из тих организација отишли искусни 
управљачки кадрови. Тај проблем је посебно изражен у организацији из сектора 
металске индустрије. Потпуно измењена структура менаџмента се након извес-
ног времена показала као лоше решења. уверење у то да ће школовани (а неис-
кусни) стручњаци моћи да замене искусне дугогодишње руководиоце (посебно 
у секторима производње), показало се недовољно утемељеним.

мада су представници управа истражених организација незадовољни и 
знањем и стручношћу погонских радника, тај проблем (такође присутан то-
ком целокупног развоја индустрије) је, захваљујући техничко-технолошким 
могућностима и „мрвљењу“ рада, лакше решив. наиме, иако и ови кадрови, пре-
ма мишљењу њихових послодаваца, не располажу довољним нити адекватним 
знањима и вештинама40, процес њиховог прилагођавања потребама конкретног 
индустријског производног процеса је значајно лакши и најчешће је сведен на 
кратку обуку (за „опслуживање“ машина или обављање рутинских мануелних 
операција).

осим констатоване мањкавости формалног образовања, у истраженим 
индустријским организацијама је на релацији знање – рад уочена и недовољна 
спремност (недостатак мотивације) радника да уложе додатни напор да се уз 
ограничено (или неадекватно) знање којим располажу обавесте о специфичним 
знањима и развију особене вештине за којима у организацији постоји потреба. 

40  Са друге стране, испитани радници у истраживаним организацијама не сматрају да је њихова 
недовољна стручност основни проблем (мада у извесној мери признају да процес формалног 
стручног образовања није био сасвим адекватна припрема за рад који их је чекао), него да је то лоша 
организација рада. опширније о томе у: Шљукић и Шљукић, 2015. 
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Закључак

компарација различитих периода индустријског развоја у Србији показује да 
је он био (и остао) веома спор и неизвестан, услед међудејства бројних чинила-
ца, као и услед чињенице је свака фаза тог развоја била обележена готово иден-
тичним проблемима. Због тога је индустријализација у српском друштву добила 
форму цикличног кретања, са успонима (услед дејства подстицајних фактора), 
стагнацијом, те пропадањем (услед дејства увек истих, непревазиђених пробле-
ма). Сва четири наведена проблема су међусобно повезана у једном комплекс-
ном детерминистичком сплету, у смислу да присуство једног у мањој или већој 
мери омогућава активирање неког другог или свих преосталих проблема.  

међутим, основни проблем који обједињује сва четири наведена а који 
је констатован и у неким ранијим анализама41, је у фактичком отсуству 
индустријске (и уопште приврене) стратегије, што је приметно у целом току 
развоја индустрије (отсуство дугорочне националне стратегије индустријског 
развоја), али и у сваком од посебних периода који су карактерисали специфич-
ни проблеми окружења (отсуство осмишљене и разрађене стратегије „на краћи 
рок“)42. непостојање осмишљене и разрађене стратегије индустријског развоја 
потврду налази не само у неспособности да се превазиђу увек исти проблем, 
него и у неувиђању и неуважавању основних потреба (и могућности) властитог 
друштва, од стране политичко-економских елита које су тај развој усмеравале. 
Док је домаћа индустрија таворила (и док и даље тавори) под притиском хро-
ничног недостатка новца, високих камата на узете кредите, техничко-технолош-
ке заосталости, зависности од иностране стручне радне снаге и увоза сировина, 
неравноправне конуренције на тржишту и, генерално, отсуства стратегије, дотле 
се прерађивачка индустрија развијених европских држава интензивно развијала 
(и развија), увозећи из нашег друштва углавном (само) сировине, а враћајући на 
наше тржиште готове производе. 

41 Видети: Đurović, 1986 и Savić, 2010.
42  отсуство стратегије (националне стратегије индустријског развоја) видљиво је и у сфери 
царинске политике. историјски подаци (Đurović, 1986: 79-83) показују да је она готово током 
целокупне индустријализације у српском друштву вођена без плана, док је у развијеним европским 
друштвима она и те како била осмишљена. 
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PROBLEM CONTINUITY IN DISCONTINUITY OF 
DEVELOPMENT OF SERBIAN INDUSTRY

Summary: In this paper the author uses a comparative analysis in order to show 
the discontinuity in the process of the industrial development of the Serbian society, 
as well as to point out the fact that the almost same problems have not been mastered 
throughout the whole process of industrialization� Besides the historical data, the data 
of the empirical research are used� The goal of the empirical research was to determine 
the real and the possible degree and intensity of the influence of the structural social 
changes to the organizing of industrial work� The research had been done from 2011 
to 2013 using the multiple case study method, and it included six organizations from 
different sectors of industry� By comparison of different phases of the industrial 
development in Serbia the author concludes the continuity of the following problems: 
accumulation of capital, technical and technological underdevelopment and 
dependence, raw materials dependence, and the deficit of the competent work force 
(especially managers)� The biggest and the basic problem, which encompasses all 
four problems mentioned above, has been the absence of the strategy of the industrial 
development throughout the whole process of this development�

Keywords: industrial development, discontinuity of development, problem 
continuity, Serbian society, transformation� 


