
139

ПРЕГЛЕДНИ РАД

316.324.8 БЕЛ Д.
316.2 БЕЛ Д.

DOI:10.5937/ZRFFP46-11775

ГОРДАНА В. СТОЈИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
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САЖЕТАК. Двадесет пет година после објављивања чувене књиге Долазак постин-

дустријског друштва Данијела Бела, објављено је ново издање ове књи-
ге с предговором аутора. У предговору Бел разјашњава своје тезе и
предвиђања у односу на промене које су се у међувремену десиле у са-
временом друштву, као и у односу на критике његове теорије.

Циљ рада је да се прикаже како Бел објашњава друштвени развој у
другој половини двадесетог века и које су суштинске карактеристике
тог друштва „транзиторне природе” у коме живимо. У раду ће бити
приказана Белова полазна теоријско-методолошка становишта, обја-
шњење преласка из индустријског у постиндустријско друштво и мо-
гућности развоја друштава трећег света. На крају ће бити разматрани
неки од проблема с којима се суочава истраживање савремених макро
промена. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Данијел Бел, постиндустријско друштво, теорије друштвене промене.
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СLу9ија Долазак  ос�ин�ус�риjско% �ру�шва Данијела Бела (Daniel
Bell, 1973) сDа9а у ре9 најуLицајнијих књи:а оJјављених у 9ру:ој
Dоловини ХХ века. Термин DосL-ин9усLријско 9рушLво DосLао је
сасLавни 9ео Lерминоло:ије 9рушLвених наука и Dро9ро у Dоли-
Lику, DуJлицисLику и јавно мњење. Основне Lезе изнесене у овој
сLу9ији 9аље су разрађиване и мо9ификоване: Бел се смаLра је9-
ним о9 уLемељивача Lеорије DосLин9усLријско: 9рушLва, а ње-
:ова Lеорија је DолазишLе и за Lеорију информационо: 9рушLва
(Webster, 2002; Kumar, 2005). С 9ру:е сLране, ње:ова сLу9ија је Dо9-
сLакла 9еJаLу о врсLи и оJиму Dромена и Dриро9и 9рушLва у ко-
ме живимо – Lеоријска и емDиријска ар:уменLација којима су
DроLивници ње:ових Lеза насLојали 9а их оDовр:ну Lакође се
може смаLраLи DоказаLељем њено: уLицаја. 

Књи:а је оJјављена Dрви DуL 1973. :о9ине.3 ЧеLврL века касније,
1999. :о9ине, оJјављено је ново из9ање са оDсежним Беловим
Dре9:овором Dо9 називом „Аксијално 9оJа Lехноло:ије”. У но-
вом Dре9:овору, који се може DосмаLраLи као краћа сLу9ија, на
75 сLрана Бел излаже своја Lеоријска сLановнишLа 9ве и Dо 9еце-
није Dосле њихово: Dрво: оJјављивања. ЧеLврL века је Dерио9 у
коме су ње:ове и9еје 9осLи:ле велику DоDуларносL и осDоравања
Dа се овај Dре9:овор може разумеLи и као Dојашњавање Lеза које,
Dо Белову схваLању, нису 9оJро инLерDреLиране, и као о9:овор
на неке о9 Dриме9Jи (ма9а он реLко Dомиње конкреLне криLи-
ке). У Dо9наслову књи:е Долазак  ос�ин�ус�ријско% �руш�ва је
синLа:мa „9рушLвено Dре9виђање”, Dа је нови Dре9:овор Dру-
жио мо:ућносLи Белу 9а своје анализе и Dре9виђања DоLвр9и
или оDовр:не, Dоре9ећи их са осLвареним 9рушLвеним развојем
који је усле9ио Dо њихову оJјављивању. Бел исLиче 9а није Dре9-
виђао Jу9ућносL, већ је Dисао „као 9а”, ло:ичку консLрукцију
с којом се може уDоре9иLи Jу9уће сLање 9а Jи се ви9ело шLа је
уLицало на Lо 9а Dромена 9оJије о9ређени Dравац. 

Ње:ова основна Lеза се најчешће инLерDреLреLира као оDа-
9ање ин9усLрије и расL услу:а као основне каракLерисLике DосL-
ин9усLријско: 9рушLва. Иако је Lо важна Dромена, Бел исLиче 9а
се Lиме занемарује изузеLан оJим Dромена које се о9вијају у
9рушLвеној сLрукLури DосLин9усLријско: 9рушLва. Оно не заме-
њује у DоLDуносLи DољоDривре9ни и ин9усLријски свеL, али их
сушLински мења и Dо9разумева нове DринциDе иновација, нове
начине 9рушLвене ор:анизације и Dромене класне сLрукLуре.

3 Го9ине 1976. :о9ине оJјављено је ново из9ање са Беловим Dре9:овором.
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ПосLин9усLријско 9рушLво, као Dојам и као реалносL, насLаје у
оквиру 9рушLвено-економске исLорије – смене Dре9ин9усLриј-
ско:, ин9усLријско: и DосLин9усLријско: 9рушLва (Bell, 1999a.
сLр. xi).

Пре9меL ово: ра9а јесLе Белово оJјашњење насLајања и о9ликâ
DосLин9усLријско: 9рушLва. Белова Lеорија је Dриказана на ос-
нову анализе изложене у Dре9:овору из 1999. :о9ине у коме је ау-
Lор своја схваLања изложио имајући у ви9у различиLа Lумачења
и Dриме9Jе на која је ње:ова Lеорија наишла, као и мо:ућносLи
9а своја Dре9виђања 9оDуни и уDоре9и са осLвареним 9рушLве-
ним развојем. Циљ ра9а није 9а Dокаже у којој мери је Бел осLао
9осле9ан својим и9ејама изложеним у Dрвом из9ању књи:е,
ниLи 9а оцењује колико усDешно је усDео 9а о9:овори на Dриме9-
Jе које су му уDућене. Циљ ра9а је 9а Dрикаже како Бел оJјашњава
9рушLвене Dромене у 9ру:ој Dоловини 9ва9есеLо: века и које су
сушLинске каракLерисLике Lо: 9рушLва „LранзиLорне Dриро9е”
у којем живимо. У ра9у ће JиLи Dриказана Белова Dолазна Lео-
ријско-меLо9олошка сLановишLа, оJјашњење Dреласка из ин9у-
сLријско: у DосLин9усLријско 9рушLво, основне каракLерисLике
DосLин9усLријско: 9рушLва и мо:ућносLи развоја 9рушLава Lре-
ће: свеLа у Dравцу DосLин9усLријско: 9рушLва. На крају ће JиLи
размаLрани неки о9 DроJлема са којима се суочава исLраживање
савремених макро Dромена. 

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКА ПОЛАЗИШТА

Бел Dолази о9 9ва Lеоријско-меLо9олошка сLава. Први је раз-
9вајање 9ве 9имензије Марксово: (Marx) Dојма начина  роизво�ње
– 9рушLвених о9носа (власнишLво и моћ) и Lехноло:ије. Ако се
Dо:ле9а исLорија, Dо Белову схваLању, не DосLоји јасна и конзи-
сLенLа веза између ове 9ве 9имензије, Dа самим Lим не DосLоји
ни „оDшLи закон” креLања о9 је9но: начина Dроизво9ње ка 9ру-
:ом, о9носно о9 је9не 9рушLвено-економске формације ка 9ру-
:ој. Ако Jи се ове 9ве 9имензије DосмаLрале независно, он9а Jи
исLоријски развој Jио, у Dрвом случају, сле9 роJовласнишLва,
феу9ализма и каDиLализма (заснованих на својинским о9носи-
ма), а у 9ру:ом случају, сле9 Dре9ин9усLријскo:, ин9усLријскo: и
DосLин9усLријскo: 9рушLва (заснованих на смени Lехноло:ија)
(Bell, 1999a, сLр. xxx). У ком су међусоJном о9носу ови начини
концеDLуализације исLоријско: развоја 9рушLва, зависи о9 Lо:а
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како су ове „осе” (9имензије) роLиране. Ако DосмаLрамо 9ру-
шLвене о9носе, САД и СССР су Jили каDиLалисLичко 9рушLво и
9рушLво 9ржавно: социјализма; ако их DосмаLрамо Dо 9ру:ој оси
(Lехне), оJа су ин9усLријска 9рушLва.

Бел исLиче 9а је Dолазна Lачка ње:ове концеDције DосLин9у-
сLријско: 9рушLва насLала из насLојања 9а осLвари већу Dојмов-
ну јасноћу у уDоLреJи Марксове схеме. Он је насLојао 9а разуме
о9нос између Lехноло:ије и науке и развој „инLелекLуалне Lех-
ноло:ије” као и социо-економске Dосле9ице насLанка нових за-
нимања и Dоложаја.

У овом конLексLу LреJа нешLо рећи о Беловом о9носу Dрема
Марксу. Бел исLиче 9а је значајан 9ео Марксове анализе 9рушLве-
не сLрукLуре инLе:рисан у 9рушLвене науке, а за сеJе каже 9а није
анLи-марксисLа. „Ако нишLа 9ру:о, ја сам DосLмарксисLа…” (Bell,
1999a, str. xviii). ОLворени о9нос Dрема Марксовој мисли Dо9разу-
мева сDремносL 9а се Марксове и9еје анализују, DреисDиLују и
9аље развијају, 9а се неки 9елови ње:ове мисли о9Jаце, а 9ру:и
DрихваLе и 9а криLеријум за Lо Jу9е у којој мери су оне хеурисLич-
ки Dло9не за исLраживање савремено: 9рушLва. У Lом смислу Бел
корисLи Марксов Dојам начина Dроизво9ње. Он исLиче 9а је
Маркс смаLрао 9а је начин Dроизво9ње консLиLуLиван за 9ру-
шLво, инLринсичан сLрукLури свих 9рушLава, али је Lо Dо Белову
схваLању Dо:решно. Он смаLра 9а је начин Dроизво9ње у сLвари
концеDLуална схема. КонцеDLуалне схеме нису ни исLиниLе ни
лажне већ уDоLреJљиве или не. У мно:им асDекLима, исLиче Бел,
Марксово схваLање је и 9аље најкориснија схема за оJјашњење
заDа9них каDиLалисLичких 9рушLава о9 1750–1950 :о9ине уDр-
кос неким ње:овим Dо:решним Dре9виђањима (Bell, 1999a:
str. xviii, p. n. 6). Говорећи оDшLије о Марксовој Lеорији, Бел ука-
зује на њен значај. 

„Драж марксизма као социолошке Lеорије јесLе у Lоме шLо је Lо ве-
роваLно је9ина Lеорија која је и синхронијска и �ијахронијска, Lо
јесL Lеорија 9рушLвене сLрукLуре (синхронија) и Lеорија 9рушLве-
не Dромене (9ијахронија)” (Bell, 1999a, str. xxix). 

Дру:и Lеоријско-меLо9олошки сLав о9носи се на схваLање
9рушLвене сLрукLуре. Бел смаLра 9а се мо9ерно 9рушLво најJоље
може разумеLи уколико се DосмаLра као склоD раз9војених оJла-
сLи. НасуDроL холисLичким Lеоријама (Маркса, Диркема, Пар-
сонса), он исLиче 9а се 9рушLво сасLоји о9 Lри оJласLи: Lехноеко-
номске, DолиLичке и кулLурне, а свака о9 њих је ор:анизована и
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Dо9ложна различиLим DринциDима (Bell, 1999a, str. xix). Оне су
Dовезане у различиLо време на различиLе начине, а Dонека9 се
мењају на ра9икално 9ру:ачије начине. Из овакво: схваLања Бел
изво9и закључак 9а исLоријска Dромене није униформна.

Техноекономска оJласL не 9еLерминише DолиLичку и кулLур-
ну сферу, али као иницијаLор Dромене DосLавља DроJлеме Dре9
DолиLички Dоре9ак и кулLурну оJласL. Ка9 је реч о DолиLици, че-
сLо је Lо DоLреJа 9а се уDравља Dоремећајима које изазивају Dро-
мене, 9ок се кулLура суочава са захLевима инсLруменLално:
разума који се шири 9рушLвом (Bell 1999a: xix). У DосLин9усLриј-
ском 9рушLву, Lехно-економски сисLем се фун9аменLално ме-
ња, DосеJно оJласLи оJразовања, ра9а и занимања. Те Dромене
Dре9 DолиLички Dоре9ак DосLављају DроJлем конLроле, шLо 9о-
во9и 9о слома сLарих DолиLичких инсLиLуција. У мно:им оJла-
сLима заLо DрисусLвујемо економским инLе:рацијама и DолиLи-
чким фра:менLацијама. Ка9 је реч о кулLури (Bell, 1999, str. xcix),
исLиче се 9а је каDиLализам насLао као сисLем који је оJухваLао
и о9:оварајућу еLику, DолиLичку филозофију, кулLуру и сLрук-
Lуру каракLера. Мно:и о9 ових елеменаLа су несLали или оDсLа-
ли само као и9еоло:ија. ПиLање је 9а ли наука може 9а Dружи
нову еLику, о9носно 9а ли је 9рушLво осLало Jез Lрансцен9енLне
еLике која Dружа осећај сврхе и сLаJилна значења љу9има. Бел
исLиче 9а DосLин9усLријско 9рушLво каракLерише 9оминација
инсLруменLалне моћи на9 Dриро9ом, али и на9 љу9има, а начин
на који се оне корисLе зависи о9 вре9носLи у 9рушLву, о9лика
Dривиле:оване класе и оLвореносLи 9рушLва.

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Своју анализу Бел заDочиње размаLрањем Lехнолошко: развоја.
Указујући на значај Lехнолошких Dромена у DреLхо9на 9ва века,
он овај Dерио9 назива, корисLећи ЈаDсерсову (Jaspers) Lермини-
ноло:ију, „аксијално 9оJа” („axial age”) Lехноло:ије. Појам Lехно-
ло:ије се не о9носи само на серијску Dроизво9њу Dроизво9а већ
и на рационалну ор:анизацију о9носа циља и сре9сLава, рацио-
нализацију ра9а и 9ру:их оJласLи живоLа. Ин9усLријска револу-
ција се јавила захваљујући новој Lехноло:ији и новој ор:аниза-
цији Dроизво9ње.
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Бел указује на значај Dрављења разлике између Lехнолошке
револуције и њених 9рушLвених Dосле9ица. Израз ин9усLријска
револуција Dрикрива 9ве различиLе сLвари: увођење во9ене Dаре
као ново: оJлика енер:ије и насLанак фаJрике (као социјалне ор-
:анизације) за Dримену ово: оJлика енер:ије за DокреLање ма-
шина. Ово разликовање је неоDхо9но заLо шLо не DосLоји је9ан је-
9ини нужни, 9еLерминисан DуL за уDоLреJу нових Lехноло:ија,
већ он зависи о9 9рушLвених изJора.4 Ка9а се каже Lрећа Lехно-
лошка револуција, Dомисли се на рачунаре, Lелекомуникације и
слично, али 9а Jисмо је разумели, DоLреJно је 9а укажемо на Dро-
цесе који су круцијални за ову револуцију. ЧеLири иновације
леже у њеној основи (Bell, 1999a, str. xxxiv–xxxv): 1) Dромена свих
механичких, елекLричних и елекLромеханичких сисLема у елек-
Lронске; 2) минијаLуризација; 3) 9и:иLализација; 4) софLвер.
„Круцијална чињеница о новој Lехноло:ији јесLе 9а Lо није Dо-
сеJно Dо9ручје (као шLо израз „high-tech” имDлицира) већ скуD
Dромена које Dрожимају све асDекLе 9рушLва и реор:анизују све
сLаре о9носе” (Bell, 1999a, str. xxxvii). Као шLо је DреLхо9на рево-
луција сLворила 9оJа моLора (моLор је сву9а, о9 ауLомоJила 9о
елекLрично: ножа у кухињи) Lако ће, шLо се већ може DримеLи-
Lи, микроDроцесори JиLи сву9а. ЗаLо је инLелекLуални за9аLак
9а се, умесLо је9носLавно: оDисивања, ови Dроцеси оJјасне на
свеоJухваLан начин.

Бел Dриказује неколико асDекаLа DуLање развоја мо9ерних
Lехноло:ија (Bell, 1999a, str. xxxviii–xlv). Први асDекL је исLориј-
ска 9имензија креLања о9 ин9усLријско: ка DосLин9усLријском
9рушLву: о9 механичких ка елекLронским сисLемима, о9 анало:-
но: ка 9и:иLалном и о9 моLора ка микрочиDу.

Дру:о, извор мо9ерне Lехнолошке Dромене јесLе ко9ификовано
Lеоријско знање, о9носно фун9аменLална исLраживања која су
основа за Lехнолошке иновације (за разлику о9 ранијих незави-
сних Dроналазача који су ра9или Dо сисLему Dокушаја и Dо:ре-
шки).

Трећи асDекL је разлика између иницирања Dроизво9а, квали-
LаLивно: DоJољшања Dроизво9а и Dрављења сLан9ар9изованих

4 Основу Dрве Lехнолошке револуције чинила је во9ена Dара и машине, а на-
сLанак фаJрика омо:ућио је њихово ефикасно коришћење. Дру:а Lехноло-
шка револуција о9ређена је 9вема Lехнолошким иновацијама: елекLричном
енер:ијом и оLкрићима у хемији. ЕлекLрична енер:ија која се мно:о лакше
Dреноси на веће 9аљине омо:ућила је 9еценLрализацију машина у фаJрици
која DоDрима нове ор:анизационе оJлике.
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Dроизво9а. Ова разлика се исDољава у новој међунаро9ној Dо9е-
ли ра9а. САД Dре9сLављају, како Lо Бел назива, „9исLриJуLивну
Dроизво9њу”, о9носно иницирају Dроизво9е (концDеL, 9изајн и
маркеLин:) на основу развијених научно-исLраживачких инсLи-
Lуција и снажне Dре9узеLничке кулLуре. ЈаDан има во9ећу уло:у
у DоJољшавању Dроизво9а (ауLомоJили, елекLроника) на основу
развијених инжењерских вешLина и Dосвећене кулLуре ра9а. Ко-
реја, Кина иL9. на основу јефLине ра9не сна:е Dроизво9е сLан9ар-
9изоване Dроизво9е.

ЧеLврLи асDекL је класични мо9ел разликовања између инвен-
ције, иновације и 9ифузије. Инвенција је вођена науком и насLаје
из развоја ло:ике Lехноло:ије (нDр. минијаLуризација, уJрзава-
ње); иновација је Dрила:о9љива ор:анизацији и насLаје из сDо-
соJносLи или флексиJилносLи ор:анизације 9а корисLи или 9а
о9Jаци инвенције (Dример комDаније ИБМ и Dроизво9ње Dерсо-
налних рачунара); 9ифузија је вођена LржишLем – уDоLреJа и
Dро9аја Dроизво9а се шири зJо: смањења Lрошкова или, шLо је
важније, ка9а Dроизво9 може лако 9а се корисLи (user friendly) и
може 9а замени, зJо: ефикасносLи и Dоуз9аносLи, ранији Dроиз-
во9.

ПеLи и најважнији асDекL јесLе 9иференцијација Dроцеса у
развоју сDецифичних Lехноло:ија. У Lоку информационе рево-
луције, DосLоје Lри DуLање: Lрансформационе Lехноло:ије, екс-
Lензивне Lехноло:ије и нише. Трансформационе Lехноло:ије 9о-
во9е 9о револуционарних Dромена у 9рушLву. ЕксLензивне Lех-
ноло:ије Dроширију оJласL Dримене DосLојећих Lехноло:ија.
Нише су сDецијализоване Dримене DосLојеће Lехноло:ије за сDе-
цифичне за9аLке. Примери за ова Lри LиDа развоја Lехноло:ија
сукцесивно су рачунар, умрежавање и Dро:рамске аDликације.
Трансформационе Lехноло:ије захLевају велики каDиLал и вели-
ке ор:анизације за Dроизво9њу, а нише мала Dре9узећа и разви-
јену Dре9узеLничку кулLуру. 

НАСТАНАК ПОСТИНДУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА

Појам DосLин9усLријско: 9рушLва најчешће се Dовезује с расLом
секLора услу:а, и Lакво о9ређење се DриDисује и Белу. МеђуLим,
он исLиче 9а је Lаква 9ефиниција неа9екваLна. „Нова и ценLрал-
на каракLерисLика DосLин9усLријско: 9рушLва је ко9ификација
Lеоријско: знања и нови о9нос науке Dрема Lехноло:ији” (Bell,
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1999a, str. xiv).5 Сва 9рушLва у исLорији су се заснивала на знању
и улози језика у Dреношењу знања, али само у 9ва9есеLом веку
9олази 9о ко9ификације знања и свесно: развијања исLраживач-
ких Dро:рама чији је циљ ново знање. Као шLо је већ наве9ено, ра-
није су велика Lехнолошка оLкрића Jила Dло9 Dроналазача који
су ра9или независно о9 развоја науке (Е9исон (Edison), Бел (Bell)
и сл.). У XX веку, :лавна Lехнолошка 9осLи:нућа Dроизилазе из
развоја фун9аменLалних исLраживања у наукама (нDр. АјншLај-
нови (Einstein) ра9ови о свеLлосLи во9или су оLкрићу ласера).

Бел Dоре9и ин9усLријско и DосLин9усLријско 9рушLво Dрема
основним оJележјима сLрукLуре (Прило:, ТаJела 1). 

Пре9ин9усLријска 9рушLва о9ликује DрвенсLвено ексLракција
Dриро9них ресурса (DољоDривре9а, ру9арсLво, риJарсLво, шу-
марсLво и слично), ин9усLријско Dроизво9ња Dрозво9а кори-
шћењем нових извора енер:ије и машинске Lехноло:ије, а DосL-
ин9усLријско 9рушLво о9ликује Dроцесуирање и размена ин-
формација и знања коришћењем Lелекомуникација и рачунара.
УмесLо машина и механичке Lехноло:ије, са9а у Dрви Dлан 9ола-
зе „високе”, „инLелекLуалне Lехноло:ије”. Ако су каDиLал и ра9
:лавне сLрукLурне каракLерисLике ин9усLријско: 9рушLва, ин-
формације и знања су :лавна оJележја DосLин9усLријско: 9ру-
шLва. ЗаLо је 9рушLвена ор:анизација DосLин9усLријско: секLо-
ра различиLа о9 9рушLвене ор:анизације ин9усLријско: секLора.

Прва каракLерисLика DосLин9усLријско: 9рушLва јесLе Dроме-
њена секLорска сLрукLура Dривре9е, а ин9икаLори за Lо су сLрук-
Lуре заDосленосLи и JруLо 9омаће: Dроизво9а. Реч је о 9у:ороч-
ној Lен9енцији шLо Бел илусLрује наво9ећи Dо9аLке 9а је у Dе-
рио9у о9 25 :о9ина (између 9ва из9ања књи:е), у9ео заDослених
у ин9усLрији у САД оDао са 26% на 15%, 9ок је, крајем 9ва9есеLо:
века, у9ео ин9усLрије у БДП-ју 17%, а услу:а 50%. Поре9 Lо:а, сама
ин9усLрија Dролази кроз Dромене Dрименом нових Lехноло:ија
и научних 9осLи:нућа. Услу:е су 9у:о DосмаLране како рези9у-
ална каLе:орија, као „неDро9укLивни секLор”. МеђуLим, ако Dо-
:ле9амо развој услу:а 9анас, ви9имо 9а 9ве најзасLуDљеније

5 Бел исLиче разлику између Dо9аLака, информација и знања. По9аци се о9-
носе на низ 9о:ађаја или сLаLисLика Dриказаних на уређен начин као шLо су
извешLаји о ценама или БДП-у, сLрукLура ДНК или комJинације у Dерио-
9ичном сисLему елеменаLа. Информације имају значење – о9носе се на но-
восLи, 9о:ађаје и Dо9аLке уколико можемо 9а усDосLавимо конLексL који
Dоказује о9носе између ових 9елова и DрезенLујемо их као ор:анизовану
Lему. Знање се изво9и из верификоване Lеорије (Bell 1999a: lxiii).
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оJласLи (з9равсLво и оJразовање) Dре9сLављају најзначајнија
сре9сLва за расL Dро9укLивносLи: з9равсLво Lиме шLо смањује
JолесLи и чини љу9е сDосоJним за ра9, а оJразовање јер омо:у-
ћава сLицање вешLина. ЗаLо Бел наво9и 9иференциранију Dо9е-
лу Dривре9е: Dоре9 Dримарно: и секун9арно: секLора, он разли-
кује: Lерцијарни (LрансDорL и јавне услу:е), кварLарни (Lр:ови-
на, финансије) и квинLарни секLор (з9равсLво, оJразовање).

Дру:а каракLерисLика су Dромене у сLрукLури занимања –
расL у9ела сLручњачких и Lехничких занимања у заDосленосLи
(класа знања – knowledge class) и оDа9ање у9ела квалификованих
и Dолуквалификованих ра9ника. По9аци из 1996. :о9ине за САД
Dоказују 9а су 60% ра9не сна:е чинили менаџери, сLручњаци,
Lехничари, Dро9авци и осоJље а9минисLивне Dо9ршке, а 25%
ра9не сна:е су чинили квалификовани ра9ници, руковаоци ма-
шинама и неквалификовани ра9ници. 

Трећа каракLерисLика је Dромена значаја својине и оJразова-
ња за 9рушLвену DокреLљивосL, као и расL оJухваLа оJразовањем
и ње:ове уло:е. УмесLо наслеђивања фарме, Dоро9ично: Jизниса
или занимања, са9а оJразовање DосLаје основа 9рушLвене мо-
JилносLи – чак је и за Dре9узеLнишLво DоLреJно високо оJразо-
вање, а DосеJно за сLручне и Lехничке Dослове.

ЧеLврLа каракLерисLика се о9носи на финансијски и љу9ски ка-
DиLал. Мења се Dриро9а каDиLала као ресурса. УмесLо финансиј-
ско: каDиLала оLеловљено: у новцу или земљи, љу9ски каDиLал
је, захваљујући ра9овима Шулца (Schultz) и Бекера (Becker), Dре-
DознаL као основни чинилац економске сна:е 9рушLва, а Ромер
(Romer) је у Lеорију расLа инLе:рисао љу9ски каDиLал и Lехноло-
:ију као ен9о:ене чиниоце расLа. Ра9ови Колемана (Coleman) и
ПаLнама (Putnam) 9аље указују на значај социјално: каDиLала.

Сле9ећа каракLерисLика се о9носи на инфрасLрукLуру. У ин-
9усLријском 9рушLву саоJраћајна инфрасLрукLура омо:ућавала
је размену 9оJара и маLеријала. ИнфрасLрукLура DосLин9усLриј-
ско: 9оJа је комуникациона и она Dре9сLавља основе елекLрон-
ски Dосре9оване :лоJалне економије.6 То 9ово9и 9о Dромена у
вре9новању DросLора и времена и 9ру:ачије: :ео:рафско: расDо-
ре9а економских акLивносLи.

После9ња важна о9лика коју наво9и Бел је Lеорија вре9носLи
заснована на знању (knowledge theory of value). Ин9усLријско
9рушLво, о9 Рикар9а (Ricardo) 9о Маркса, заснивало се на ра9ној
Lеорији вре9носLи. Развој ин9усLрије се о9вијао у Dравцу шире-
ња уDоLреJе машина које су шLе9еле ра9, Dри чему је каDиLал за-
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мењивао ра9. У DосLин9усLријском 9рушLву знање је извор ин-
венције и иновације, оно сLвара 9о9аLу вре9носL, шLе9и каDиLал
и Dовећава Dроизво9њу. Знање је колекLивно 9оJро (DосеJно ос-
новна исLраживања) – је9ном ка9 је сLворено DосLаје Dо 9ефини-
цији 9осLуDно свима.

Бел засLуDа Lеорију о смрLи класе у DосL-ин9усLријском 9ру-
шLву. За разлику о9 Dоро9ично: каDиLализма, како означава
DреLхо9ни сисLем социјалне сLраLификације, са9а оJразовање, а
не власнишLво, DосLаје основа за 9рушLвене Dоложаје и Dривиле-
:ије у 9рушLву. С 9ру:е сLране, власнишLво на9 комDанијама
Dрелази у руке разних фон9ова и акционара шLо во9и аномалији
„каDиLалисLичко: сисLема Jез каDиLалисLа. Он осLаје као еко-
номски сисLем, али мења се као 9рушLвени сисLем” (Bell, 1999a,
str. lxv). Бел размаLра Lри мо9ела класe развијена у социоло:ији
и Dримењује их на DосLин9усLријско 9рушLво. Прво, 9ефиниса-
ње класе на основу занимања – у9ео ра9ника заDослених у ин9у-
сLрији изразиLо се смањио, а менаџери и сLручњаци који чине
око 30% ра9не сна:е САД-а 1996. :о9ине не исDуњавају криLерију-
ме класе на које Бел указује – заје9ница инLереса и конLинуиLеL
у налеђивању. Он смаLра 9а њихови инLереси мо:у 9а Jу9у 9е-
Lерминисани Dрофесионалном и9енLификацијом (као ра9ници
знања), али и месLом заDослења (универзиLеL, комDанија и слич-
но) и заLо мо:у 9а се разликују. Ка9 је реч о Марксовом схваLању
класа, Бел исLиче 9а власнишLво има све мању уло:у у 9ефини-
сању класа (ко Dосе9ује ИБМ – акционари који у DоLрази за 9иви-
9ен9ама мењају комDаније чије акције Dосе9ују и немају ника-
кву и9енLификацију са комDанијом). Треће о9ређење класа, на
основу живоLно: сLила, чесLо меша Dоложај, у:ле9 и DоDулар-
носL са живоLним сLилом. Овако о9ређене :руDе немају каDаци-
LеL инLересне :руDе, :руDе која 9елује, која Jи мо:ла 9а има зна-
чајнију DолиLичку уло:у.

6 ИнLернеL и нова комуникациона сLрукLура се ра9икално разликују о9
ранијих оJлика инфрасLрукLуре који су Jили намењени DрвенсLвено за
Dословне Lрансакције. Нови сисLеми за уоJичајено: корисника имају Dо-
Lрошача, на:лашавају инLеракцију и DарLициDацију и ексDанзивно се шире.
За њих су каракLерисLичне 9рушLвене мреже, а је9на о9 њихових Dосле9и-
ца јесLе расL значаја социјално: каDиLала и социјално: уLицаја. ИнLернеL
DосLаје оруђе ра9а за све оне којима је DоLреJан DрисLуD најновијим инфор-
мацијама. 
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ПОСТИНДУСТРИЈСКО ИЛИ ИНФОРМАЦИОНО 
ДРУШТВО

Ширење уDоLреJе информационо-комуникационих Lехноло:ија
и 9рушLвене Dромене које су са Lим Dовезане (DосеJно у оJласLи
Dроизво9ње, ор:анизације и комуникације) Dо9сLакле су развој
Lеорија које смаLрају 9а се, Dолазећи о9 Lо:а 9а је информација
основни ресурс, савремено 9рушLво може најJоље именоваLи
као информационо 9рушLво. ПосеJан Dо9сLицај развоју ових Lео-
рија 9ало је КасLелсово (Castells) LроLомно 9ело Информацијско �о-
�а: економија, �руш�во и кул�ура (2000, 2002, 2003). У Dре:ле9има
Lеорија информационо: 9рушLва Бел и КасLелс се исLичу као
најзначајнији Dре9сLавници (нDр. Webster, 2002), иако ни је9ан
ни 9ру:и своје Lеорије не именују на Lај начин – КасLелс развија
Lеорију умрежено: 9рушLва, а Бел DосLин9усLријско: 9рушLва.
МеђуLим, Бел уDоLреJљава Lермин информационо 9рушLво у
својој сLу9ији и у новом Dре9:овору као синоним за DосLин9у-
сLријско 9рушLво. УDоLреJа ово: Lермина је израженија у Бело-
вим каснијим ра9овима.

Ако је оJра9а и 9исLриJуција информација је9ан о9 во9ећих
секLора 9анас, Бел каже 9а се DосLавља DиLање зашLо је ново 9ру-
шLво назвао DосL-ин9усLријским, а не информационим. Овакав
изJор Dроизилази из ње:ово: већ наве9ено: меLо9олошко: Dри-
сLуDа. Он о9Jија 9а 9рушLво чије су о9лике у насLајању означи
као „9рушLво услу:а”, „информационо 9рушLво” или „9рушLво
знања”: сви ови моменLи су DрисуLни, али су ове ознаке Dарци-
јалне или Dак насLоје 9а на Dомо9ан начин на:ласе Dромене у
9рушLву.

ПосLоје 9ва разло:а за уDоLреJу Lермина DосLин9усLријско
9рушLво. Прво, 9а се на:ласи LранзиLорна Dриро9а ових Dроме-
на, а 9ру:о, 9а се Dо9вуче :лавни аксијални DринциD, а Lо је инLе-
лекLуална Lехноло:ија. Бел исLиче 9а је ње:ов фокус на уLицају
Lехноло:ије, не као ауLономно: факLора већ као аналиLичко:
елеменLа; ње:ов циљ је 9а Dокаже које 9рушLвене Dромене насLа-
ју у време усDона нових Lехноло:ија и које DроJлеме 9рушLво и
ње:ов DолиLички сисLем морају 9а решавају (Bell, 1999а, str. xс).
У Lом конLексLу Бел Dокушава 9а разјасни своје сLановишLе и о9-
:овори на криLике 9а засLуDа Lехнолошки 9еLерминизам 
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„Ја нисам Lехнолошки 9еLерминисLа, заLо шLо све Lехноло:ије 9е-
лују у конLексLу који не сLварају увек оне (већ и DолиLика и кулLу-
ра); иDак, Lехноло:ија је :лавни инсLруменL Dромене (а инсLру-
менLи мо:у 9а се корисLе 9оJро или лоше)” (Bell, 1999a, str. xviii).

Бел исLиче 9а, ако се DосLин9усLријско 9рушLво 9ефинише као
9рушLво у коме DосLоји заокреL о9 ин9усLрије ка услу:ама, он9а
су Велика БриLанија, скоро чиLава заDа9на ЕвроDа, САД и ЈаDан
ушли у DосLин9усLријско 9оJа. Али ако се информационо 9ру-
шLво 9ефинише као 9рушLво са, на науци заснованим, каDациLе-
Lом и сDосоJношћу 9а Lрансформише знање у Dроизво9е (шLо се
оJично назива high-tech), он9а се само за САД и ЈаDан може рећи
9а су ушли у информационо 9оJа (Bell 1999: lxxiii–lxxiv).

МОГУЋНОСТИ (ТЕХНОЛОШКОГ) РАЗВОЈА

Солоувљеви (Solow) ра9ови (1956. и 1957. :о9ине) DосLавили су
Lехноло:ију у сре9ишLе економско: расLа. Солоу је Dоказао 9а је
9оDринос Lехноло:ије, у различиLим Dерио9има исLорије САД,
чинио о9 40% 9о 60% укуDно: расLа. Док је раније Lехноло:ија Dо-
смаLрана као е:зо:ени факLор, а расL Dро9укLивносLи DриDиси-
ван каDиLалу и ра9у, развиjeне су, као шLо је раније наве9ено,
Lеорије расLа у којима је Lехноло:ија ен9о:ени чинилац и као Lа-
ква инLе:рисана у Lржишну Lеорију, умесLо 9а се DосмаLра као
нешLо шLо сLимулише Dре све:а 9ржава. Бел исLиче 9а је DоLреJ-
но, 9а Jисмо разумели мо9ерно 9рушLво, 9а разумемо Lрансфор-
мацију Lехноло:ије: све9оци смо Lреће Lехнолошке револуције
која је у узлазној DуLањи, Dрошавши из фаза инвенције и инова-
ције у о9лучујућу фазу 9ифузије. Иако је сLоDа 9ифузије разли-
чиLа о9 9рушLва 9о 9рушLва у зависносLи о9 економских услова
и DолиLичке сLаJилносLи, Lо је иреверзиJилни Dроцес чије Dо-
сле9ице мо:у JиLи мож9а и веће не:о шLо је Lо Jио случај с DреL-
хо9не 9ве револуције.

У о9носу на :лоJализацију и нову међунаро9ну Dо9елу ра9а,
DиLање за мно:а 9рушLва јесLе 9а ли 9а иницирају нове Dроизво-
9е, квалиLаLивно их DоJољшавају или Dроизво9е сLан9ар9изова-
не Dроизво9е. То не значи 9а Lехноло:ија 9еLерминише њихову
економску су9Jину већ на Lо уLиче и низ 9ру:их чинилаца.

Какве су мо:ућносLи различиLих 9рушLава 9а осLваре развој
ка DосLин9усLријској еLаDи? Промене у економији неко: 9ру-
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шLва мо:у се DриказаLи :руJо Dењањем уз „Lехнолошке лесLви-
це” (Bell, 1999, str. lxxiii):

1) Економија заснована на ресурсима: DољоDривре9а и ексLра-
кLивне ин9усLрије;

2) лака ин9усLрија: на Dример, Dроизво9ња LексLила, оJуће и
слично;

3) Lешка ин9усLрија: на Dример, Jро9о:ра9ња, ауLомоJилска
ин9усLрија;

4) high-tech: на Dример, Dроизво9ња инсLруменаLа, оDLике,
микроелекLронике, комDјуLера и Lелекомуникације;

5) Jу9ућносL: научно засноване JиоLехноло:ије, нови маLерија-
ли, свемирске сLанице и саLелиLи. 

На Dримеру ЈаDана, Бел Dоказује како је ова земља осLварила
изузеLан развој крећући се Dосле Дру:о: свеLско: раLа о9 лаке
ин9усLрије, Dреко Lешке ин9усLрије 9о високоLехнолошке Dро-
изво9ње. На креLање на Lехнолошкој лесLвици је9не земље уLи-
чу Lри чиниоца: Dерио9 мира и сLаJилносLи (9а Jи инвесLиLори
Jили си:урни у Dовраћај инвесLиција); JројносL Dре9узеLника,
инжењера, Lехничара и оJучене ра9не класе која креира и Dроиз-
во9и Dроизво9е; развијен оJразовни сисLем који оJучава Dоје-
9инце у вешLинама које су неоDхо9не за разумевање нових Lех-
ноло:ија. 

ПОТРОШЊА, КЛАСА И СТАТУС У 
ПОСТИНДУСТРИЈСКОМ ДРУШТВУ

Као шLо DосLоје Lехнолошке лесLвице, Lако се и развој DоLрошње
може DосмаLраLи као креLање на „DоLрошачким лесLвицама”
(Bell, 1999а, str. lxxiv): 1) сре9сLва за о9ржавање живоLа (:9е већи-
на Dрихо9а и9е за основне DрехрамJене DоLреJе); 2) DоLреJе које
су Jиолошки засноване, заје9ничке за све љу9е (храна, о9ећа, сLа-
новање); 3) жеље које су Dсихолошке, варирају међу Dоје9инцима
зависно о9 укуса; 4) 9искрециони Dрихо9 који осLаје након за9о-
вољавања DоLреJа и жеља корисLи се у различиLе сврхе (DуLова-
ња, заJаву и слично); 5) луксуз је резулLаL живоLно: сLила Dо
коме се разликујемо о9 9ру:их, он DосLавља сLан9ар9е и захLева
Dризнање (луксузни ауLомоJили, умеLничке слике и Lако 9аље).
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Није9на о9 ових 9ефиниција није фиксна, јер 9рушLво сLално ре-
9ефинише различиLе нивое DоLрошње. ОJележје сре9ње класе,
која 9оминира DосLин9усLријским 9рушLвом, јесLе ре9ефиниса-
ње сLан9ар9а живоLа у живоLни сLил. РасLом сре9ње класе као
DоLрошача, развија се и маркеLин:. У социолошком смислу, Dро-
мене у живоLном сLилу Dовезане су с Dроменом о9 класе ка сLа-
Lусу. ДрушLво засновано на класи је оно у коме су основне Dрео-
куDације љу9и економске (на Dример, наћи Dосао, имаLи
9овољно за јело, оJезJе9иLи сLановање и слично). СLаLусно 9ру-
шLво је оно у коме је 9рушLвено о9оJравање 9ру:их или Dрихва-
Lање различиLих сLилова DосLало оJележје 9екларисано: ин9и-
ви9уализма. Класа је Dовезана са масовном Dроизво9њом и
масовном DоLрошњом и насLојањем 9а се сLан9ар9 Dовећа о9 за-
9овољавања DоLреJа и жеља ка 9искреционом Dрихо9у. СLаLусно
9рушLво је заинLересовано за 9иференциране Dроизво9е и жељу
9а се Dокаже укус или DосLи:не о9оJравање социјалних арJиLара
у различиLим 9рушLвеним кру:овима (Bell, 1999а, str. lxxv). Екс-
Dанзија Jроја љу9и који наDре9ују на DоLрошачкој лесLвици и ко-
јима не9осLаје искусLво и оријенLација :9е се налазе на социјал-
ној лесLвици 9ово9и 9о Lо:а 9а конзумеризам DосLаје начин
живоLа. Уласком у информационо 9оJа, 9илеме око сLаLуса се
Dовећавају.

Бел се осврће и на Dројекције о „крају оску9ице” коју су мно:и
најављивали с киJернеLском револуцијом и новом економијом.
У Lим Dројекцијама занемарују се расL секLора услу:а, Lрансак-
циони Lрошкови Dри налажењу релеванLних информација и, Dо
ње:ову мишљењу најзначајније, разлика између 9исLриJуцио-
них 9оJара (која се мо:у реDро9уковаLи Dо све нижим ценама и
Lако JиLи 9осLуDна све већем Jроју љу9и, нDр. ауLомоJили) и Dо-
зиционих 9оJара (која су оску9на и 9осLуDна о:раниченом Jроју
љу9и – нDр. Dозиција рекLора или вила у DознаLом о9марали-
шLу) (Bell, 1999а, str. lxxvii). ДосLуDносL 9исLриJуционих 9оJара
мож9а уки9а разло:е за сукоJе у 9рушLву, али заLо на значају 9о-
Jијају Lакмичење за сLаLус и Dозициона 9оJра као извор сукоJа,
DосеJно у оJласLи ра9а. 

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

Данијел Бел је је9ан о9 најзначајнијих социоло:а 9ру:е Dоловине
XX века. Три ње:ове књи:е: Крај и�еоло%ије, Кул�урне  ро�ивреч-
нос�и ка и�ализма и Долазак  ос�ин�ус�ријско% �руш�ва значајно
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су уLицале на анализе савремено: 9рушLва DосLављајући DиLање
о оJлицима и Dравцима 9рушLвене Dромене и LиDу 9рушLва које
насLаје.

На је9ном Dре9авању, :оворећи о својој књизи Крај и�еоло%ије,
Бел је исLакао 9а DосLоје књи:е које су DознаLије Dо свом наслову
не:о Dо са9ржају и 9а је ова је9на о9 њих (Bell, 1988, str. 131). Ово
се не може Lвр9иLи за ње:ову књи:у Долазак  ос�ин�ус�ријско%
�руш�ва, иако су у оJа случаја синLа:ме из наслова књи:а DосLи-
:ле DоDуларносL у научној и широј јавносLи и временом се „о9во-
јиле” о9 ауLора и ње:ове Lеорије, шLо је Dружило мо:ућносLи за
њихове различиLе инLерDреLације. Ка9 је реч о Доласку  ос�ин�у-
с�ријско% �руш�ва, књи:а је наилазила на снажно DрихваLање и
9аљу разра9у основних и9еја, али и на Jројне криLике. Тако је
мо:уће 9а је9ан о9 најошLријих њених криLичара, ВеJсLер (Web-
ster), на је9ној сLрани наDише: 

„Мож9а има мно:о Dо:решних сLвари у вези с Lим (Беловим ра-
9ом, Г. С.), али Jи LреJало 9а Dризнамо ње:ове квалиLеLе: Lо је ака-
9емски Jо:аLо, смеле консLрукције, машLовиLо, изузеLно имDре-
сивно 9осLи:нуће”, 

9а Jи већ на сле9ећој сLрани Lвр9ио: 

„УкраLко, цео DројекаL је 9уJоко Dо:решан емDиријски, Lеоријски
и меLо9олошки” (Webster, 2002, str. 32, 33).

Уколико осLавимо Dо сLрани оне Dриме9Jе којима се Белова
софисLицирана анализа Lрансформације савремено: 9рушLва
сво9и на неколико изолованих Lвр9њи које се заLим извр:авају
криLици и чесLо је9носLрано инLерDреLирају, може се указаLи
на неколико Lеоријско-меLо9олошких DроJлема с којима се су-
очава Белово оJјашњење савремено: 9рушLва, али и неки 9ру:и
Lеоријски Dокушаји 9а се оJјасне савремени 9рушLвени Dроцеси. 

Први DроJлем с којим се Бел суочава јесLе Lехнолошки 9еLер-
минизам. Све Lеорије које указују на значај Lехноло:ије за 9ру-
шLвени развој и о9лике 9рушLвене сLрукLуре суочавају се с Dро-
Jлемом налажења равноLеже између, с је9не сLране, уLицаја
Lехноло:ије и, с 9ру:е сLране, 9рушLвене условљеносLи Lехноло-
:ије. Бел се осврће на Lе криLике и исLиче 9а није Lехнолошки 9е-
LерминисLа, 9а 9рушLво сLвара Lехноло:ију, 9а 9рушLвени усло-
ви уLичу на различиLе изJоре за уDоLреJу Lехноло:ије, 9а LреJа
DравиLи разлику између Lехнолошких револуција и њихових со-
цијалних Dосле9ица, 9а ин9усLријску револуцију чине и Lехно-
лошке и ор:анизационе Dромене и слично. МеђуLим, ка9а исLи-
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че 9а је Lехноло:ија Dовезана са Dроменама у 9рушLву, 9а је
„:лавни инсLруменL 9рушLвене Dромене”, осLаје нејасно каква је
Lа DовезаносL јер ње:ове Lвр9ње чесLо нису Dрецизне Dа се не
може разазнаLи 9а ли је реч о уLицају или Dаралелном о9вијању
независних Dроцеса. УDркос 9еклараLивном о9Jацивању Lехно-
лошко: 9еLерминизма, он исLиче 9а развој Lехноло:ије во9и ра-
сLу Dро9укLивносLи, а расL  ро�ук�ивнос�и омо%ућава  омерање
за ослених из секун�арно% у �ерцијарни сек�ор (Webster, 2002, str.
40). Поре9 Lо:а, основна о9лика DосLин9усLријско: 9рушLва јесLе
нова врсLа знања, али Lо знање се оLелоLворује и DосLаје 9ело-
Lворно Dреко о9ређене врсLе Lехноло:ије („високе”, „инLелекLу-
алне”) чија Dримена мења чиLаво 9рушLво.

Дру:и DроJлем о9носи се на је9нолинеарну концеDцију 9ру-
шLвено: развоја. Бел :овори о креLању о9 Dре9ин9усLријско: ка
ин9усLријском и заLим DосLин9усLријском 9рушLву, „Lехноло-
шким” и „DоLрошачким лесLвицама” којима се 9рушLва усDињу
и о Lоме како различиLа 9рушLва мо:у 9а осLваре развој ка DосL-
ин9усLријском 9рушLву. Из Lо:а Dроизилази схваLање о је9ном
DуLу развоја који сва 9рушLва морају 9а Dрођу и о DосLин9усLриј-
ском 9рушLву као циљу развоја свих 9рушLава, из че:а Dроизи-
лазe еволуционисLички унилинеаризам и Lелеолошке имDлика-
ције.

НајDознаLији и најчешће навођен Белов сLав из ове књи:е о9-
носи се на Dромене у секLорској сLрукLури Dривре9е. Бел о9Jија
схваLање 9а је расL секLора услу:а сушLинска о9лика ово: LиDа
9рушLва, већ су Lо уло:а знања и на њему засноване Lехноло:ије.
Он исLиче 9а се ра9и о Lрансформацији 9рушLва, о Dроменама
широко: оJима које се манифесLују у различиLим оJласLима а
је9на о9 најзначајнијих о9носи се на Dромене у економији. По9а-
ци с краја ХХ века DоLврђују 9а је реч о 9у:орочној Lен9енцији и
9а је Бел Jио у Dраву ка9а је DреDознао економски и 9рушLвени
значај ове Dромене, DосеJно значај „нових услу:а”. МеђуLим, ни-
Lи су Белови Lеоријски сLавови јасни као шLо он Dокушава 9а
Dре9сLави у „Пре9:овору” из 1999. :о9ине ниLи су сLаLисLички
Dо9аци не9восмислени. Већ сам назив DосLин9усLријско 9рушL-
во може 9а наве9е на о9ређене закључке – ако је ин9усLријско
9рушLво засновано на ин9усLријској Dроизво9њи, 9рушLво које
насLаје Dосле ње:а заснива се на секLору који замењује 9омина-
цију ин9усLрије, о9носно услу:ама. Ка9 је реч о сLаLисLичким
Dо9ацима о сLрукLури заDосленосLи, DоLреJно је DравиLи разли-
ку између заDосленосLи у секLору услу:а и услужних занимања.
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Наиме, у секLору услу:а мо:у 9а ра9е заDослени у ин9усLријским
занимањима, као шLо и заDослени у услужним занимањима мо-
:у 9а ра9е у ин9усLрији и у DољоDривре9и. Такође, је9ан 9ео ус-
лужних 9елаLносLи насLаје из9вајањем из DољоDривре9е и ин-
9усLрије Dа је више реч о разлици у начину на који се ре:исLрују
о9ређене Dојаве не:о о сLварним Dроменама (нDр. нека9 су
DољоDривре9ници LрансDорLовали своје Dроизво9е, а са9а Lо
оJављају LрансDорLна Dре9узећа која сврсLавамо у секLор услу:а
– исLа акLивносL се је9ном ре:исLрује као DољоDривре9на, а 9ру-
:и DуL као услужна 9елаLносL). Те услу:е осLају и 9аље Dо9ршка
Dроизво9њи, неDосре9но или Dосре9но шLо и сам Бел исLиче ка-
9а указује на значај оJразовања и з9равсLва за Dроизво9њу, а уLо-
лико више ка9 је реч о различиLим врсLама Dословних услу:а.
ГлоJализација усложњава DроJлем оцене у9ела Dоје9иних сек-
Lора јер, ка9 се ин9усLријска Dроизво9ња сели у земље у развоју,
Dослови у ин9усLрији не несLају већ их само оJављају фаJрички
ра9ници у некој 9ру:ој земљи. Овим заDажањима се не 9ово9и у
DиLање расL у9ела секLора услу:а у развијеним економијама већ
се само указује 9а је 9ео Lо: расLа резулLаL различиLих Dроцеса
реор:анизације економије.

Бел је Jио је9ан о9 Dрвих LеореLичара који је DосLавио DроJлем
(9ис)конLинуиLеLа развоја савремено: 9рушLва, DроJлем који је
и 9анас оLворен и за који се ну9е различиLи о9:овори. Да ли сав-
ремено 9рушLво Dре9сLавља конLинуиLеL у развоју мо9ерно:
9рушLва или Dак можемо :овориLи о новом LиDу 9рушLва? То је
DиLање оJима, врсLе и оJласLи Dромена које Jи означиле „Dра:”
Dреласка из је9но: LиDа 9рушLва у 9ру:о. Тумачења Белове Lео-
рије чесLо Dревиђају 9а он :овори о Dроцесима Lрансформације
ин9усLријско: 9рушLва, а не о из:рађеним сLрукLурама DосLин-
9усLријско: 9рушLва. Већ наслов књи:е исLиче Dроцесуални ка-
ракLер ње:ово: DрисLуDа.7 Бел исLиче 9а жели 9а развије Lеорију
9рушLвене Dромене, концеDLуалну схему која Jи омо:ућила це-
ловиLо разумевање разноврсних Lен9енција умесLо DросLо: на-
Jрајања и оDиса Dромена у савременом 9рушLву. ПосLин9усL-
ријско 9рушLво је аналиLички консLрукL, а не слика сDецифич-
но: или конкренLо: 9рушLва (Bell, 1999). 

Белове и9еје чесLо нису ори:иналне (на Dример, DриJлижа-
вање Lехноекономских сисLема заје9ничко је за низ Lеорија које

7 О сLаLусу Lеорија 9рушLвене Dромене у социоло:ији, сисLемском и Dроце-
суалном мо9елу 9рушLва оDширније у Sztompka 1993.
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су означаване као Lеорије конвер:енције, хијерархија DоLреJа се
јавља у различиLим Lеоријама и слично). МеђуLим, Бел усDешно
инLе:рише Jројна 9осLи:нућа исLраживања савремено: 9рушLва
у Lеоријски уLемељен кохеренLан оквир шLо :а разликује о9 Dо-
Dуларних фуLуролошких ауLора. Бел је из:ра9ио социолошку Lе-
орију Dромене савремено: 9рушLва која је Dо9ложна криLикама
и није ослоJођена слаJосLи, али је Dо9сLакла инLензивну 9еJаLу
у 9рушLвеним наукама и DосLавила је9но о9 мо:ућих DолазишLа
за разумевање 9рушLвене 9инамике у савременосLи, Lеорије ин-
формационо: 9рушLва . 
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SUMMARY DANIEL BELL’S THEORY OF THE COMING 
OF THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Twenty-five years after the publication of the famous Daniel Bell’s
book The Coming of Post-industrial Society, new edition of the book was
published with a foreword written by the author named “The Axial
Age of Technology”. In the forеword Bell clarifies his theses and
predictions in relation to the changes that have taken place in mean-
time in contemporary society, as well as regarding to the critics of
his theory.

The aim of the paper is to show how Bell explains social develop-
ment in the second half of the twentieth century as well as the main
characteristics of that society of “transitory nature” in which we
live. Bell’s starting theoretical and methodological point of view are
discussed as well as the explanation of transition from industrial to
post-industrial society and the possibilities of development of the
third world societies.

The main characteristic of post-industrial society, according to
Bell, is the codification of theoretical knowledge and the new rela-
tion between science and technology. Main post-industrial
developments are: the rise of service sector, occupational changes,
changes in professions and education, growing role of financial and
human capital, new forms of infrastructure and knowledge theory of
value. New form of society is emerging, with changes in stratification
system, economy, organization and consumption.

Bell doesn’t plead for a holistic view of society. Instead, he consid-
ers society as comprising three realms that can change in different
ways, so historical change is not unified. Major instrument of histor-
ical change is technology, it poses problems for culture and political
system but it doesn’t determine them. He rejects the accusations of
technological determinism because technology often operates in
context it doesn’t make.

Daniel Bell was one of the first authors who stated that modern
society had been fundamentally changing. His aim was to make a
conceptual framework for the comprehensive explanation of
contemporary social change. One can point to several theoretical
and methodological problems Bell’s explanation of modern society



ТЕОРИЈА НАСТАНКА ПОСТИНДУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА ДАНИЈЕЛА БЕЛА

ГОРДАНА В. СТОЈИЋ 159

faces with (as well as some other theories of social change) such as
technological determinism, unilinear concept of development and
so, but he has built a sociological theory of contemporary social
change, which encouraged intense debate in the social sciences and
set up one of the possible starting points for understanding the
contemporary social dynamics, theories of the information society.

KEY WORDS: Daniel Bell, Post-Industrial Society, Theories of Social Change.


