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САЖЕТАК. Непостојаност социјално-радних односа добила је огромне размере ка-

ко у савременим развијеним друштвима тако и у друштвима у развоју.

Ова појава довела је до стварања нове друштвене групе у структури

савремених друштава, која се назива прекаријат, и коју карактерише

нестабилан положај на тржишту рада и социјална несигурност. Неста-

билност у области запошљавања доводи до емоционалне, психолошке

и социјалне нестабилности, што изазива латентни социјални сукоб и

бунтовно понашање појединаца, те због тога ову друштвену групу у

земљама Западне Европе, САД-у и Јапану сматрају „опасном класом”. 
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Социјални све; који нас окружује 4ре1с;авља више1имензиона-
лан 4рос;ор који се сас;оји о1 Cројних 1руш;вених 4оља. У сва-
ком о1 њих 4оје1инци и Sру4е заузимају о1Sоварајуће 4озиције,
а „вр;ложне с;рује” и „линије силе” у социјалном 4рос;ору и со-
цијалним 4ољима усмеравају ;окове љу1ских ак;ивнос;и. 

Социјални 4рос;ор учвршћује социјална с;рук;ура – ску4
међусоCно 4овезаних социјалних 4озиција, хијерархијски 4о-
с;ављених као врс;а социјалне с;ра;ификације, ш;о 4ре;4ос;а-
вља 4ос;ојање Sорњих, сре1њих и 1оњих слојева, вер;икалних и
хоризон;алних канала социјалних кре;ања и;1. По1ела социјал-
ноS 4рос;ора на с;рук;урне елемен;е – 4озиције – омоSућава
4роналажење и оцењивање различи;их 1руш;вених аSена;а
4рема њиховим с;а;усним 4озицијама у свакој ;ачки 4рос;ора
4онаосоC.

Пос;оји више оCлика с;ра;ификације. На савременом с;е4ену
1руш;веноS развоја, можемо из1воји;и неколико ак;уелних на-
чина 4о1еле 1руш;ва на Sру4е. Је1ан о1 њих је класни 4рис;у4,
заснован на 4о1ели 1руш;ва на класе које рас4олажу или не рас-
4олажу сре1с;вима за 4роизво1њу на основу закона о 4о1ели ра-
1а (Ленин, 1970, с;р. 15). ДруSи је 4о1ела 1руш;ва на слојеве, с;ра-
;ификациона 4о1ела која се врши на основу ;ри основна кри;е-
ријума: оCразовања, 4рихо1а и самои1ен;ификације, као и на ос-
нову мноSих 4о1кри;еријума (Ра1аев, Шкара;ан, 1996). Осим
њих, и 1аље је ак;уелна 4о1ела на с;алеже која оCје1ињује 4оје-
1инце у Sру4е на основу насле1ноS 4ринци4а (Кор1онский, 2008,
с;р. 27).

После1њих Sо1ина у условима SлоCализације и с;алне еко-
номске кризе 4ојавила се нова и ниш;а мање важна основа за
с;ра;ификацију савремених 4ос;ин1ус;ријских економски раз-
вијених 1руш;ава, ;о јес; 4о1ела 1руш;ва на основу економске
с;аCилнос;и или нес;аCилнос;и, сиSурнос;и или несиSурнос;и.
Такав 4рис;у4 1оCио је Cројне 4рис;алице у земљама Евро4ске
уније и САД. Тако је из1војена нова с;ра;ификациона Sру4а 4о1
називом 4рекарија;, који у земљама За4а1не Евро4е и САД-у
сма;рају „о4асном класом” (Standing, 2011). Прекарија; је 4ојам
који 4о;иче о1 енSлеских речи, 4ри1ева precarious (не4ос;ојан)
или именице precarity (нес;алнос;) и именице proletariat (4роле-
;арија;) (Precariat, 2013). Међу;им, ;ај се 4ојам ;умачи мноSо ши-
ре о1 4ојма „нес;аCилан 4роле;арија;”. Прекарија; чине Sру4е
4оје1инаца који, независно о1 висине 4рихо1а, оCразовања, са-
мои1ен;ификације и 1руSих осоCенос;и, нису ;рајно за4ослени,
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;ј. ;аква Sру4а нема с;аCилан 4оложај на ;ржиш;у ра1а, нема за-
Sаран;ован 4осао. ДруSим речима, ;и љу1и у је1ном ;рену;ку
имају ра1но мес;о и 4рихо1е, али већ су;ра моSу ос;а;и Cез њих,
ка1 4осло1авцу више не Cу1у Cили 4о;реCни. При;ом су разлике
у висини 4рихо1а уну;ар ове Sру4е велике – о1 хонорара сло-
Cо1њака4 1о на1нице неквалификованоS ра1ника. Ни је1ан ни
1руSи нису формално за4ослени; оCављају 4ривремене или се-
зонске 4ослове. ТреCа ;акође ис;аћи 1а ова Sру4а не може 1а се
укло4и ни у је1ан социос;рук;урни сис;ем. Она је самос;ална,
али ис;овремено 4овезана са 1руSим с;ра;ификационим слоје-
вима. Уну;рашња нехомоSенос; ове Sру4е 1аје 4ово1е за основа-
ну кри;ику њеноS из1вајања; међу;им, 4о мишљењу ау;орâ, не
;реCа 4орица;и њено 4ос;ојање. 

Прекарија; чес;о 4риказују као „слој о1Cачених”, оних који
„немају ш;а 1а изSуCе”, љу1и на који савремене 1емокра;ске ин-
с;и;уције не моSу у;ица;и, и ис;иче се њеSова 4о;енцијално не-
милоср1на и крволочна с;рана. По мишљењу мноSих 4оли;ико-
лоSа и 4оли;ичара, у4раво 4рекарија; чини већину 4рис;алица
са1а већ ;ранснационалноS 4окре;а „Оку4ирај Волс;ри;!”. У
Евро4и 1ово1е с њим у везу рела;ивно нови 1руш;вени 4окре;
4о1 називом Mayday, који орSанизује нере1е у за4а1ноевро4ским
земљама. У Ја4ану су се 4ојавиле нове 1руш;вене Sру4е 4о1 нази-
вом „freeters” и „NEETs” у чији сас;ав улазе мла1и љу1и са или
Cез 4рофесионалноS оCразовања, који немају моSућнос;и 1а се
за4осле 4о заврше;ку школе или факул;е;а и који живе о1 ин-
;ерми;ен;них зара1а. 

Крајем XX века, Д. Коу4лен1 је оCјавио књиSу „Генерација Х”
(Коу4лен1, 2009) у којој је веома сликови;о о4исао овaј слој, на-
звавши Sа „космичком сиро;ињом”, која 4у;ује с кон;инен;а на
кон;инен; и из земље у земљу, ;раSајући за новим у;исцима и
живећи о1 4овремених зара1а. Неки анали;ичари сма;рају 1а ;о
у извесном с;е4ену 4ре1с;авља 4оCуну 4ро;ив начина живо;а и
вре1нос;и сре1ње класе која, у развијеним земљама, чини зна-
;ан 1ео с;ановниш;ва. Тај Cун;, 4о њиховом мишљењу, налик је
хи4и 4окре;у из 70-их Sо1ина XX века.

4 Пример за ову ка;еSорију су слоCо1ни уме;ници, ис;раживачи, 1изајнери
који нису у с;алном ра1ном о1носу, већ их 4осло1авац анSажује на о1ређе-
но време или за оCављање о1ређеноS 4осла у оквиру некоS 4ројек;а. Нису
везани за неку фирму и оCично оCављају свој 4осао ван канцеларије, у
а;ељеима, ко1 куће и сл.
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У Русији се 4и;ање 4рекарија;а 4ојавило ;ек не1авно. У а4ри-
лу 2013. Sо1ине на 14. Међунаро1ној научној конференцији „Мо-
1ернизација 4ривре1е и 1руш;ва”, вице4ремијер Руске Фе1ера-
ције, ОлSа Голо1ец, изјавила је 1а се за 38 милиона ра1но с4осоC-
них руских Sрађана „не зна S1е су за4ослени, ш;а ра1е и како су
за4ослени”. То је о1мах 4о;акло руске научнике 1а с4рове1у ис-
;раживање рускоS 1руш;ва, нарочи;о њеSовоS ра1но с4осоCноS
1ела, 4о 4и;ању за4осленос;и. Поје1ини с;ручњаци сма;рају 1а
се око 30% ра1но с4осоCних руских Sрађана налази у условима
„несиSурне за4осленос;и”, ;ј. нису у ра1ном о1носу и налазе се,
како се изразила ОлSа Голо1ец, у „нереSулисаној“ сивој зони ;р-
жиш;а ра1а (Новый класс неус;ойчиво заня;ых…, 2013).

Да ли ова нова Sру4а заис;а 4ре1с;авља 4ре;њу 1руш;ву? Ш;а
је њена суш;ина? Каква је ис;орија њеноS нас;анка? У 4ос;о-
јећим, новим условима 1руш;вене ;рансформације, ова 4и;ања
зах;евају 4ажљиво разма;рање.

С 4рекарија;ом као социјалном Sру4ом ;есно је 4овезан 4ојам
�рекаризације – „ра1ни о1носи који моSу Cи;и раскину;и о1 с;ра-
не 4осло1авца у Cило које време, као и неуређенос; ра1них о1но-
са и не4о;4уне, оSраничене 4равне и социјалне Sаранције за4о-
сленос;и. У 1анашње време ова 4ојава оCухва;ила је велики Cрој
ра1ника”. У у4о;реCи је ;акође и 4ојам „4рекари;е;а”, као с;ања
у којем не4ре1ви1иви, не4оуз1ани и несиSурни услови за живо;
1ово1е 1о ма;еријалних и 4сихичких 4роCлема. О овим је 4ојмо-
вима 4исао и Пјер Бур1ије (Bourdieu, 1998). Чес;о 4рекари;е; с;о-
ји раме уз раме са марSинализацијом и аномијом у Диркемовом
схва;ању ;е речи.

У 1анашње време 4роCлем 4рекарија;а се разма;ра не само у
вези с нарас;ајућим 4окре;ом 1руш;веноS 4ро;ес;а (јер у4раво
4рекарија; чини њеSову основу), већ и у вези с 4роCлемом еро-
зије сре1ње класе. Тако, 4рема 4о1ацима немачкоS ис;раживача,
4рофесора ЈенскоS универзи;е;а Клауса Дереа, „сваки ;рећи
најамни ра1ник у Немачкој налази се у с;ању нео1ређеноS или
не4ос;ојаноS 4рекари;е;а” (Мармер, 2009). Узроци оваквоS с;ања
крију се у различи;ом ;умачењу социјалне неје1накос;и. Већина
ис4и;аника у Немачкој (61%) сма;ра 1а више не 4ос;оји сре1ња
класа, већ само виши и нижи слојеви 1руш;ва.

У руској научној заје1ници о 4роCлемима 4рекаризације и
4рекарија;а, као нове с;ра;ификационе Sру4е, мало се 4ише.
Проучавају се само 4оје1ини њеSови ас4ек;и, као ш;о су 4роCле-
ми 1елимичне, не4о;4уне за4осленос;и, 4рикривене неза4осле-
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нос;и, неформалне за4осленос;и, сиве економије и;1. На је1ном
о1 московских филозофских факул;е;а не1авно су о1ржани се-
минари научноис;раживачке Sру4е „Ра1, знање и слоCо1но вре-
ме у 4ос;ин1ус;ријском 1руш;ву”, 4освећени, уSлавном, разSо-
вору о књизи Гаја С;ен1инSа Прекарија� – нова о�асна класа.

Иако је ова ;ема;ика веома ак;уелна, у научним круSовима
још увек није урађен ком4лексан 4рилаз изучавању нове с;ра;и-
фикационе Sру4е. У условима моSућеS рас;а 4ро;ес;а у 1руш;ву,
нео4хо1ни су конкре;изација оCјек;а ис;раживања, њеSова ак;у-
ализација и 4ре1ме;но 4роучавање, јер у4раво 4рекарија; може
1а 4ос;ане основа нове 4окре;ачке снаSе 4ро;ес;а у све;у и у Ру-
сији, основа економске и социјалне нес;аCилнос;и. Нај4о;4у-
нији 4о1аци о 4рекарија;у изложени су у моноSрафији Гаја С;ен-
1инSа Прекарија� – нова о�асна класа (С;ен1инS, 2011); ра1у Клауса
Дереа „Рађање новоS најнижеS 4о1слоја? Комен;ари о социјал-
ном 4и;ању у 4оли;ици” (Dörre, 2007); као и у чланку Ју;ако Уе1е
и Јоко Озоно „Поређење између фри;ерса и с;ално за4ослених:
у4рављање ефек;има евалуације с4осоCнос;и на о1нос узрас;–
за1овољс;во” (Ueda & Ohzono, 2013).

Термин 4рекарија;а има неколико значења. На 4ример, 1980.
Sо1ине француски социолози су ;им ;ермином називали сезон-
ске ра1нике. У И;алији се сма;рало 1а је 4рекарија; нормалан
4оложај ра1ника на ;ржиш;у ра1а. У Немачкој, 4роCлему 4река-
рија;а су ис;раживачи 4ришли 1алеко озCиљније. Го1ине 2006.
оCјављен је ра1 4рофесора ЈенскоS универзи;е;а Клауса Дереа, у
коме је учињен 4окушај с;ра;ификовања нових најнижих 1ру-
ш;вених слојева, о1носно из1вајања је1не о1 нижих 1руш;вених
Sру4а, Sру4е љу1и са несиSурним за4ослењем: оних који немају
заSаран;ован 4осао и никакве социјалне Sаранције (социјалне
4аке;е, н4р.: з1равс;вено осиSурање, 4ензионо осиSурање, не
4римају сре1с;ва са Cироâ за за4ошљавање и сл.). При;ом, како
ис;иче ау;ор ра1а, с;ање 4рекарија;а не значи 4о;4уно сирома-
ш;во и о;уђенос;, већ само указује 1а су социјално-ра1ни о1носи
у 1а;ој си;уацији нес;аCилни и несиSурни. Прекаризацији моSу
Cи;и 4о1врSну;и 4ре1с;авници и сре1ње и више класе којима
4о;енцијално 4ре;и о4аснос; о1 SуCи;ка ра1ноS мес;а зCоS њи-
ховоS 4реласка на „уSовор на нула са;и”.5 

5 ЕнSл. „zero-hours contracts”. Реч је о уSоворима у којима Cрој ра1них са;и није
1ефинисан, а ра1ници ра1е само он1а ка1а су нео4хо1ни 4осло1авцу и 4лаћа
им се за онолико ра1них са;и колико су заис;а ра1или. Посло1авци имају 4ра-
во 1а ра1ника 4озову на 4осао ;елефоном или чак СМС 4оруком. У Великој
Бри;анији 4е; 4ос;о ра1ника ра1и 4о ;аквим уSоворима, а у Немачкој су ови
уSовори замишљени као моSућнос; мла1има 1а се укључе на ;ржиш;е ра1а.
Ви1и http://www.human-crisis.com/2014/04/blog-post_3897.ht ml.
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„У 1руш;ву S1е је 4рекарија; већ 4ос;ао масовна 4ојава” — 4и-
ше Дере — „сазрела је нео4хо1нос; ре1ефинисања њеSовоS со-
цијалноS уређења; ра1ни век савременоS човека може 1а се са-
с;оји о1 фаза које се наизменично смењују. У 4рвој фази човек
ра1и. У 1руSој (фаза неза4осленос;и) 4освећује се 4оро1ици или
сеCи. У ;рећој фази 4оново ра1и. У че;вр;ој (фаза неза4ослено-
с;и) Cави се самооCразовањем. Смењивање фаза је насумично,
зависи о1 ин1иви1уе и с;ања на ;ржиш;у ра1а” (Dörre, 2007). 

Међу;им, у овом случају не може се Sовори;и о развоју карије-
ре и 4оCољшању ма;еријалноS с;ања, јер сва сре1с;ва, 4ри-
ку4љена у фази ра1а, ;зв. уш;еђевина, 4о;рошиће се у фази неза-
4осленос;и, ш;о ће се неSа;ивно о1рази;и не само на 1руш;вено
CлаSос;ање 4оје1инца и њеSове 4оро1ице, већ и на с;ање у 4ре-
1узећу или у орSанизацији S1е он ра1и, и на ;ржиш;е ра1а у це-
лини. Такође, овакав 4оложај 4оје1инца у сис;ему социјално-
ра1них о1носа у;иче и на 4окре;е 4ро;ес;а. ОчиSле1но је 1а је
4оје1инац у с;ању неизвеснос;и, марSиналнос;и, амCивален;-
нос;и склонији Cун;у о1 Sрађанина који је у свему за1овољан.
Рас; 4рекарија;а во1и ;акође ка ерозији сре1ње 1руш;вене кла-
се, коју карак;ерише с;аCилнос; и која 1о4ринос;и с;аCилиза-
цији 1руш;вених о1носа.

Према речима Гаја С;ен1инSа, мноSи неформално за4ослени
љу1и који сеCе сврс;авају у сре1њу класу у с;варнос;и не 4ри4а-
1ају ;ој класи, зCоS своS нео1ређеноS с;а;уса. Тако, мноSи сло-
Cо1њаци немају с;аCилне ра1не о1носе са 4осло1авцима, они са-
мо 1емонс;рирају „инсценирану ин;еSрацију” налазећи се у
с;ању социјалноS 4олии1ен;и;е;а, ш;о их искључује из Sру4е
најамних ра1ника и из Sру4е 4ословних љу1и (Standing, 2011).
Развијајући ;ему 4рекарија;а, С;ен1инS закључује 1а су у4раво
4ро;ивуречнос;и 4ос;ин1ус;ријскоS 1руш;ва 1овеле 1о форми-
рања ове велике 1руш;вене Sру4е. Корис;ећи марксис;ичку ;ер-
минолоSију, он 4ише 1а 4рекарија; још увек није класа сама 4о
сеCи, већ је класа у нас;анку, и из1ваја 4е; 1руш;вених Sру4а на
основу ра1них о1носа: 

1) Ели;а („мали Cрој а4сур1но CоSа;их који 4ара1ирају на с;ра-
ницама ФорCса, у;ичу на вла1е свих земаља све;а и Cаве се
1оCро;ворним ра1ом”).

2) Саларија; (виши сре1њи слој који је у с;аCилном, с;алном
ра1ном о1носу и на1а се 1а ће ући у ели;у. Саларија; чине
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ра1ници великих кор4орација, 1ржавних ус;анова, 1ржавних
служCи).

3) Професионалци (ра1ници, за4ослени 4о уSовору, 4онека1 и у
неколико кор4орација, моSу 1а 4релазе са је1ноS ра1ноS мес;а
на 1руSо, 1емонс;рирајући „флуи1нос;” 4ос;мо1ерноS 1ру-
ш;ва, с;аCилноS су ма;еријалноS с;ања захваљујући свом
знању и умећу).

4) ЈезSро („с;ара” ра1ничка класа).

5) Прекарија; (социјално нес;аCилни, немају Sаран;овано ра1но
мес;о).

Прекарија;, 4рема речима С;ен1инSа, има „скраћени с;а;ус”,
;ј. има минималне о1носе са 1ржавом и 4осло1авцем с ;ачке
Sле1иш;а с;аCилнос;и и сиSурнос;и. Пре1с;авници 4рекарија;а
се минимално и1ен;ификују са 4рофесионалном заје1ницом,
иако јој 4онека1 4ри4а1ају. Као 4осле1ица ;оSа, они нису члано-
ви син1ика;а, ш;о, на свој начин, во1и ка ерозији ове важне
1руш;вене орSанизације. Бри;ански научник из1ваја ;ри 4о;ен-
цијално 4рекаризоване социјалне Sру4е: омла1ину, жене и с;а-
рије љу1е. У 4рекарија; С;ен1инS сврс;ава и емиSран;е, међу-
;им, 4ре свеSа, ов1е се Sовори о 4рекаризованим ра1ним о1носи-
ма, а не о Sру4ном и1ен;и;е;у.

Прекаризација ра1а 1о;акла је и 4ривре1у Ја4ана који с4а1а у
високоразвијене земље. Већ 1уSи низ Sо1ина научници у земљи
излазећеS сунца ис;ражују 4осле1ице ове 4ојаве, између ос;алоS,
4и;ања која се ;ичу развоја и увећавања 4рекаризованих Sру4а
freeters и NEETs. Термин „freeter”6 4рви 4у; је Cио 4омену; крајем
1980. Sо1ине и ;а1а је означавао мла1е љу1е који су о1Cијали 1а
заснују с;ални ра1ни о1нос у 4ре1узећима и на1али се 1а ће
наћи 4рес;ижнији 4осао (Reiko, 2013). ПрвоCи;но је 4роCлем раз-
ма;ран само у кон;екс;у 4ромене о1носа мла1их 4рема ра1у.
Поче;ком 90-их Sо1ина ХХ века Cрој мла1их љу1и који нису ус4е-
ли 1а 4ронађу с;алан 4осао је 4овећан. ПроCлем је 1о;акао не са-
мо оне који нису желели 1а ра1е „на с;аромо1ан начин”, већ и
оне који су желели 1а ра1е, али нису ус4ели 1а 4ронађу о1Sова-
рајући 4осао. Они су Cили 4ринуђени 1а ;раже 4ривремен 4осао
и 4очели су 1а сеCе називају freeters. У још сложенијем 4оложају
нашли су се NEETs7 – љу1и Cез икаквоS оCразовања, Cез занимања,
који немају формиране ра1не навике и не моSу се ин;еSриса;и у

6 Freeter (е;им. енSл. free – слоCо1ан и нем. arbeiter – ра1ник).
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;ра1иционалан ја4ански сис;ем за4ошљавања. Према 4о1ацима
ја4анских ис;раживача, мла1и љу1и су с4ремни 1а оCављају 4о-
слове које су раније оCављале с;арије жене, ;ј. налазе се на ра1-
ним мес;има која не зах;евају никакве квалификације, само 1а
Cи лакше 1ошли 1о с;алноS за4ослења у великој ком4анији. На-
с;ала си;уација ком4ликује се и ;име ш;о су разлике у условима
за ра1, нарочи;о у нивоу зара1а, између ре1овноS и нере1овноS
за4ослења у Ја4ану веома велике. Нажалос;, у 4ракси за4ошља-
вања укоренила се неравно4равнос; ка1а је реч о ;оме какве су
шансе оних љу1и који немају с;ално за4ослење, и оних који се
већ налазе у с;алном ра1ном о1носу а желе 1а 4ромене ра1но
мес;о. Посло1авац ће увек 1а;и 4ре1нос; с;ално за4осленима, а
4ри;ом фри�ерси с;арији о1 30 Sо1ина веома ;ешко ус4евају 1а
4ронађу 4осао.

Према ја4анским с;а;ис;ичким 4о1ацима „freeters” и „NEETs”
с;аре. Раније су 4роCлеме 4ри за4ошљавању имали само ма;у-
ран;и сре1њих школа и мла1и љу1и са ;ек с;еченом факул;е;-
ском 1и4ломом, узрас;а о1 18 1о 25 Sо1ина. Међу;им, 1анас је ;ај
4роCлем еви1ен;ан ко1 Sру4е мла1их љу1и с;арос;и 1о 34 Sо1и-
не, ;ј. цела „изSуCљена Sенерација”, која није ос4осоCљена за
уоCичајен начин ра1а, чес;о и са нерешеним социјалним с;а;у-
сом. Нарочи;о узнемирује чињеница ш;о се ова Sру4а не4рес;а-
но увећава, 4ри чему њен рас; више не зависи ни;и о1 економ-
ске, ни;и о1 4оли;ичке си;уације која ;рену;но вла1а у савреме-
ном ја4анском 1руш;ву. Ис;раживачи 4ризнају 1а је нео4хо1но
наћи начин 1а се у;иче на нас;ало с;ање.

Позна;о је 1а ја4анске ком4аније циљано улажу сре1с;ва у
4рофесионалну 4реквалификацију и 4овећање квалификација
с;ално за4осленима и ре;ко за4ошљавају мла1е са сре1њим
оCразовањем које нај4ре ;реCа оCучава;и. „Доживо;но за4о-
слење” у је1ном 4ре1узећу које улаже сре1с;ва у не4реки1но
оCразовање својих ра1ника уоCичајена је 4ракса у кру4ним ја-
4анским ком4анијама. „За4ошљавање у сре1ини каријере” о1-
носи се је1ино на врхунске менаџере које ком4аније је1нос;авно
размењују. Ја4ански научници и 4оли;ичари 4ризнају 1а овај
4роCлем у Ја4ану има сис;емски карак;ер и зах;ева решавање на
1ржавном нивоу. Нео4хо1нос; њеSовоS решавања 4овезана је с
;им ш;о ће мла1и љу1и, ка1а ос;аре, ;ражи;и 4ензије, међу;им,
4ри нере1овном или 4ривременом за4ослењу нема из1вајања у

7 NEET (скр. о1 енSл. not in education, employment or training – Cез оCразовања,
за4ослења или с;ручне с4реме).
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4ензионе фон1ове, ;ј. 4ензионо осиSурање о1носиће се само на
за4ослене који су Cили у с;алном ра1ном о1носу.

У руском научном 1искурсу 4роCлеми 4рекарија;а као Sру4е у
социјалној с;рук;ури још увек се 4рак;ично не разма;рају, иако
је 4ос;ојање ове Sру4е 4ризна;о на 1ржавном нивоу. Ко с4а1а у
4рекарија; 4о мишљењу руских анали;ичара? Пре свеSа у ову
Sру4у с4а1ају 4оје1инци који немају с;аCилне, реSулисане о1но-
се са 4осло1авцем. Ако 4осма;рамо руску с;варнос;, он1а у 4ре-
карија; можемо сврс;а;и ра1нике за4ослене на о1ређено време
и ра1нике за4ослене на не4уно ра1но време, који немају закљу-
чен уSовор о ра1у са 4осло1авцем (н4р. они који ра1е 4реко омла-
1инске за1руSе или с;у1ен;ске за1руSе немају уSовор о ра1у и
моSу 1а ра1е максимално 120 1ана Sо1ишње). Као 4осле1ица
оваквих о1носа они немају никакве Sаранције у скла1у са ра1-
ним законо1авс;вом (лими;ирани ра1ни 1ан, свако1невни о1-
мор, 4лаћени Sо1ишњи о1мор, Cоловања, из1вајања за 4ензиони
фон1, фон1 социјалноS осиSурања и;1.). Док у развијеним земља-
ма За4а1а у сас;аву 4рекарија;а 1оминирају мла1и, жене и с;а-
рији љу1и, у Русији, 4о нашем мишљењу, у ову Sру4у може 1а 1о-
с4е сваки ра1ник Cез оCзира на 4ол, узрас; или 1ржављанс;во.
Руски 4рекарија; није најнижи 1руш;вени слој, јер је 4о нивоу
зара1а и оCразовања чес;о је1нак сре1њем слоју 1руш;ва. Чес;о у
ову Sру4у 1ос4евају ра1ници којима је вољом 4осло1авца 4ре-
с;ао с;ални ра1ни о1нос и који су 1а;и „на лизинS” 1руSој орSа-
низацији (outstaffing8, outsourcing9). При;ом, у Русији се ове 4оја-
ве не ;ре;ирају као неSа;ивне и 4олулеSалне. Го1ине 2011, 4рема
4о1ацима аSенција за за4ошљавање, 4о1 условима лизинSа 4ер-
сонала у Русији је ра1ило о1 70 1о 100 хиља1а љу1и. Овакве услу-
Sе 4ружају 1есе;ине аSенција за за4ошљавање (Ау;с;афинS…,
2011). Ови ра1ници се лишавају свих 4рава која 4роис;ичу из ра1-
ноS о1носа и свих социјалних Sаранција, ш;о 1ово1и 1о социјал-
не аномије и марSинализације с;ановниш;ва.

У 4рекарија; се моSу сврс;а;и и они Sрађани који ра1е не4уно
ра1но време на иниција;иву 4осло1авца, 4о 1оSовору између
4осло1авца и ра1ника, из разлоSа који не зависе о1 4осло1авца и
ра1ника или кривицом 4осло1авца, или 4ак неза4ослени Sрађа-

8 Оutstaffing (енSл. оut – ван, staff – осоCље) – 4ревођење ра1ника са 4ла;ноS
с4иска ком4аније – наручиоца 4осла на 4ла;ни с4исак ком4аније – извођа-
ча ра1ова.

9 Оutsoursing (енSл. outer-source-using – коришћење с4ољашњих ресурса) –
ус;у4ање ра1ника је1не ком4аније 1руSој. 
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ни који очајнички ;раже 4осао. Према 4о1ацима Росс;а;а, 2011.
Sо1ине не4уно ра1но време ра1ило је 255,7 хиља1а љу1и (0,4 % за-
4ослених у 4ривре1и) (Рынок ;ру1а…, 2012). У 2012. Sо1ини 29,3%
Sрађана није моSло 1а 4ронађе 4осао зCоS не1ос;а;ка ра1ноS ис-
кус;ва, а 5,9% – зCоS окончања 4ривременоS, сезонскоS 4осла 4о
уSовору (Рынок ;ру1а…, 2013). У 2010. Sо1ини међу економски не-
ак;ивним с;ановниш;вом 687.000 љу1и очајнички је ;ражило
4осао (3,6% економски неак;ивних Sрађана) (Рынок ;ру1а…,
2011). Према оценама минис;ра за ра1 и социјалну заш;и;у Руске
Фе1ерације, М. А. То4илина, 10–15% ра1ника ра1и Cез закључе-
них уSовора о ра1у (Ин;ервью минис;ра…, 2013). Деформализа-
ција ра1них о1носа у Русији има масовни карак;ер, ш;о 1ово1и
1о 4ревођења 4ривре1е у неформални сек;ор.

На крају, можемо извес;и неколико закључака. Нај4ре, нема
сумње 1а се у Русији 1анас формира 4рекарија;. ДруSо, 4осле1и-
це њеSовоS формирања моSу има;и неSа;иван карак;ер. Треће,
нес;аCилнос; у оCлас;и за4ошљавања 1ово1и 1о емоционалне,
4сихолошке и социјалне нес;аCилнос;и, ш;о во1и ка ла;ен;ном
социјалном конфлик;у и 4ровоцира Cун;овно 4онашање 4оје1и-
наца. Че;вр;о, ;реCа се замисли;и на1 ;им ко је чинио већину
учесника 1оSађаја на Бла;ном ;рSу у Москви:10 сре1ња класа или
4рекарија; у 4овоју?

ОчиSле1но је 1а у савременим условима за изра1у с;ра;ифи-
кационих мо1ела ;реCа узима;и у оCзир 1о1а;не кри;еријуме
4ри изучавању SлоCалноS и конкре;ноS 1руш;ва. После1њих 1е-
ценија о1вијао се ак;иван 4роцес 4ромена у сфери ра1а – форми-
рање нових знања и информација. Ис;овремено, унеколико је ус-
4орен 4релазак на високо;ехнолошку 4роизво1њу не само с;а-
рих сеSмена;а на ;ржиш;у ра1а, неSо чак и нових. У оваквим
условима с;рук;урне масовне неза4осленос;и, „флуи1нос;и”
чи;аве социјалне сфере, рас;а вишес;руких ризика, 4ојавио се
значајан 4осеCан 1руш;вени слој, 4о1врSну; с;раховима о1 Sу-
Cи;ка с;а;уса и социјалноS 4ро4а1ања, као и својеврс;ан „кон-
;раресурсни слој”. У суш;ини, реч је о неизвеснос;и у којој су се
нашле 1искриминисане заје1нице. Та неизвеснос; крис;алише
се у различи;им ;ачкама сфере најамноS ра1а, Cез оCзира на ;о 1а
ли се ра1и о развијенијим за4а1ним 1руш;вима или о 1руш;ви-
ма у ;ранзицији. За1а;ак који је 4ос;ављен 4ре1 социјолоSе и со-

10 Ра1и се о 4роза4а1ним, ан;и4у;иновским 4ро;ес;има 1ела руске о4ози-
ције 2012. Sо1ине.
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циолоSију јес;е 1а 4ронађу о1Sоварајуће кри;еријуме и ин1ика-
;оре за 4роучавање овоS 4роцеса.
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SUMMARY THE PRECARIAT: A NEW SOCIAL GROUP IN THE GLOBAL SOCIETY

The instability of social and labor relations has attained enormous
proportions in both modern developed countries and in developing
societies. This phenomenon has led to the creation of a new social
group in the structure of modern societies, which is called the preca-
riat, and is characterized by the unstable situation in the labor market
and by social insecurity. Instability in employment leads to emotio-
nal, psychological and social instability, which causes latent social
conflict and rebellious behavior of individuals, and therefore this so-
cial group, in Western Europe, the U.S. and Japan, is considered to be
a “dangerous class”.

KEY WORDS: precariat, society, social group, labor.


