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Сажетак:Циљ ра да је да утвр ди да ли је гло бал на кри за нео ли
бе рал ног мо де ла ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је (чи ју по ја ву мо же мо 
пра ти ти по чев ши од 2008. го ди не до да нас), од ре ди ла пад по дршке 
еко ном ским ре фор ма ма и при ва ти за ци о ним про це си ма у Ср би ји, 
од но сно, да ли се сте пен да те по др шке раз ли ку је на ме ђу кла сном 
ни воу. Ана ли за по чи ва на ем пи риј ским по да ци ма до би је ним у окви
ру два ис тра жи вач ка про јек та – Стра ти фи ка циј ске и вред но сне 
про ме не у пе ри о ду дру штве не тран сфор ма ци је (2003) и Иза зо ви 
но ве дру штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри (2012) 
– и укљу чу је ис пи ти ва ње сте пе на при ста ја ња ис пи та ни ка уз ем
пи риј ске ис ка зе ко ји ме ре ори јен та ци ју ка еко ном ском ли бе ра ли зму 
(оп штем и спе ци фич ном), од но сно ис ка зи ма ко ји ма се ме ри по др
шка при ва ти за ци ји по је ди них сег ме на та јав ног сек то ра. 

Кључнеречи: постсо ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја, еко ном ски 
ли бе ра ли зам, при ва ти за ци ја, кла са

Те о риј скокон тек сту ал ни оквир1

Про це си при ва ти за ци је раз ли чи тих фор ми ко лек тив не (а 
пре све га др жав не) сво ји не, пред ста вља ју јед ну од кључ них 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та „Иза зо ви но ве дру штве не ин те гра ци је у 
Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри’’ (еви ден ци о ни број: 179035), ко ји је фи нан
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ка рак те ри сти ка со циоеко ном ске тран сфор ма ци је дру шта ва 
ре ал ног со ци ја ли зма и њи хо вог струк ту ри са ња на но вим/
ста рим ка пи та ли стич ким осно ва ма. Ме ђу тим, као што су 
Шти глиц (Jo seph Sti glitz) и Хо фо ва (Kar la Hoff) при ме ти ли, 
у окви ру јед не стру је дру штве них те о ре ти ча ра и кре а то
ра дру штве ноеко ном ских по ли ти ка, пре о вла да ва ло је ми
шље ње да је нео п ход но, на иде о ло шком пла ну, по сту ли ра ти 
тржи шну еко но ми ју као бе зал тер на тив ни дру штве ноеко
ном ски по ре дак, ко ји ужи ва ши ро ку дру штве ну по др шку, 
ка ко би про це си при ва ти за ци је би ли успе шни.2 У дру гој 
ва ри јан ти, на ро чи то ме ђу пред став ни ци ма но вог ин сти ту
ци о на ли зма, чи ни ло се не дво сми сле ним да „успе шност’’ 
тран зи ци је и про це са при ва ти за ци је умно го ме за ви си од 
прет ход ног ус по ста вља ња аде кват них (тр жи шних) ин сти
ту ци ја, ко је, за уз врат, има ју со ци ја ли за циј ски ефе кат, ге
не ри шу ћи вред но сне про ме не код сво јих чла но ва.3 С об зи
ром да се по ка за ло да је след ко ра ка ко ји под ра зу ме ва пр во 
вредно сноиде о лошку при пре му, а тек по том од го ва ра ју ћу 
ин сти ту ци о нал ну тран сфор ма ци ју, по ли тич ки не прак ти чан, 
ме ђу за го вор ни ци ма бр зе при ва ти за ци је (ко ја је углав ном 
фа во ри зо ва на од стра не за пад них ин ве сти то ра и ме ђу на род
них еко ном ских ин сти ту ци ја), ја вља се те за о ди на мич кој 
ин тер ак ци ји ин сти ту ци о нал них ре фор ми и вред но сноиде
о ло шких про ме на: бр за при ва ти за ци ја во ди ства ра њу гру
па ци је при ват них вла сни ка, ко ји по том, у ци љу за шти те 
соп стве них ин те ре са, ло би ра ју у прав цу ства ра ња ин сти
ту ци о нал нонор ма тив не пот по ре тр жи шној еко но ми ји.4 У 
скло пу ова ко за ми шље ног про це са, еко ном ска тран зи ци
ја се од ви ја си мул та но са по ли тич ком де мо кра ти за ци јом и 
од го ва ра ју ћим вред но снонор ма тив ним про ме на ма, чи не ћи 
је дин ствен и не раз дво јив сет (па кет) си стем ских ре фор ми.5

Би ло да су дру штве ни ре фор ма то ри и твор ци мо де ла при
ва ти за ци је за го ва ра ли је дан или дру ги мо дел (где су оба, 
сле де ћи ево лу тив ну па ра диг му, ра чу на ла са ре ла тив но ја
сним и не у пит ним пу тем тран зи ци је из ко манд ноплан ске 

си ран од стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

2 Hoff, K. and Sti glitz, J. (2002) Af ter the BigBang? Ob stac les to the Emer gen ce 
of the Ru le of Law in Postcom mu nist So ci e ti es, Wor king Pa pers 9282, Cam
brid ge MA: NBER.                                                                                                                                                                                                     

3 Ro land, G. In tro duc tion, in: Pri va ti za tion: Suc ces ses and Fa i lu res, ed. Ro
land, G. (2008), New York: Co lum bia Uni ver sity Press; Cao, Y. and Nee, V. 
(2000) Com ment: Con tro ver si es and evi den ce in the mar ket tran si tion de ba
te, Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy Vol. 105, No. 4, pp. 1175118.

4 Hoff, K. and Sti glitz, J. nav. de lo.
5 Of fe, C. (1997) Va ri e ti es of Tran si tion: The East Eu ro pean and East Ger man 

Ex pe ri en ce, Mic hi gan: MIT Press.                                                                                            
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у тр жи шну еко но ми ју), ре ал ност их је убр зо де ман то ва ла: 
ни ти је про цес тран сфор ма ци је имао не дво сми сле но ја сну 
пу та њу и ујед на чен тем по, ни ти су же ље ни ис хо ди увек би
ли из ве сни. По ка за ло се да се ра ди о про це су у ко јем је мо
гу ће оче ки ва ти раз ли чи те пу те ве тран сфор ма ци је, за ви сно 
од кон крет ног дру штве ноисто риј ског на сле ђа (те о ри је за
ви сно сти од пре ђе ног пу та – path de pen dency), од но сно раз
ли чи те ис хо де. 6  Пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја се, на 
тај на чин, по ка зи ва ла као укљу чи ва ње не ка да шњих со ци
ја ли стич ких еко но ми ја у свет ски ка пи та ли стич ки си стем, 
до ду ше на пе ри фе риј ском или по лу пе ри фе риј ском ни воу, 
струк ту ри шу ћи, у окви ру да тих дру шта ва, раз ли чи те под ва
ри јан те ка пи та ли зма, ко је у ма њој или ве ћој ме ри од у да ра ју 
ка ко од тр жи шноли бе рал ног (ан глоаме рич ког), та ко и од 
тр жи шноко ор ди ни са ног (не мач кошвед ског) ти па ка пи та
ли зма.7

Оп ти ми стич на пред ви ђа ња еко ном ског опо рав ка не кaда 
уру ше них со ци ја ли стич ких при вре да по ка за ла су се не ре
ал ним. Иа ко је у ве ћи ни постсо ци ја ли стич ких дру шта ва 
нео ли бе рал на еко ном ска по ли ти ка од не ла пре ва гу, као ма ње 
или ви ше нео че ки ва ни ис ход про це са тран сфор ма ци је ја ви
ла се „пост ко му ни стич ка ре це си ја’’ ко ја је озна чи ла си стем
ски ин ду ко ван пад еко ном ских ак тив но сти и екс тен зив ну 
де ин ду стри ја ли за ци ју, пра ће ну број ним зло у по тре ба ма при
ва ти за ци о них про це са.8 Не у спех да се за до во ље про бу ђе на 
оче ки ва ња ста нов ни штва у по гле ду ра ста жи вот ног стан
дар да, ре флек то вао се у сма ње ној по др шци ре форм ским, а 
у окви ру њих на ро чи то при ва ти за ци о ним про це си ма, ко ја је 
за бе ле же на го то во у ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких зе ма ља.9

Хи по те тич коме то до ло шки оквир

Има ју ћи прет ход но ре че но у ви ду, циљ овог ра да је да се ис пи
та да ли се исти тренд – опа да ња по др шке приватизационим 

6 Stark, D. (1991) Path De pen den ce and Pri va ti za tion Stra te gi es in East Cen
tral Eu ro pe, Eu ro pean Po li tics & So ci e ti es No. 6, pp. 1754.

7 La zić, M. (2011) Če ka ju ći ka pi ta li zam, Be o grad: Slu žbe ni gla snik; Hall, P. 
and So ski ce, D. In tro duc tion, in: Va ri e ti es of Ca pi ta lism, eds. by Hall, P. and 
So ski ce, D. (2001) Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press

8 King, L. and Hamm, P. (2005) Pri va ti za tion and Sta te Ca pa city in Post com
mu nist So ci ety, Wil li am Da vid son In sti tu te Wor king Pa per No. 806, Uni ver
sity of Mic hi gan; Hoff, K. and Sti glitz, J. (2005) The Cre a tion of the Ru le 
of Law and the Le gi ti macy of Pro perty Rights: the Po li ti cal and Eco no mic 
Con se qu en ces of a Cor rupt Pri va ti za tion, Wor king Pa pers 11772, Cam brid ge 
MA: NBER.

9 De ni so va, I., Mar kus E., Ti mothy, F. and Zhu rav skaya, E. (2010) Everybody 
Ha tes Pri va ti za tion, but Why? Sur vey Evi den ce from 28 Postcom mu nist Co
un tri es, Wor king Pa per No. 143, CE FIR / ES Wor king Pa per se ri es.
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про це си ма и ори јен та ци је ка еко ном ском ли бе ра ли зму – бе
ле жи и у дру штву (пост)тран зи ци о не Ср би је. За по ред бе ни 
оквир ода бра не су  две вре мен ске тач ке: 2003. го ди на, у ко јој 
су еко ном ске ре фор ме, а по го то во при ва ти за ци о ни про це си, 
још увек у за чет ку, пра ће ни не уз др ма ном иде о ло шком до
ми на ци јом еко ном ског ли бе ра ли зма на гло бал ном пла ну и 
про бу ђе ним на да ма ста нов ни штва на кон „пе то ок то бар ских 
про ме на’’; и 2012. го ди на, у ко јој се осе ћа ју по сле ди це еко
ном ске ре це си је и свет ске фи нан сиј ске кри зе, мал вер за ци је 
у про це си ма при ва ти за ци је би ва ју еви дент не, а иде о ло ги ја 
еко ном ског ли бе ра ли зма по ла ко гу би свој не дво сми сле ни 
при мат ка ко на гло бал ном, та ко и на ло кал ном ни воу. У ту 
свр ху су ко ри шће ни ем пи риј ски по да ци до би је ни у два ан
кет на ис тра жи ва ња спро ве де на на ре пре зен та тив ним узор
ци ма ста нов ни ка Ср би је: Стра ти фи ка циј ске и вред но сне 
про ме не у пе ри о ду дру штве не тран сфор ма ци је (2003) и 
Иза зо ви но ве дру штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и 
ак те ри (2012).10

При ана ли зи ста во ва пре ма при ва ти за ци ји тре ба ана ли тич
ки раз дво ји ти по др шку, од но сно ње но од су ство, којe про
из и ла зи из оп ште ори јен та ци је ка при ват ној/др жав ној сво
ји ни, тр жи шној ини ци ја ти ви/др жав ној ин тер вен ци ји и нео
ли бе рал ној/ко лек ти ви стич кој иде о ло ги ји од ста во ва ко ји се 
ја вља ју као по сле ди ца раз о ча ра ња услед не ре гу лар но сти, 
мал вер за ци ја и кри ми нал них ак тив но сти ко је су пра ти ли 
ове про це се у по је ди ним пост со ци ја ли стич ким зе мља ма.11 
Раз ли ко ва ње ге не рал не (од но сно ди фу зне) и спе ци фич не 
по др шке еко ном ском ли бе ра ли зму осла ња се на кон цепт ко
ји је 60их го ди на про шлог ве ка увео Ис тон (Еaston), на сто је
ћи да по ка же ка ко су по ли тич ки си сте ми у ста њу да за др же 
ду го трај ну ста бил ност, чак и ка да су су о че ни са ре ла тив но 
ни ским сте пе ном спе ци фич не по др шке, све док по сто ји кон
тра те жа у ви ду за до во ља ва ју ћег ни воа ди фу зне по др шке.12 

10 Оп шир ни је о узор ци ма у: Sim kus, A. (2007) Gu est Edi tor’s In tro duc tion, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of So ci o logy Vol. 37, No. 3; La zić, M. i Cve jić, S. Pred
go vor, u: Pro me ne osnov nih struk tu ra druš tva Sr bi je u pe riod ubr za ne tran
sfor ma ci je, ure di li La zić, M. i Cve jić, S. (2013) Be o grad: ISI FF.

11 De ni so va, I., Mar kus, E., Ti mothy, F. and Zhu rav skaya, E. nav. de lo.
12 Ди фу зна по др шка се, у Исто но вој ин тер пре та ци ји, де фи ни ше као ева

лу а ци ја оно га што да ти си стем пред ста вља, а не ефе ка т ко ји про из во ди. 
Ис по ља ва се кроз спрем ност да се пру жи по др шка или то ле ри ше си
стем, чак и он да ка да су ре зул та ти су прот ни по жељ ном ста њу. Спе ци
фич на по др шка се, с дру ге стра не, де фи ни ше као по сле ди ца спе ци фич
ног за до во ље ња по тре ба од стра не си сте ма, с об зи ром на зах те ве ко ји му 
се по ста вља ју (оп шир ни је ви де ти у: Ea ston, D. (1965) A System Analysis 
of Po li ti cal Li fe, New York: Wi ley). У Ми ле ро вој (Mu el ler) ин тер пре та
ци ји, спе ци фич на по др шка се од но си на ева лу а ци ју пер фор ман си да тог 
си сте ма, без об зи ра на оче ки ва ња (оп шир ни је у: Mu el ler, E. (1970) The 
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Ле ги ти ма циј ска осно ва одр жа ва ња си сте ма (из ра же на кроз 
ди фу зну по др шку) мо же би ти по љу ља на или учвр шће на, за
ви сно од сте пе на ње го ве ефи ка сно сти и ефек тив но сти (а ко
ји сво ју по твр ду до би ја пу тем спе ци фич не по др шке).13 

У том сми слу, еко ном ски ли бе ра ли зам се, као вред но сна 
ори јен та ци ја, мо же ја ви ти у два об ли ка: а) као из раз уоп
ште ног (ма ње или ви ше трај ног) при хва та ња (нео)ли бе рал
не иде о ло ги је, од но сно б) као ори јен та ци ја ко ја је усло вље
на ак ту ел ним дру штве ноеко ном ским про це си ма (и сто га 
ва ри ја бил на и за ви сна од про ме не да тог кон тек ста). У пр вом 
слу ча ју, ори јен та ци ја ка еко ном ском ли бе ра ли зму се ја вља 
или као од раз струк тур не усло вље но сти, од но сно по ло жа ја у 
окви ру кла сне струк ту ре дру штва (ко ја ге не ри ше шан се или 
пак пред ста ве о шан са ма по је ди на ца и дру штве них гру па за 
оства ре ње соп стве ног ин те ре са у окви ру тр жи шне, од но сно 
др жав но кон тро ли са не еко но ми је) или као од раз успе шног 
на ме та ња соп стве не ин тер пре та ци је дру штве не ре ал но сти 
вла да ју ће дру штве не гру па ци је (чи ја ре про дук ци ја по чи ва 
на одр жа ва њу да тог си сте ма дру штве них од но са) као до ми
нант не, док се у дру гом слу ча ју, по ред струк тур них ја вља ју 
и кон тек сту ал не де тер ми нан те (ко је ме ња ју прет по ста вље
ну ма ње или ви ше јед но о бра зну ше му кла сног струк ту ри
са ња вред но сних ори јен та ци ја). Та ко, на при мер, мо же мо 
оче ки ва ти по зи тив ни ји став пре ма при ва ти за ци ји код оних 
при пад ни ка рад нич ке кла се чи је су фир ме успе шно при ва
ти зо ва не, а њи хо ва по зи ци ја оста ла иста или се ре ла тив но 
по бољ ша ла, а раз о ча ре ње код оних код ко јих је до шло или 
до не у спе шног ис хо да про це са вла снич ке тран сфор ма ци је 
или до гу бит ка по сла упра во као по сле ди це при ва ти за ци
је. Док је ге не рал на ори јен та ци ја ка еко ном ском ли бе ра
ли зму у ве ћој ме ри под ло жна про ме на ма/флук ту а ци ја ма 
иде о ло шких па ра диг ми на гло бал ном пла ну, спе ци фич на 

re pre sen ta tion of ci ti zens by po li ti cal aut ho ri ti es: Con se qu en ces for re gi me 
sup port, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew Vol. 64. No. 4, pp. 11491166). У 
окви ру ин тер пре та тив ног окви ра ко ји је у овом тек сту при ме њен, ди фу
зна по др шка се схва та као ре ла тив но ста бил на при вр же ност од ре ђе ном 
дру штве ном по рет ку (и иде о ло шкој ма три ци ко ја га пра ти), ко ја ис хо ди 
из пред ста ва по је ди на ца и дру штве них гру па о соп стве ним те мељ ним 
(кла сним) ин те ре си ма (при то ме, ове пред ста ве мо гу би ти по гре шне, 
ка да се ја вља ју као ре зул тат хе ге мо ног де ло ва ња иде о ло ги је вла да ју ће 
дру штве не гру пе). Спе ци фич на по др шка се пак од но си на кон крет не 
пер фор ман се си сте ма, од но сно на ева лу а ци ју мо гућ но сти си сте ма да 
про из ве де ефек те ко ји се од ње га оче ку ју. С об зи ром на то да да ти ефек
ти не мо ра ју ну жно би ти јед но знач ни и кон зи стент ни, и њи хо ва ева лу а
ци ја је та да под ло жна спе ци фич ним фак то ри ма.

13 Linz, J. Cri sis, bre ak down, and re qu i li bra ti on, in:  The Bre ak down of De moc
ra tic Re gi mes, eds. Linz, J. and Ste pen, A. (1978) Bal ti mo re: John Hop kins 
Uni ver sity Press.
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ори јентаци ја је од ре ђе на ло кал ним дру штве ним кон тек стом 
и ње го вим про ме на ма (ефи ка сно шћу си сте ма), и у том сми
слу мо же мо прет по ста ви ти да она не ко ре спон ди ра ну жно 
са кла снослој ним струк ту ри са њем дру штва. 

Ана ли тич ко раз два ја ње оп ште (ди фу зне) по др шке тр жи шној 
еко но ми ји и при ват ном вла сни штву, од ње них спе ци фич но 
(кон тек сту ал но) усло вље них ва ри јан ти, до би ло је сво ју по
твр ду на ем пи риј ском пла ну: на и ме, ана ли зом глав них ком
по нен ти, у оба узор ка,  из дво је не су две ла тент не ди мен зи је, 
око ко јих је  до би је но иден тич но гру пи са ње ем пи риј ских 
ис ка за. Оп шту ори јен та ци ју ка еко ном ском ли бе ра ли зму 
ме ри ли смо ре гре си о ним фак тор ским ско ро ви ма до би је ним 
на осно ву сте пе на при ста ја ња ис пи та ни ка уз сле де ће ем пи
риј ске ис ка зе: Без при ва ти за ци је, пред у зе ћа би би ла у го рој 
си ту а ци ји не го што су са да; Све вр сте јав них услу га бо ље 
би функ ци о ни са ле да су при ва ти зо ва не; Дру штве ни на пре
дак увек ће по чи ва ти на при ват ном вла сни штву. С дру ге 
стра не, ем пи риј ски ис ка зи ко ји су се од но си ли на не што 
спе ци фич ни ји, ак ту ел ни кон текст дру штве ноеко ном ске 
ре ал но сти Ср би је, а ко ји ме ре спе ци фич ну ори јен та ци ју ка 
еко ном ском ли бе ра ли зму, су: Што вла да ма ње ин тер ве ни
ше у еко но ми ји, то бо ље за Ср би ју; При ва ти за ци ја функ
ци о ни ше у те о ри ји, али не и у прак си; Вла да не би тре ба ло 
да по ку ша ва да кон тро ли ше, ре гу ли ше или се на би ло ко ји 
дру ги на чин ме ша у при ват не фир ме.

Оп шти и спе ци фи чан еко ном ски ли бе ра ли зам

Ана ли зу ће мо по че ти по ре ђе њем ис ка за ко ји ме ре оп шти и 
спе ци фи чан еко ном ски ли бе ра ли зам у две го ди не, ко ри сте
ћи t те сто ве. На тај на чин ће мо би ти у ста њу да утвр ди мо да 
ли по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу два узор
ка (оног за 2003. и 2012. годину) у по гле ду про сеч них ско
ро ва, од но сно да ли је то ком де ве то го ди шњег ис ку ства са 
еко ном ским ре фор ма ма и про це си ма при ва ти за ци је до шло 
до про ме не у сте пе ну при хва та ња ка ко иде о ло ги је еко ном
ског ли бе ра ли зма та ко и ње не спе ци фич не при ме не у ло
кал ном кон тек сту. При том, сви ис ка зи су да ти у об ли ку у 
ко јем ви ши ско ро ви озна ча ва ју сна жни ју ори јен та ци ју ка 
еко номском ли берализму.

Т те сто ви ма је утвр ђе но да на свим ис ка зи ма, осим на јед
ном (Вла да не би тре ба ло да по ку ша ва да кон тро ли ше, ре
гу ли ше или се на би ло ко ји на чин ме ша у при ват не фир ме), 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у про сеч ним ре зул та
ти ма у два узор ка (Та бе ла 1). При том, код сва три ис ка за 
ко ји ме ре ори јен та ци ју ка оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму 
(а ко ји су по ка за ли ве ћу ме ђу соб ну хо мо ге ност не го ис ка зи 
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ко ји ме ре спе ци фи чан еко ном ски ли бе ра ли зам, што је утвр
ђе но ана ли зом по у зда но сти и ве ли чи ном Крон ба хо ве ал фе), 
про сеч ни ско ро ви су ве ћи за 2003. го ди ну не го за 2012, ин
ди ку ју ћи пад у про сеч ном сте пе ну при ста ја ња уз ову иде
о ло шку ори јен та ци ју то ком ис пи ти ва ног вре мен ског пе ри
о да. Овај оп шти на лаз је у скла ду са прет по став ком о ја чој 
усло вље но сти оп штег еко ном ског ли бе ра ли зма кре та њи ма 
на гло бал ном пла ну. На и ме, свет ска фи нан сиј ска кри за и 
гло бал на еко ном ска ре це си ја озна чи ле су крај (или ба рем 
при вре ме но пре и спи ти ва ње) не у пит не до ми на ци је иде о ло
ги је еко ном ског ли бе ра ли зма и њој са о бра же них еко ном
ских по ли ти ка.14 У скла ду са тим, не тре ба да чу ди на лаз 
ко ји су ге ри ше да на сва три ис ка за ко ја ме ре скло ност ка 
оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму у 2012. го ди ни до ми ни ра 
од ба ци ва ње ове оп ште иде о ло шковред но сне ма три це. Уко
ли ко има мо на уму да се сва три на ве де на ис ка за од но се на 
оп шти став пре ма при ва ти за ци ји и при ват ном вла сни штву, 
та да по ста је ја сно да Ср би ја не од у да ра од тен ден ци је ко ја је 
уо че на у оста лим постсо ци ја ли стич ким др жа ва ма. 

С дру ге стра не, ако по гле да мо ис ка зе ко ји су се, у окви ру 
фак тор ске ана ли зе, оку пи ли око за себ не ла тент не струк ту
ре, а ко ји се од но се бли же на исто риј ске по себ но сти фор
ми ра ња и учвр шћи ва ња ка пи та ли стич ких ре ла ци ја у Ср би ји 
(спе ци фич ни еко ном ски ли бе ра ли зам), уо чи ће мо не по сто
ја ње ја сне тен ден ци је. На и ме, код ис ка за ко ја се од но се на 
вла ди ну ин тер вен ци ју у еко но ми ји и по сло ва ње при ват них 
пред у зе ћа, бе ле жи се раст у про сеч ним ско ро ви ма у од но су 
на 2003. го ди ну, озна ча ва ју ћи ре ла тив но ста бил ну по др шку 
еко ном ском ли бе ра ли зму; ме ђу тим, код пи та ња ко је се од
но си на при ва ти за ци ју, од но сно мо гућ ност ње ног прак тич
ног спро во ђе ња, не са мо да је за бе ле жен пад по др шке, већ и 
ја сна тен ден ци ја ка од ба ци ва њу овог сег мен та нео ли бе рал
не еко ном ске по ли ти ке (Та бе ла 1). С об зи ром на то да су на 
свим пи та њи ма ко ја се од но се на при ва ти за ци ју ис пи та ни
ци по ка за ли тен ден ци ју од ба ци ва ња, ка ко на оп штем та ко 
и на спе ци фич ном, пла ну (на сва че ти ри ис ка за про сеч ни 
ре зул тат у 2012. је ис под те о риј ске арит ме тич ке сре ди не), 
по ста је ја сно да ка ко ре форм ски про це си од ми чу, а дру
штво се ста би ли зу је на ка пи та ли стич ким осно ва ма, опа да 
спрем ност гра ђа на да их по др же. Уко ли ко се вра ти мо на ди
стинк ци ју на пра вље ну у увод ном де лу тек ста ко ја се од но си 
на од ба ци ва ње при ва ти за ци је услед трај не (оп ште) ори јен
та ци је на ко лек тив ну (др жав ну, дру штве ну) сво ји ну и др
жав норе ди стри бу тив не  ме ха ни зме еко ном ске  ре гулације 

14 Amin, S. (2011) En ding the Cri sis of Ca pi ta lism or En ding Ca pi ta lism? Ca pe 
Town, Da kar, Na i ro bi and Ox ford: Pam ba zu ka Press.
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(а ко ја је одре ђе на трај ним струк ту ри са њем дру штва на 
класним осно ва ма, као и по зи ци јом ис пи та ни ка у окви ру 
кла сне струк ту ре) и оне ко ја на ста је услед сум ње у ле ги ти
ми тет по сто је ћих, кон крет них при ва ти за ци о них по сту па ка, 
ви ди мо да и је дан и дру ги прет по ста вље ни узроч ни сплет 
по казу је сво је деј ство.

Та бе ла 1: Т те сто ви за ем пи риј ске ис ка зе ко ји ме ре  
еко ном ски ли бе ра ли зам (2003. и 2012. година)

Раз ло ге оп ста ја ња по др шке тр жи шној еко но ми ји, уз исто
вре ме но од ба ци ва ње при ват ног вла сни штва и про це са при
ва ти за ци је, тре ба тра жи ти у: а) про це су дру штве не тран
сфор ма ци је, ко ји, сам по се би, до но си оп ста ја ње два ин сти
ту ци о нал нонор ма тив на си сте ма (ре ди стри бу тив на уло га 
др жа ве и тр жи шна еко но ми ја, до ми нант но при ват но, уз 
оп ста ја ње др жав ног вла сни штва и, су прот но, оче ки ва њи ма, 
раст јав ног сек то ра еко но ми је, за бе ле жен у про те клих де се
так го ди на у Ср би ји);15 б) иде о ло шкој кри зи нео ли бе рал ног 
кон цеп та на гло бал ном пла ну, уз не по сто ја ње до вољ но ја
сне ал тер на ти ве (ма да тре ба на по ме ну ти да го то во да не ма 
озбиљ ни јег оспо ра ва ња ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве
них од но са, те да пред ло же не си стем ске ре фор ме ма хом 
оста ју у до ме ну по врат ка ја чој уло зи др жа ве у еко но ми ји 
ор га ни зо ва ној на ка пи та ли стич ким прин ци пи ма); ц) свет
ској фи нан сиј ској кри зи, ко ја је ин ду ко ва ла еко ном ску ре
це си ју на гло бал ном и ло кал ном пла ну, пра ће ну дра стич ним 
сма ње њем оби ма еко ном ских ак тив но сти у пе ри фер ним 
еко но ми ја ма, и след стве но, по гор ша њем жи вот ног стан дар
да ве ли ког де ла ста нов ни штва; и д) зло у по тре ба ма ко је су 
пра ти ле про це се при ва ти за ци је. 

15 Ви ше о то ме ви де ти у: La zić, M. and Pe šić, J. (2012) Ma king and Un ma
king Sta tecen te red Ca pi ta lism in Ser bia. Bel gra de: ISI FF.
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Што влада мање интервенише у 
економији то боље за Србију

2003 2702 3,01 3,730 0,000
2012 1971 3,14

Влада не би требало да покушава да 
контролише, регулише или се на 
било који начин меша у приватне 
фирме

2003 2788 3,09
,835 0,4042012 2104 3,12

Приватизација функционише у 
теорији али не и у пракси

2003 2739 2,40 11,944 0,000
2012 2182 2,04
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Кла сни по ло жај и еко ном ски ли бе ра ли зам

У на ред ном сег мен ту ра да фо кус ће би ти на од но су кла сног 
по ло жа ја ис пи та ни ка и ори јен та ци је ка еко ном ском ли бе
ра ли зму. С об зи ром да је ре фе рент ни оквир про у ча ва ња 
про цес постсо ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је и ста би ли за
ци ја ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них од но са, про ме
не у струк ту ри и са ста ву основ них дру штве них гру па, те 
укуп ни по ло жај (а по себ но еко ном ски) дру штве них кла са, 
не из бе жно пред ста вља ју фак то ре ко ји у зна чај ној ме ри од
ре ђу ју опре де љи ва ње ис пи та ни ка ка при хва та њу, од но сно 
од ба ци ва њу нео ли бе рал не иде о ло шковред но сне ма три це. 
Го то во да је не мо гу ће раз у ме ти са вре ме не тран сфор ма циј
ске про це се без по зна ва ња кла сне ди на ми ке: кла се се, по 
пра ви лу, по ја вљу ју као но си о ци ко лек тив не ак ци је,16 ко ја 
мо же би ти усме ре на у прав цу про ме не си сте ма (и по бољ
ша ња дру штве ног по ло жа ја од ре ђе них дру штве них гру па) 
или очу ва ња већ по сто је ћих дру штве них од но са. Об ли ци 
ко лек тив не ак ци је дру штве них гру па, али и ин ди ви ду ал но 
де ла ње њи хо вих при пад ни ка, у зна чај ној ме ри су об ли ко
ва ни на чи ном на ко ји се ин тер пре ти ра дру штве на ре ал ност, 
у ви ду идеоло шковред но сних пред ста ва. С об зи ром да ре
про дук ци ја вла да ју ћег си сте ма дру штве них од но са (и об
ли ка кла сне до ми на ци је) за ви си од успе шно сти вла да ју ће 
гру па ци је да на мет не сво ју ин тер пре та ци ју ре ал но сти као 
хе ге мо ну,17 про у ча ва ње до ми нант них вред но сних обра за ца 
омо гу ћа ва нам да стек не мо увид у сте пен кон со ли да ци је 
и ши рег иде о ло шковред но сног уте ме ље ња да тог си сте ма 
дру штве них од но са.

Има ју ћи ово на уму, ва ља ло би, украт ко, ре зи ми ра ти про це
се постсо ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је, с освр том на обра
сце кла сног (ре)струк ту ри са ња дру штва Ср би је. На и ме, по
ред струк ту рал них узро ка сло ма со ци ја ли стич ког си сте ма, 
у овом про це су се као де лат ни чи ни о ци по ја вљу ју и кла
се, тач ни је со ци ја ли стич ка но мен кла ту ра (вла да ју ћа класа), 
као је ди на гру па ко ја је у со ци ја ли стич ком по рет ку би ла у 
(струк ту рал но од ре ђе ној) мо гућ но сти ко лек тив но да де ла 
у прав цу раз град ње ста рог си сте ма дру штве них од но са.18 
С кра хом со ци ја ли зма, де ли мич но се ме ња са став вла да ју
ће кла се (за чи ју је ста би ли за ци ју на но вим осно ва ма би ло 

16 La zić, M. nav. de lo.
17 Грам ши, А. (1959) Иза бра на де ла, Бе о град: Кул ту ра.
18 La zić, М. nav. de lo; Pe šić, J. Pro me ne vred no snih ori jen ta ci ja eko nom ske 

eli teeko nom ski i po li tič ki li be ra li zam, u: Eko nom ska eli ta u Sr bi ji u pe ri o du 
kon so li da ci je ka pi ta li stič kog po ret ka, pri re dio La zić, M. (2014) Be o grad: ISI 
FF.
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по треб но вре ме), та ко да уло гу де лат ног ак те ра у ре фор ми 
си сте ма и из град њи но вих ка пи та ли стич ких од но са пре у
зи ма сред ња кла са, ко ја, ујед но, по ста је и гла сно го вор ник 
но ве ли бе рал не иде о ло ги је (овај про цес тран сфор ма ци је је 
то ком 1990их го ди на био успо рен, иа ко су већ та да не ки 
сег мен ти ре фор ме си сте ма из вр ше ни). Свој пун за мах ре
форм ски про це си до би ја ју на кон 2000. го ди не, ка да сред ња 
кла са у пот пу но сти пре у зи ма уло гу ле ги ти ми за то ра но вог 
си сте ма дру штве них од но са, уче ству ју ћи ујед но у про це су 
ди се ми на ци је вла да ју ће (ка пи та ли стич ке) иде о ло ги је и ус
по ста вља њу хе ге мо ни је но ве (са да већ ста би ли зо ва не) вла
да ју ће кла се. Ме ђу тим, да би да ти си стем дру штве них од но
са нео ме та но функ ци о ни сао, по ред струк ту рал них усло ва, 
нео п ход но је да по сто ји ре ла тив но је дин ствен вред но сно
иде о ло шки оквир си сте ма, ко ји је ши ро ко при хва ћен ме ђу 
ве ћи ном чла но ва дру штва (струк ту рал но, то су гру па ци је 
слу жбе ни ка, ма ну ел них рад ни ка и сит них по љо при вред ни
ка). Има ју ћи на уму да је јед на од кључ них обла сти у ко јој 
су из вр ше не си стем ске ре фор ме еко ном ска сфе ра, те да је 
ус по ста вља ње но вих ка пи та ли стич ких од но са ма хом би ло 
во ђе но иде о ло ги јом еко ном ског ли бе ра ли зма, у овом де лу 
тек ста ће мо на сто ја ти да утвр ди мо на ко ји на чин је кла
сно струк ту ри са ње дру штва би ло по ве за но са про ме на ма у 
прихва та њу вред но сне ма три це еко ном ског ли бе ра ли зма.

Опе ра ци о на ли за ци ја кла снослој ног по ло жа ја по ла зи ла је 
од ка те го ри је рад ног ме ста (у окви ру ко је се по ја вљу ју кри
те ри ју ми по се до ва ња еко ном ских и ор га ни за циј ских ре сур
са), до пу ње на ни во ом обра зо ва ња ис пи та ни ка (по се до ва ња 
кул тур ног ка пи та ла). Из кла си фи ка ци је су у пот пу но сти, 
у оба узор ка, из ба че ни пен зи о не ри, по што се по ка за ло да 
при пи си ва ње кла сне при пад но сти овој ка те го ри ји (на осно
ву по след њег рад ног ме ста) до во ди до знат них од сту па ња 
од утвр ђе ног ма те ри јал ног по ло жа ја кла са, као и њи хо вих 
вред но сних ори јен та ци ја. Сед мо чла на кла снослој на ше
ма се са сто ја ла од сле де ћих ка те го ри ја: 1. вла да ју ћа кла са 
(по ли ти ча ри, ди рек то ри и круп ни пред у зет ни ци), 2. ни жи 
ме наџ мент и сит ни пред у зет ни ци, 3. струч ња ци, 4. слу жбе
ни ци, тех ни ча ри и са мо за по сле ни са сред њом струч ном 
спре мом, 5. ква ли фи ко ва ни рад ни ци, 6. не ква ли фи ко ва ни 
рад ни ци и 7. сит ни по љо при вред ни ци.

Као што је већ на по ме ну то, ис ка зи ко ји ме ре ори јен та ци ју ка 
еко ном ском ли бе ра ли зму су се, при ана ли зи глав них ком по
нен ти, гру пи са ли око два фак то ра, ко је смо на зва ли оп штим 
и спе ци фич ним еко ном ским ли бе ра ли змом. Прет по став ка 
од ко је смо кре ну ли је би ла да ће оп шти ли бе ра ли зам у ве
ћој ме ри би ти под ути ца јем струк ту рал них ка рак те ристи ка 



112

ЈЕЛЕНА ПЕШИЋ

друштва (из ме ђу оста лог и кла сног струк ту ри са ња), од но
сно да ће кон тек сту ал ни чи ни о ци сна жни је ути ца ти на опре
де ље ње ис пи та ни ка ка да се ра ди о ем пи риј ским ис ка зи ма 
ко ји се од но се на спе ци фич не про ме не.

Ре зул та ти (Та бе ла 2) су ге ри шу ис прав ност на ше прет по
став ке. На и ме, у оба узор ка (оном из 2003. и 2012. го ди не), 
нај ви ше ре зул та те на ска ли оп штег еко ном ског ли бе ра ли зма 
(из ра же ној пу тем стан дар ди зо ва них фак тор ских ско ро ва) 
по сти жу ис пи та ни ци ко ји при па да ју вла да ју ћој гру па ци ји. 
Ви ши сте пен по се до ва ња еко ном ских, ор га ни за ци о них и 
кул тур них ре сур са, у зна чај ни јој ме ри опре де љу је ис пи та ни
ке ка тр жи шној еко но ми ји, док оску ди ца да тих ре сур са во ди 
сна жни јем при хва та њу др жав норе ди стри бу тив ног мо де ла 
еко ном ске ре гу ла ци је. При том, раст про сеч них стан дар ди
зо ва них ско ро ва вла да ју ће гру па ци је у две ис пи ти ва не вре
мен ске тач ке мо же мо ту ма чи ти учвр шћи ва њем вред но сно
иде о ло шке ма три це еко ном ског ли бе ра ли зма, с јед не стра
не, али и ка рак те ри сти ка ма са мих узо ра ка; на и ме, у узор ку 
из 2012. године, вла да ју ћа гру па ци ја се са сто ја ла ис кљу чи
во од при пад ни ка еко ном ске ели те, ко ја је, у ци љу очу ва ња 
соп стве них по зи ци ја, у ве ћој ме ри за ин те ре со ва на за учвр
шћи ва ње оних обра за ца вла да ју ће иде оло шковредно сне 
ма три це ко ји су ди рект ни је по ве за ни са дру штве ним под си
сте мом у чи јем се окви ру при мар но вр ши ње на ре про дук ци
ја. За раз ли ку од вла да ју ће гру па ци је, сло је ви сред ње кла се 
– ни жи ме на џе ри, сит ни пред у зет ни ци и струч ња ци – бе ле
же пад у сте пе ну при ста ја ња уз оп шта на че ла еко ном ског 
ли бе ра ли зма, што је у скла ду са опа да ју ћом ле ги ти ма ци јом 
си сте ма на гло бал ном пла ну. Ипак, док је код ка те го ри ја сит
них пред у зет ни ка и ни жих дирек тoра за бе ле жен ре ла тив но 
ма ли пад по др шке, свр ста ва ју ћи их и да ље ме ђу не дво сми
сле не за го вор ни ке еко ном ског ли бе ра ли зма (што је у скла ду 
са њи хо вом струк тур ном по зи ци јом), код струч ња ка је си ту
а ци ја не што дру га чи ја: пад у про сеч ним ско ро ви ма ко ји је 
за бе ле жен ме ђу при пад ни ци ма овог сег мен та сред ње кла се 
је ре ла тив но ве лик, та ко да се при бли жа ва нул тој тач ки (ко ја 
озна ча ва ни ти при хва та ње ни ти од ба ци ва ње да те вред но сне 
ори јен та ци је) и па да ис под ре зул та та за бе ле же ног код ка
те го ри је слу жбе ни ка и тех ни ча ра (ко ји су ујед но и по след
ња ка те го ри ја у окви ру кла снослој не хи је рар хи је чи ја је 
по др шка оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму по зи тив на). С 
дру ге стра не, док се код ква ли фи ко ва ног рад ни штва бе ле жи 
бла ги пад у при хва та њу еко ном ског ли бе ра ли зма, су прот на 
тен ден ци ја је уо че на код по лу и не ква ли фи ко ва ног рад ни
штва, ко ји се у зна чај ном сте пе ну пе њу ка сре ди ни ска ле и 
пре сти жу сво је ква ли фи ко ва не ко ле ге. Ипак, обе ка те го ри је 
ве ћин ски од ба цу ју оп шта на че ла еко ном ског ли бе ра ли зма. 
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Конач но, ме ђу сит ним по љо при вред ни ци ма бе ле жи се из ра
зит пад у по др шци оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму, па та
ко у 2012. го ди ни упра во ова ка те го ри ја (за раз ли ку од 2003, 
ка да су то би ли ПКВ и НКВ рад ни ци) по ста је нај зна чај ни ји 
опо нент вла да ју ће иде о ло ги је. 

Има ју ћи пред со бом ове ре зул та те, тре ба ре ћи да је те шко 
до не ти јед но знач не за кључ ке. На и ме, док се код не ма ну ел
ног и ма ну ел ног рад ни штва бе ле жи раст по др шке оп штим 
на че ли ма ли бе рал не иде о ло ги је, све до че ћи о по сте пе ној 
нор ма ли за ци ји ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них од но
са, он је исто вре ме но не до во љан да би се мо гло за кљу чи ти 
да је вла да ју ћа иде о ло ги ја ве ћин ски при хва ће на вред но сна 
ма три ца. Они дру штве ни сло је ви, чи ја је струк тур на по зи ци
ја у нај ве ћој ме ри угро же на ме ра ма нео ли бе рал не еко ном ске 
по ли ти ке и еко ном ском кри зом, и да ље оста ју ње ни нај ве ћи 
опо нен ти. У при лог ово ме тре ба на по ме ну ти да ре зул та ти 
два ис тра жи ва ња бе ле же ап со лут ни пад у про сеч ном ма те
ри јал ном по ло жа ју свих дру штве них сло је ва (осим вла да
ју ће гру па ци је код ко је се не бе ле же про ме не), и ре ла ти ван 
пад код свих сло је ва, осим код вла да ју ће гру па ци је и по љо
при вред ни ка, ба ца ју ћи но во све тло на до би је не по дат ке.19 
Та ко, на при мер, по ста је ја сно због че га код струч ња ка, гру
па ци је за ко ју се прет по ста вља ло да има функ ци ју ле ги ти
ми за ци је вла да ју ћег, ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них 
од но са пу тем об ли ко ва ња вред но сноиде о ло шке ма три це и 
ње ног ши ре ња ме ђу хи је рар хиј ски ни жим дру штве ним сло
је ви ма, бе ле жи мо та ко дра сти чан пад по др шке еко ном ском 
ли бе ра ли зму. До да мо ли то ме да се ра ди о гру па ци ји ко ја је 
нат про сеч но за сту пље на у др жав ном сек то ру еко но ми је, ко
ји се по ка зао ма ње под ло жан еко ном ској кри зи од при ват ног 
сек то ра, по ста је ја сно због че га код ка те го ри је струч ња ка 
при ват на сво ји на по ла ко гу би свој иде о ло шки осло нац.

19 Ви де ти у: La zić, M. i Pe šić, J. Druš tve ne pro me ne i pro me ne vred no snih ori
jen ta ci ja pri pad ni ka osnov nih kla sa u Sr bi ji, u: Pro me ne osnov nih struk tu ra 
druš tva Sr bi je u pe ri o du ubr za ne tran sfor ma ci je, pri re di li La zić, M. i Cve jić, 
S. (2013) Be o grad: ISI FF.

Друштвени слој
Општи економски 
либерализам

Специфични 
економски 
либерализам

2003 2012 2003 2012
Политичари, директори, предузетници* 0,35 0,69 0,12 0,25
Нижи менаџмент и ситни предузетници 0,32 0,24 0,02 0,10
Стручњаци 0,20 0,04 0,16 0,05
Службеници, техничари и самозапослени 0,05 0,07 0,01 0,02
ВКВ и КВ радници 0,07 0,11 0,04 0,03
ПКВ И НКВ радници 0,26 0,04 0,02 0,12
Ситни пољопривредници 0,02 0,26 0,09 0,17

Та бе ла 2: Фак тор ски ско ро ви за оп шти и спе ци фич ни еко ном ски 
ли бе ра ли зам, по кла снослој ним ка те го ри ја ма;  

*У узор ку за 2012. го ди ну, ви шу кла су су чи ни ли са мо  
пред став ни ци еко ном ске ели те
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По да ци ко ји се од но се на при хва та ње спе ци фич ног еко ном
ског ли бе ра ли зма ни су ни ма ло јед но знач ни, те сто га зах те
ва ју не што из ди фе рен ци ра ни ји (кон тек сту ал но усло вљен) 
ин тер пре та тив ни оквир. На и ме, код при пад ни ка вла да ју ће 
гру па ци је не са мо да бе ле жи мо од ба ци ва ње еко ном ског ли
бе ра ли зма, већ и осе тан пад у про сеч ним ско ро ви ма у две 
вре мен ске тач ке, што чи ни ову гру пу нај ве ћим опо нен том 
спе ци фич не при ме не нео ли бе рал не еко ном ске по ли ти ке у 
2012. го ди ни. Уко ли ко има мо на уму да се је дан од ис ка
за, ко јим се ме ри спе ци фич ни еко ном ски ли бе ра ли зам, од
но сио на вла ди ну ин тер вен ци ју у еко но ми ју, по ста је ја сно 
да се као нај же шћи за го вор ни ци др жав них ме ра по ја вљу
ју упра во пред став ни ци оне гру па ци је чи ја је по зи ци ја на 
тр жи шту у нај ве ћој ме ри за ви си ла од вла ди не по др шке у 
си ту а ци ји акут не еко ном ске кри зе (по ред ди рек то ра др жав
них фир ми, зна чај ну по др шку др жав ном ин тер вен ци о ни зму 
са да пру жа ју и при ват ни пред у зет ни ци, од но сно пред став
ни ци сек то ра ко ји је пр ви осе тио по сле ди це ре це си је). У 
при лог то ме иде и све сна жни ја тен ден ци ја за о кре та ка др
жав ној ин тер вен ци ји у еко но ми ји на гло бал ном пла ну, ка ко 
би се амор ти зо ва ле по сле ди це не спу та не нео ли бе рал не еко
но ми је и по тре са ко је је она до не ла. Ко нач но, пред став ни ци 
еко ном ске ели те узда ју се у др жав ни ин тер вен ци о ни зам и 
на јед ном су штин ском пла ну: на и ме, без тр жи шних огра ни
че ња и ре ла тив но стрикт них вла ди них ме ра и ре гу ла ти ва о 
ула ску/из ла ску на/са тр жи ште/а, до ма ћи круп ни ка пи тал не 
би био у ста њу да из др жи кон ку рен ци ју ко ја до ла зи спо ља, 
те би сто га био осу ђен на про паст или ба рем на та во ре ње 
по тр жи шним мар ги на ма. Има ју ћи све ово на уму, по ста је 
ја сно ка ко се пред став ни ци еко ном ске ели те по ја вљу ју као 
за го вор ни ци за шти те при ват не сво ји не (пр ви сет пи та ња ко
ји се од но си на оп шти еко ном ски ли бе ра ли зам), уз исто вре
ме но за го ва ра ње за шти те до ма ћег ка пи та ла од стра не др жа
ве (спе ци фич ни еко ном ски ли бе ра ли зам). По ред вла да ју ћег 
сло ја, је ди на гру па ци ја код ко је је та ко ђе, у зна чај ном сте пе
ну, за бе ле жен пад по др шке спе ци фич ном еко ном ском ли бе
ра ли зму су сит ни по љо при вред ни ци, и са ми умно го ме за ви
сни од вла ди них суб вен ци ја у по љо при вре ди и ме ра огра
ни че ња уво за по љо при вред них про из во да из ино стран ства.

Све оста ле кла снослој не ка те го ри је бе ле же стаг на ци ју или 
по раст у про сеч ним ско ро ви ма, при че му струч ња ци (упркос 
по ра сту) оста ју ве ћин ски опо нен ти еко ном ског ли бе ра ли зма 
у спе ци фич ном кон тек сту, док се као нај ве ћи за го вор ни ци 
ове вред но сне ори јен та ци је са да ја вља ју ПКВ и НКВ рад ни
ци, као и сит ни пред у зет ни ци и ни жи ме наџ мент. С об зи ром 
на да те ре зул та те, са мо се де ли мич но по твр ди ла на ша хи по
те за о кон тек сту ал ној усло вље но сти по др шке спе ци фич ном 
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еко ном ском ли бе ра ли зму. На и ме, ако се вра ти мо ди стинк
ци ји на пра вље ној на по чет ку тек ста, ко ја раз ли ку је трај ну 
опре де ље ност ка при ват ном вла сни штву и тр жи шном ли
бе ра ли зму од оне ко ја је под ути ца јем раз о ча ре ња до ко јег 
до ла зи услед мал вер за ци ја у про це си ма при ва ти за ци је и не
га тив них ефе ка та при вред них ре фор ми, по ста је ја сно да са
мо пр ви део тврд ње до би ја ем пи риј ску по твр ду. На и ме, као 
нај зна чај ни ји за го во р ни ци еко ном ског ли бе ра ли зма и при
ват ног вла сни штва на оп штем пла ну искри ста ли са ли су се 
при пад ни ци две ју ка те го ри ја – еко ном ске ели те и сло ја ко ји 
је на хи је рар хиј ској ле стви ци са мо сте пе ни цу ни же – сит
ни пред у зет ни ци и ни жи ме наџ мент. С дру ге стра не, дру
штве ни сло је ви чи ји се ма те ри јал ни по ло жај то ком про це са 
ре фор ми и у ап со лут ном и у ре ла тив ном сми слу у нај ве ћој 
ме ри по гор шао, те ко ји су у зна чај ни јој ме ри тр пе ли због 
не у спе лих про це са при ва ти за ци је – ма ну ел но (ква ли фи ко
ва но и не ква ли фи ко ва но) и не ма ну ел но рад ни штво – ис
пли ва ли су као нај сна жни ји за го вор ни ци при ме не ме ра нео
либералне еко ном ске по ли ти ке у ло калном кон тек сту.

При ин тер пре та ци ји ових кон тра дик тор них по да та ка, од ко
ри сти je по зва ти се на кон цепт вред но снонор ма тив не ди со
нан це,20 ко ји су ге ри ше да кон флик ти на ни воу вред но сти и 
уве ре ња ко ре ли ра ју са па ра лел ном ег зи стен ци јом еле ме на
та су прот ста вље них нор ма тив ноин сти ту ци о нал них си сте
ма. Иа ко је про цес ре фор ми у Ср би ји на кон 2000. го ди не 
у зна чај ној ме ри од ма као у прав цу ста би ли за ци је ка пи та
ли стич ког си сте ма дру штве них од но са, гло бал на кри за ка
пи та ли зма по љу ља ла је ве ру у са мо о др жи вост не спу та не 
тр жи шне утак ми це, тра си ра ју ћи пут сна жни јем др жав ном 
ин тер вен ци о ни зму у еко но ми ји. Хи брид ни ка рак тер нор
ма тив ноин сти ту ци о нал ног си сте ма (где па ра лел но оп ста ју 
еле мен ти ко ји се ти пич но ве зу ју за ка пи та ли стич ки си стем 
дру штве них од но са, уз исто вре ме но сна жно осла ња ње на 
др жа ву као ре гу ла то ра и ор га ни за то ра еко ном ских ак тив
но сти), оне мо гу ћа ва јед но знач но уте ме ље ње до ми нант них 
вред но сноиде о ло шких пред ста ва. У та квој си ту а ци ји, дру
штве ној гру пи ко ја се на ла зи на вр ху дру штве не хи је ра р хи је 
не са мо да је олак ша но од сту па ње од (ли бе рал них) прин ци
па на ко ји ма би иде ал но тип ски тре ба ло да по чи ва ре про дук
ци ја ње не вла да ју ће по зи ци је, већ се, у си ту а ци ји кри зе, и 
са ми прин ци пи до не кле ме ња ју: оп ста ја ње да те гру пе са да 
је сна жни је ве за но за аде кват не ме ре др жав не по др шке (без 

20 Оп шир ни је о кон цеп ту у: La zić, М. and Cve jić, S. (2007) Class and Va lu es 
in Post so ci a list Tran sfor ma tion in Ser bia, In ter na ti o nal Jo ur nal of So ci o logy 
Vol. 37, No. 3; La zić, M. nav. de lo; La zić, М. i Pe šić, Ј. nav. de lo; Pe šić, Ј. 
nav. de lo.
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про ме не основ них прет по став ки на ко ји ма си стем по чи ва), 
што се, за уз врат, очи та ва у вред но сноиде о ло шкој сфе ри као 
од ба ци ва ње при ме на ме ра нео ли бе рал не по ли ти ке у ло кал
ном кон тек сту. С об зи ром да се ра ди о кон тек сту ал но усло
вље ном ко ле ба њу (уз исто вре ме но не по бит но при хва та ње 
оп штих прин ци па еко ном ског ли бе ра ли зма), овај за о крет у 
ста во ви ма вла да ју ће гру па ци је тре ба ту ма чи ти пре као вид 
опор ту не ре ак ци је у си ту а ци ји дру штве не кри зе (од но сно 
као тра га ње за но вим ви дом ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је), 
не го као из раз те мељ не про ме не до ми нант ног си сте ма дру
штве не ре про дук ци је. Не што сна жни ју по др шку тр жи шном 
ка пи та ли зму ме ђу при пад ни ци ма дру гих (хи је рар хиј ски ни
жих) дру штве них гру па ци ја тре ба ту ма чи ти као об лик за ка
сне ле ре ак ци је, од но сно инер ци је у про ме ни до ми нант них 
вред но сних обра за ца: на и ме, кул тур не про ме не се, по пра
ви лу, де ша ва ју у окви ру хи је рар хиј ски ви ших дру штве них 
сло је ва, да би, уз по моћ сред њих сло је ва, би ла из вр ше на 
њи хо ва ди се ми на ци ја ме ђу ши рим дру штве ним гру па ма.21 
Од ба ци ва ње тр жи шног об ли ка ка пи та ли стич ке ре гу ла ци
је (у ко рист ал тер на тив ног, др жав норе гу ла тор ног об ли ка) 
та ко се, пр во очи та ва ме ђу при пад ни ци ма вла да ју ће гру
па ци је, а са од ре ђе ном вре мен ском дис тан цом, тре ба оче
ки ва ти слич не про ме не и у оста лим дру штве ним гру па ма 
(ме ђу ко ји ма је ре ла тив но ви со ка по др шка ме ра ма нео ли бе
рал не по ли ти ке ре зул тат прет ход но ус по ста вље не кул тур не 
хегемони је вла да ју ће гру па ци је).

Ста во ви пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра

По след њи сег мент ана ли зе ста во ва пре ма по жељ ном об ли
ку ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је у посттран зи ци о ној Ср би ји 
ре зер ви сан је за на сто ја ње да се осве тли још је дан аспект 
од но са пре ма еко ном ском ли бе ра ли зму – ста во ви ста нов ни
штва пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра еко но ми је. На и ме, 
за раз ли ку од при ва ти за ци је уоп ште, вла снич ка тран сфор
ма ци ја јав ног сек то ра еко но ми је пред ста вља осе тљи во пи та
ње, ко је иза зи ва кон тра вер зе и у зе мља ма са ду жом тра ди ци
јом ре гу ла ци је еко но ми је на тр жи шним осно ва ма.22 Од нос 
пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра сто га пред ста вља во до
дел ни цу на ко јој се пре ла ма став пре ма иде о ло шкој ма три ци 
еко ном ског ли бе ра ли зма, као и ре ла тив но трај но опре де ље
ње ка при ват ном вла сни штву и тр жи шној утак мици. 

21 Eli jas, N. (2002) Pro ces ci vi li za ci je, Be o grad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na 
Sto ja no vi ća. 

22 Ro land, G. nav. de lo.
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С об зи ром на то да у ба зи по да та ка из 2003. го ди не ни смо 
рас по ла га ли ем пи риј ском еви ден ци јом ко ја се од но си на 
при хва тљи вост при ва ти за ци је по је ди них сег ме на та јав ног 
сек то ра, ком па ра тив на ана ли за је у овом де лу ра да ну жно 
из о ста ла, као и мо гућ ност да се пра те про ме не у ста во ви ма 
ис пи та ни ка. Ана ли за је, сто га, на ста вље на са мо на по да ци
ма из 2012. го ди не. На пи та ње у ком сте пе ну би се ис пи та
ни ци сло жи ли са при ва ти за ци јом сле де ћих сег ме на та јав ног 
сек то ра еко но ми је (где су као по ну ђе ни да ти од го во ри а) 
тре ба у пот пу но сти при ва ти зо ва ти, б) тре ба при ва ти зо ва ти 
до 49%, ц) уоп ште не тре ба при ва ти зо ва ти и д) не знам), из
дво ји ли смо про це нат ис пи та ни ка ко ји су сма тра ли да уоп
ште не тре ба при ва ти зо ва ти да те сек то ре, ди фе рен ци ран по 
кла снослој ним ка те го ри ја ма. 

Као што је и оче ки ва но, за при пад ни ке еко ном ске ели те, др
жав но вла сни штво као пре фе ри ра ни об лик сво ји не, ве ћин
ски је при хва тљи во са мо ка да се ра ди о здрав стве ним услу
га ма, док је нај ни жа по др шка за бе ле же на у обла сти ма јав
ног тран спор та и нафт не при вре де, гра на ма ко је су већ де ли
мич но при ва ти зо ва не (Та бе ла 3). Упа дљи во је да је са мо код 
ове дру штве не ка те го ри је за бе ле же но ве ћин ско од ба ци ва ње 
оп ста ја ња јав ног сек то ра еко но ми је, што је и ра зу мљи во, јер 
се ра ди о гру па ци ји чи ји се ин те рес за сни ва на ели ми на ци ји 
„не ло јал не’’ кон ку рен ци је јав них пред у зе ћа. Ујед но, ра ди се 
о дру штве ној гру пи ко ја је је ди на ис ка за ла не дво сми сле ну 
при вр же ност при ват ном вла сни штву и оп штим прин ци пи ма 
на ко ји ма по чи ва еко ном ски ли бе ра ли зам.

Та бе ла 3: Ста во ви пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра  
*1. Круп ни пред у зет ни ци, ди рек то ри, 2. Сит ни пред у зет ни ци, 

ни жи ме наџ мент, 3. Струч ња ци, 4. Слу жбе ни ци, тех ни ча ри, са мо
за по сле ни са ССС, 5. ВКВ и КВ рад ни ци, 6. ПКВ и НКВ рад ни ци, 

7. Сит ни по љо при вред ни ци
За сло је ве ко ји при па да ју ши ро ко де фи ни са ној сред њој кла
си – сит не пред у зет ни ке, ни жи ме наџ мент и струч ња ке – 
при ва ти за ци ја јав них услу га је при хва тљи ва са мо у бан кар
ском и сек то ру јав ног тран спор та (оба у од ре ђе ној ме ри при
ва ти зо ва на у вре ме ка да је ис тра жи ва ње спро ве де но), док 

Проценат испитаника који сматрају да уопште не треба приватизовати наведени сегмент јавног сектора
Слојеви
*

Водовод и 
канализација

Електро
привреда

Нафтна 
привреда

Јавни 
транспорт

Банке Здравствене 
услуге

Телеко
муника
циона 
мрежа

Рудници

1 43,5% 33,3% 20,2% 19,4% 40,9% 55,7% 41,9% 47,8%
2 59,4% 63,5% 52,7% 46,7% 35,4% 65,7% 43,7% 63,3%
3 66,0% 66,2% 58,9% 48,9% 43,6% 66,9% 51,0% 69,0%
4 66,6% 68,6% 63,5% 55,5% 52,5% 69,2% 55,4% 69,3%
5 73,7% 75,1% 69,8% 65,4% 57,0% 78,9% 70,0% 78,4%
6 83,0% 79,4% 75,7% 73,6% 70,1% 82,8% 74,4% 81,5%
7 78,9% 79,7% 78,3% 73,9% 74,5% 88,4% 70,5% 88,3%



118

ЈЕЛЕНА ПЕШИЋ

је за хи је рар хиј ски ви ши слој уну тар сред ње кла се, до дат
но при хва тљи ва још и при ва ти за ци ја те ле ко му ни ка ци о них 
услу га. Код свих оста лих кла снослој них ка те го ри ја, ни је
дан од по бро ја них сек то ра не до би ја над по ло вич ну подр шку 
у по гле ду вла снич ке тран сфор ма ци је. 

До би је ни по да ци су штин ски по твр ђу ју за кључ ке из не те у 
прет ход ном де лу тек ста: на и ме, је ди но при пад ни ци еко ном
ске ели те пред ста вља ју ка те го ри ју ко ја је трај но и не дво
сми сле но ори јен ти са на ка при ват ном вла сни штву (што је 
и ра зу мљи во, с об зи ром на њи хо ву струк тур ну по зи ци ју). 
Др жав ни об лик сво ји не се, код ове ка те го ри је, чи ни у ве ли
кој ме ри не при хва тљи вим и ка да се ра ди о тра ди ци о нал но 
јав ним сек то ри ма еко но ми је. Ме ђу тим, упо ре до са сна жним 
за ла га њем за при ват ну сво ји ну као до ми нант ни об лик вла
снич ких од но са, при пад ни ци еко ном ске ели те исто вре ме но 
не ма ју илу зи ју о мо гућ но сти оп стан ка на тр жи шту без по
мо ћи др жа ве (би ло као па сив ног или ак тив ног де лат ни ка). 
У том сми слу, до би је ни ре зул та ти су у скла ду са оним што 
је већ уве ли ко ре ал ност ка пи та ли стич ких зе ма ља: иде а ли
стич ка ман тра нео ли бе рал не иде о ло ги је о пот пу ном по вла
че њу др жа ве из еко но ми је по ка за ла се нео ства ри вом. 

С дру ге стра не, по да ци су по ка за ли по сто ја ње још јед не пра
вил но сти: што је по зи ци ја дру штве не гру пе ни жа у стра ти
фи ка циј ској хи је рар хи ји, то је сте пен од ба ци ва ња при ва ти
за ци је јав них услу га сна жни ји. Су штин ски то зна чи да су се 
сви они дру штве ни сло је ви, чи ја би ег зи стен ци ја би ла угро
же на уво ђе њем тр жи шних це на за услу ге ко је пру жа јав ни 
сек тор (елек тро ди стри бу ци ја, јав ни пре воз, здрав ство, итд.), 
по ка за ли и нај сна жни јим упо ри штем по др шке да том сек то
ру, што је у скла ду са на ла зом да је пе ри од пост со ци ја ли
стич ке тран сфор ма ци је до нео пад у ма те ри јал ном по ло жа ју 
свих ка те го ри ја ста нов ни штва (у пе ри о ду од 2003. до 2012. 
го ди не), осим еко ном ске ели те, чи не ћи их, у ве ли кој ме ри 
за ви сним од др жав них ме ра со ци јал не по ли ти ке. Др жав ни 
сек тор, на тај на чин, по ста је не са мо амор ти зер рас ту ће не
за по сле но сти у си ту а ци ји еко ном ске кри зе (при то ме, тре ба 
на по ме ну ти да је овај сек тор, у про те клих де це ни ју и по, 
до жи вео ре ла тив ни по раст у по гле ду уде ла за по сле них), већ, 
за јед но са не фо р мал ним об ли ци ма и мре жа ма по др шке, оба
вља функ ци је ко је је не ка да у два де се то ве ков ном за пад ном 
ка пи та ли зму има ла др жа ва бла го ста ња.

За кључ ак

На овом ме сту нео п ход но је украт ко ре зи ми ра ти до би је не 
ре зул та те и ин тер пре ти ра ти их у све тлу прет по став ки од 
ко јих смо кре ну ли у ана ли зу. Пр ва и ре ла тив но три вијална 
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хипо те за да ће са на пре до ва њем про це са постсо ци ја ли
стич ке тран сфор ма ци је и а) си стем ски ин ду ко ва не ‘’пост
ко му ни стич ке ре це си је’’, од но сно б) гло бал не кри зе нео ли
бе рал ног об ли ка ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је (чи ја је по сле
ди ца ле ги ти ма циј ска кри за си сте ма), до ћи до опа да ња по
др шке тр жи шним ре фор ма ма, се по твр ди ла. На и ме, на 5 од 
укуп но 6 ис ка за за бе ле жен је пад у про сеч ним вред но сти ма 
у пе ри о ду из ме ђу 2003. и 2012. го ди не.

Дру га хи по те за – да ће оп шти еко ном ски ли бе ра ли зам 
(од но сно ди фу зни об лик по др шке вла да ју ћој вред но сно
идеоло шкој па ра диг ми) у пр вој ли ни ји би ти од ре ђен струк
тур ним фак то ри ма (пре све га кла сним по ло жа јем, ко ји са 
со бом до но си од ре ђе не ти по ве ре сур са ко ји ма ис пи та ник 
(не) рас по ла же), та ко ђе се по твр ди ла. На и ме, ви ша по зи ци ја 
ис пи та ни ка у окви ру дру штве не хи је рар хи је (од но сно рас
по ла га ње знат ни јим еко ном ским и ор га ни за циј ским ре сур
си ма, те кул тур ним ка пи та лом) де тер ми ни са ла је и сна жни
ју при вр же ност тр жи шном об ли ку еко ном ске ре гу ла ци је. 
Иа ко је кри за тр жи шног об ли ка ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је 
на гло бал ном пла ну осла би ла по др шку ко ју му пру жа ју вла
да ју ће дру штве не гру па ци је, ње го ва до ми на ци ја, ба рем ка да 
је о овим сло је ви ма реч, ипак ни је на ру ше на. 

С дру ге стра не, ути цај кон тек сту ал них фак то ра (не у спех ре
фор ми да ис пу не оче ки ва ња зна чај ног де ла ста нов ни штва у 
по гле ду по бољ ша ња оп штег жи вот ног стан дар да, а по себ
но зло у по тре бе и ви ше не го су мор ни ефек ти про це на при
ва ти за ци је) ни је био та ко јед но зна чан: на и ме, по шло се од 
прет по став ке да ће по др шка ме ра ма нео ли бе рал не по ли ти ке 
у ло кал ном кон тек сту опа да ти код оних дру штве них гру па 
ко је су у нај ве ћем сте пе ну осе ти ле не га тив не по сле ди це ре
форм ских про це са (та ко зва ни гу бит ни ци тран зи ци је). Ме
ђу тим, ре зул та ти су по ка за ли не што дру го: за ла га ње за при
ме ну др жав норе ди стри бу тив них ме ра би ло је нај сна жни је 
код вла да ју ће гру па ци је, чи ји је оп ста нак у си ту а ци ји акут не 
еко ном ске кри зе у зна чај ној ме ри за ви сио од ме ра др жав не 
по др шке, док је при вр же ност нео ли бе рал ним ме ра ма нај
сна жни је би ла при сут на код нај ра њи ви је ка те го ри је  ма ну ел
ног рад ни штва. У си ту а ци ји гло бал не ле ги ти ма циј ске кри зе 
нео ли бе рал ног об ли ка еко но ми је, у окви ру постсо ци ја ли
стич ког дру штва Ср би је – чи ја је ин сти ту ци о нал нонор ма
тив на осно ва и да ље у зна чај ној ме ри хи брид ног ка рак те ра 
(до ми на ци ја тр жи шноде мо крат ских ин сти ту ци ја, уз оп ста
ја ње ин сти ту ци о нал них пре жи та ка из прет ход ног, со ци ја
ли стич ког, си сте ма), и ко ја, сто га ге не ри ше кон тра дик тор не 
вред но сти – не тре ба да чу ди од сту па ње вла да ју ће гру па
ци је од при вр же но сти тр жи шном мо де лу ка питалистич ке 
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ре гула ци је ко ји се у да том мо мен ту по ка зу је као дис функ
ци о на лан за ре про дук ци ју усло ва ње не дру штве не до ми на
ци је. С дру ге стра не, овај за о крет у вла да ју ћој иде о ло шкој 
па ра диг ми (ко ји је, по ред при пад ни ка вла да ју ће кла се, ја сно 
ви дљив и код струч њач ког де ла сред ње кла се), још увек ни
је по стао хе ге мо на ин тер пре та ци ја ре ал но сти ме ђу ши рим 
дру штве ним сло је ви ма.

Ко нач но, ста во ви о при хва тљи во сти при ва ти за ци је по је ди
них сег ме на та јав ног сек то ра по твр ђу ју прет ход не на ла зе: 
на и ме, вла да ју ћа гру па ци ја (еко ном ска ели та) је ди на је ка те
го ри ја код ко је је при вр же ност при ват ној сво ји ни не дво сми
сле на. Ујед но, ова гру па ци ја пр ва ре а гу је на ре ал не про ме не 
у гло бал ним еко ном ским кре та њи ма, са о бра жа ва ју ћи њи ма 
сво ја оче ки ва ња и ин тер пре та ци је ре ал но сти (за раз ли ку 
од при пад ни ка струч њач ког сло ја, код ко јих је про ме на до
ми нант не вред но сноиде о ло шке ма три це, ма хом по сле ди
ца сме не до ми нант них иде о ло шких па ра диг ми – обра за ца 
леги ти ма ци је – на гло бал ном пла ну).
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Abstract

This paper aims to determine whether the global crisis of neoliberal 
economy (which became transparent in 2008 and lasts till this day) 
has led to a decline in support for economic reforms and privatization 
processes in Serbia, and particularly whether this support differs 
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of Social Transformation (2003) and Тhe New Challenges of Social 
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towards economic liberalism (general and specific) and privatization of 
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