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Сажетак
Со ци јал ни ка пи тал је ком плек сан и све о бу хва тан по јам. Мо-

же би ти те о риј ски и опе ра ци о нал но де фи ни сан на раз ли чи те на чи-
не, нај че шће пре ко еко ном ских или/и гра ђан ских па ра ме та ра зе-
мље. У ра ду су раз ма тра не раз ли чи те де фи ни ци је и кри те ри ју ми за 
кла си фи ко ва ње со ци јал ног ка пи та ла. 

По себ на па жња по све ће на је јед ном еле мен ту со ци јал ног 
ка пи та ла: по ве ре њу у ин сти ту ци је др жа ве. Ана ли зи ра ни су по да-
ци ко мер ци јал них ис тра жи ва ња о по ве ре њу у ин сти ту ци је Ср би је, 
при ку пље ни то ком пе ри о да од 8 го ди на, и упо ре ђе ни са слич ним 
по да ци ма из дру гих зе ма ља. Из два ја ју се три гру пе ин сти ту ци ја по 
сте пе ну по ве ре ња ко је гра ђа ни има ју у њих. Пр ву гру пу ин сти ту-
ци ја чи ни цр ква ко јој по ве ре ње ука зу је пре ко 50% гра ђа на Ср би је; 
дру гу гру пу ин сти ту ци ја чи не вој ска, Пред сед ник Ср би је и по ли-
ци ја ко ји ма по ве ре ње ука зу је из ме ђу 20% и 40% гра ђа на; тре ћу 
гру пу ин сти ту ци ја чи не Ре пу блич ка Вла да, Скуп шти на и суд ство 
ко ји ма по ве ре ње ука зу је ма ње од 20% гра ђа на Ср би је. (Не)По ве ре-
ње у ин сти ту ци је је ста бил но то ком ис пи ти ва ног пе ри о да, а на чин 
гру пи са ња ин сти ту ци ја ука зу је да је про це на по ве ре ња за ви сна од 
ак ту ел не по ли тич ке вла сти. Пре о вла ђу је не га тив на про це на прав-
ца у ко ме се зе мља кре ће ме ђу гра ђа ни ма, што им пли цит но ука зу је 
на спре гу укуп ног по ве ре ња у др жа ву и по је ди нач них по ве ре ња 
ко је гра ђа ни има ју у ин сти ту ци је си сте ма.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључ не ре чи: по ве ре ње, ин сти ту ци је, со ци јал ни ка пи тал, ис тра жи ва ње, 
де скрип тив на ста ти сти ка.

СОЦИЈАЛНИКАПИТАЛ:ДЕФИНИЦИЈЕ
ИОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

По јам со ци јал ног ка пи та ла је по стао ве о ма по пу ла ран у со-
ци о ло ги ји, по ли ти ко ло ги ји и еко но ми ји по след њих не ко ли ко де це-
ни ја, и ко ри сти се у ра зним ака дем ским и сва ко днев ним ана ли за ма 
(Por tes, 1988; Das gup ta&Se ra gel din, 2000). Ова чи ње ни ца до ве ла је 
до не ја сне опе ра ци о на ли за ци је пој ма као и до не по сто ја ња ја сног 
те о риј ског мо де ла (уоби ча је но за све о бу хват не пој мо ве слич не 
суд би не). Со ци јал ни ка пи тал мо же се де фи ни са ти на раз не на чи не, 
и пред ста вља је дан од кључ них по кре та ча за раз вој де мо крат ских 
на че ла и еко ном ског про спе ри те та. Ко јим год па ра ме три ма да је 
со ци јал ни ка пи тал де фи ни сан, ја сно је да по сто ји ве ли ка раз ли ка 
у сте пе ну раз ви је но сти со ци јал ног ка пи та ла раз ли чи тих др жа ва. 
Сто га се овим фе но ме ном ба ви не са мо ака дем ска за јед ни ца, већ и 
по ли тич ки и еко ном ски ана ли ти ча ри.

Пр ву де фи ни ци ју со ци јал ног ка пи та ла дао је Бо ур ди еу, дав-
не 1980 го ди не (Bo ur di eu, 1985). Та пр ва де фи ни ци ја об у хва та скуп 
свих ствар них и по тен ци јал них ре сур са за ин сти ту ци о на ли зо ва не 
од но се јед не др жа ве. Кон цепт се пре све га фо ку си ра на ин стру мен-
тал ну ко рист ко ју ин ди ви дуе има ју од ствар них и по тен ци јал них 
од но са у јед ној др жа ви. Ко ле ман по том де фи ни ше со ци јал ни ка пи-
тал фо ку си ра ју ћи се на кор по ра тив не или по је ди нач не дру штве не 
струк ту ре, а не ви ше на њи хо ве од но се (Co le man, 1988). Со ци јал-
ни ка пи тал је ка сни је де фи ни сан и ме рен нај че шће као ге не рал но 
по ве ре ње у си стем (др жа ву), де мо крат ске нор ме, ре ци про ци тет и 
умре жа ва ње (Put nam, 1996; Bo ix&Po sner, 1996), или као до при нос 
ин сти ту ци ја у раз во ју ин те лек ту ал ног ка пи та ла (Na ha pi et, Ghos hal, 
1998). Ја сно је да су де фи ни ци је со ци јал ног ка пи та ла раз ли чи те, 
ра зно род не, у ве ли кој ме ри за ви сне од на уч ног по ла зи шта са мих 
ауто ра. Упра во због ра зно вр сно сти де фи ни ци ја и све о бу хват но сти 
овог кон цеп та, ко ри сни су по ку ша ји да се све де фи ни ци је со ци јал-
ног ка пи та ла гру пи шу по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, ра ди њи хо-
вог ја сни јег раз у ме ва ња.

Те о риј ске кон цеп те со ци јал ног ка пи та ла мо же мо свр ста-
ти у раз ли чи те прав це: со ци јал но пси хо ло шке (ко ји на гла ша ва ју 
пси хо ло шке еле мен те, као што су груп ни иден ти те ти и ве за ност), 
кул ту ро ло шке мо де ле (ко ји се ба ве дру штве ним уре ђе њи ма), мо-
де ле учин ка ин сти ту ци ја (основ ни еле мен ти су по ве ре ње у ин сти-
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ту ци је си сте ма) и еко ном ске мо де ле. Сле де ћи ову кла си фи ка ци ју 
не ки ауто ри (New ton, Nor ris, 1999) на во де три кључ на еле мен та 
ко ја чи не со ци јал ни ка пи тал: на ци о нал ни иден ти тет као ме ру по-
но са и ве ре у зе мљу; тип дру штве ног уре ђе ња (за до вољ ство гра ђа-
на на чи ном на ко ји де мо кра ти ја или не ки дру ги по ли тич ки си стем 
функ ци о ни ше у зе мљи); ге не рал но по ве ре ње у по себ не и ак ту ел не 
ин сти ту ци је јед не зе мље. У овој де фи ни ци ји се на во де пре све га 
гра ђан ски по тен ци ја ли, а ма ње или го то во уоп ште се не раз ма тра ју 
еко ном ски па ра ме три со ци јал ног ка пи та ла. Ја сно је да је је дан од 
ва жних еле ме на та на ци о нал ни иден ти тет. Ин стру мен та ли стич ко 
раз у ме ва ње на ци о нал ног иден ти те та (за раз ли ку од при мор ди ја-
ли стич ког) упра во ука зу је на ја сну ве зу из ме ђу сна ге ин сти ту ци ја, 
сте пе на по ве ре ња ко је гра ђа ни има ју у њих и зна ча ја ко ји ви со ко 
по ве ре ње у ин сти ту ци је има на фор ми ра ње по зи тив ног и сна жног 
на ци о нал ног иден ти те та. Та кав иден ти тет је ва жан за раз вој по је-
дин ца, јер по сто ји по тре ба да гра ђа ни по зи тив но пер ци пи ра ју се-
бе, али и гру пе ко ји ма при па да ју (Mo sco vitz, 2005; Hogg, Abrams, 
1988). 

Об у хват ни ја кла си фи ка ци ја де фи ни ци ја со ци јал ног ка пи-
та ла пред ста вља по де лу на еко ном ске и де фи ни ци је ко је са др же 
еле мен те гра ђан ског по тен ци ја ла. По овим кри те ри ју ми ма би смо 
мо гли да гру пи ше мо схва та ња со ци јал ног ка пи та ла у две гру пе: 
еко ном ске и со ци јал не. Еко ном ска схва та ња би би ла ис кљу чи во 
ве за на за еко ном ско бо гат сво зе мље, а со ци јал на за кул тур ни, дру-
штве ни и гра ђан ски (ин ди ви ду ал ни људ ски) ка пи тал. Мо гу ће су 
и дру га чи је по де ле пре ма спо ља шњим и уну тра шњим кри те ри ју-
ми ма на: спо ља шње (људ ски и ин сти ту ци о нал ни ре сур си и њи хо-
ве ка рак те ри сти ке) и уну тра шње по ка за те ље (од но си и функ ци је 
из ме ђу ин сти ту ци ја и љу ди) (Adler&Kwon 2002). Та ко ђе, мо гу ће 
су и ди стинк ци је на ми кро и ма кро ин сти ту ци о нал ни кон текст у 
фор мал ним и не фор мал ним ин сти ту ци ја ма јед ног си сте ма (Se ra-
gel din&Gro o ta ert, 2000). 

Ја сно је да се со ци јал ни ка пи тал те шко мо же опе ра ци о на ли-
зо ва ти са мо јед ним па ра ме тром. Нај че шће се он опе ра ци о на ли зу је 
пре ко објек тив них, зва нич них и мер љи вих еко ном ских по да та ка 
(БНД, еко ном ски реј тинг, еко ном ска моћ), али ва жне па ра ме тре 
пред ста вља ју и еле мен ти гра ђан ске све сти, као што су сте пен по-
ве ре ња ко је гра ђа ни има ју у си стем у це ли ни, али и по је ди не ин-
сти ту ци је. Не ки ауто ри упра во сво де сна гу јед не др жа ве на по ве ре-
ње гра ђа на у ње не ин сти ту ци је (Rothstein&Stol le, 2002). 
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По ве ре ње у ин сти ту ци је се раз ли ку је од ин тер пер со нал ног 
по ве ре ња. По ве ре ње је пре све га пси хо ло шка ка те го ри ја, и ве о ма 
је ва жан па ра ме тар со ци јал ног ка пи та ла, јер је те мељ де мо кра ти је 
и осно ва ци вил ног дру штва упра во по др шка гра ђа на по ли тич ком 
си сте му. С дру ге стра не, иако је по ве ре ње осно ва де мо крат ског 
дру штва, ци вил но дру штво упра во под сти че раз вој кри тич но сти и 
кри тич ког ми шље ња (Rothstein&Stol le, 2002), сто га је те шко на ћи 
са вре ме на дру штва са ви со ко раз ви је ним (не кри тич ним) по ве ре-
њем. Ја сно је да је по ве ре ње по ве за но са еко ном ским и оп штим 
дру штве ним про спе ри те том. 

По ве ре ње у си стем и по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма су 
је дан од че стих еле ме на та ко ји ма се опе ра ци о на ли зу је со ци јал ни 
ка пи тал (Bo ix&Po sner, 1996; Put nam, 1996). У овом ра ду ба ви ће-
мо се пре све га по ве ре њем ко је гра ђа ни Ср би је има ју пре ма раз-
ли чи тим ин сти ту ци ја ма, и ка ко се по ве ре ње ме ња то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да. Ди ску то ва ће мо по дат ке ко ји ука зу ју на јав ну 
по др шку гра ђа на Ср би је, раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да. Све до ци смо гу бит ка по ве ре ња у ин сти ту ци-
је и по ли тич ке си сте ме, као гло бал ног фе но ме на на ко ји ука зу ју 
број на ис тра жи ва ња. Опа да ње гра ђан ског со ци јал ног ка пи та ла 
ма ни фе сту је се и у сма ње ној по ли тич кој пар ти ци па ци ји (сла би је 
учла њи ва ње у по ли тич ке стран ке и сла би је уче шће на по ли тич ким 
из бо ри ма). Очи глед но је про ду бљен јаз из ме ђу вла сти и гра ђа на, 
ко ја је узро ко ва на по ве ћа њем кри тич но сти (че шће и су штин ско 
пре и спи ти ва ње ауто ри те та и уста ље них исти на). Упра во због све га 
на ве де ног, ја сна је ва жност про у ча ва ња со ци јал ног ка пи та ла у Ср-
би ји, и по себ но по ве ре ња у ин сти ту ци је као јед ног од па ра ме та ра 
со ци јал ног ка пи та ла.

Не ке ана ли зе ука зу ју да је сна га со ци јал ног ка пи та ла срп ске 
др жа ве сла ба (Сто ја но вић, 2011). Про цес тран сфор ма ци је срп ске 
др жа ве је за по чео, али се сла бост ка па ци те та срп ске др жа ве ма ни-
фе сту је кроз не до вољ но раз ви је не др жав не, по ли тич ке и ад ми ни-
стра тив не ка па ци те те. Нај сла би ји еле мен ти огле да ју се пре све га 
кроз: фи нан сиј ску за ви сност, ко руп ци ју, те ри то ри јал не про бле ме, 
пар тиј ске бор бе, ре ги о нал ну фраг мен та ци ју, не е фи ка сну би ро кра-
ти ју и ад ми ни стра ци ју. Ја сно је да је со ци јал ни ка пи тал у ди рект-
ној и по зи тив ној ве зи са раз ви је но шћу де мо кра ти је (Сто ја но вић и 
дру ги, 2011), јер др жа ва не мо же ни до сти ћи ви сок сте пен де мо-
кра тич но сти, без ви со ког ни воа др жав ног ка па ци те та. 
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ИСТРАЖИВАЊАПОВЕРЕЊАУИНСТИТУЦИЈЕ

Број на су ис тра жи ва ња ко ја се ба ве ме ре њем по ве ре ња гра-
ђа на у др жав ни си стем и ње го ве ин сти ту ци је и по ли тич ке ак те ре 
ши ром све та. По да ци у све ту све че шће по ка зу ју гло бал ни фе но-
мен опа да ња по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је си сте ма (Cra ig, Step-
hen, 1993; Put nam, 2000; Hib bing&The iss-Mor se, 2001). Ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња от кри ва ју не ко ли ко круп них ди ле ма при ли ком ме ре-
ња и ин тер пре та ци је по да та ка о по ве ре њу гра ђа на у ин сти ту ци је: 
а) Пр ва је да ли по сто је гру пе ин сти ту ци ја, ко је гра ђа ни слич но 
про це њу ју, и ко је их ин сти ту ци је чи не; б) Дру га ди ле ма је од нос 
из ме ђу по ве ре ња у ин сти ту ци је и ак ту ел не вла сти; ц) Тре ћа ди ле ма 
је да ли оп ште по ве ре ње у зе мљу пред ста вља скуп по ве ре ња у све 
ин сти ту ци је си сте ма, или пре све га у не ке спе ци фич не ин сти ту ци-
је по је ди нач но. На ове ди ле ме по ку ша ће мо да од го во ри мо у ра ду, 
на осно ву по да та ка ко ји су нам до ступ ни у Ср би ји. 

Ана ли зи рај мо пр во не ка ис тра жи ва ња у све ту. Нај че шће се 
по ве ре ње ис пи ту је пре ко ска ла про це не (ска ле су од 1 до 5 или од 1 
до 10). Ис тра жи ва ња ука зу ју на ви со ко не по ве ре ње ме ђу гра ђа ни-
ма у аме рич ки си стем (Co ok, Gron ke, 2004). Та ко је 23% аме ри ка-
на ца у ка те го ри ји са нај ни жим по ве ре њем у ин сти ту ци је (на ска ли 
од 1 до 10 су да ли оце ну ис под 5), 28% аме ри ка на ца је у сре ди шњој 
ка те го ри ји, док су оста ли гра ђа ни са ви со ким сте пе ном по ве ре ња 
у си стем (49% га про це њу је на ска ли од 1 до 10 оце на ма 6, 7 или 
8). На пи та ње да ли ве ру ју да вла да ра ди оно што је ис прав но, 54% 
аме ри ка на ца од го ва ра са ни ка да или са мо по не кад; док 63% аме-
ри ка на ца од го ва ра да је вла да ру ко во ђе на ин те ре си ма не ко ли ци не 
моћ них љу ди. Ипак, ауто ри на во де да ова ква опе ра ци о на ли за ци ја 
не омо гу ћа ва сна жну ин тер пре та ци ју по да та ка да не по сто ји по ве-
ре ње аме рич ких гра ђа на у си стем, већ са мо ин тер пре та ци ју о при-
сут но сти тре нут ног не по ве ре ња у ак ту ел не по ли тич ке вла сти. То 
по твр ђу је и на лаз да је ме ђу нај ва жни јим пре дик то ри ма по зи тив-
ног по ве ре ња: сте пен со ци јал не укљу че но сти и по ве за но сти; сте-
пен ме ђу соб ног по ве ре ња; ло јал ност и сна га ве за но сти за ак ту ел не 
по ли тич ке струк ту ре; по ли тич ка за ин те ре со ва ност; ре ли ги о зност; 
ду го роч на иде о ло шка и ин сти ту ци о нал на по све ће ност;

По да ци из Швед ске ука зу ју на слич не за кључ ке (Rothstein 
&Stol le 2002). У Швед ској је нај ве ће по ве ре ње у здрав ство, по-
ли ци ју, обра зов ни си стем, од бра ну (вој ску), по том у Пар ла мент и 
Вла ду. Оп ште по ве ре ње у зе мљу у ко ре ла ци ји је са по ве ре њем пре-
ма по је ди нач ним ин сти ту ци ја ма. Уко ли ко по сто ји по ве ре ње гра-
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ђа на у по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма и уко ли ко су га ран то ва на 
основ на пра ва гра ђа на, он да ће и оп ште по ве ре ње у др жа ву би ти 
ве ће. Уко ли ко опа да по ве ре ње у по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма, 
та да ће и оп ште по ве ре ње у др жа ву опа да ти. Оп ште по ве ре ње у зе-
мљу се фор ми ра као про сек по ве ре ња у све ин сти ту ци је си сте ма. 
По да ци сту ди је да ју ем пи риј ску ар гу мен та ци ју за по сто ја ње три 
гру пе ин сти ту ци ја до би је них фак тор ском ана ли зом. У пр ву гру пу 
(ди мен зи ју) по сте пе ну по ве ре ња спа да ју пар ла мент, вла да и дру-
ге упра вљач ке по ли тич ке ин сти ту ци је са чла но ви ма ко ји се би ра-
ју. У дру гу гру пу спа да ју ин сти ту ци је са ма ње по ли тич ке осно ве 
(здрав ство, обра зо ва ње, по ли ци ја, од бра на, прав ни си стем). Тре-
ћу гру пу пред ста вља ју ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је су ма хом 
кон трол не (ме ди ји). Фак тор ска ана ли за да кле ука зу је на гру пи са-
ње ин сти ту ци ја у три гру пе: по ли тич ке ин сти ту ци је (вла да, скуп-
шти на и по ли тич ке стран ке), кон трол не ин сти ту ци је (ме ди ји и ци-
вил ни сек тор) и не у трал не ин сти ту ци је (по ли ци ја, вој ска, суд ство) 
(Rothstein&Stol le, 2002). Не ке дру ге сту ди је ука зу ју на дру га чи ју 
ка те го ри за ци ју ин сти ту ци ја: из вр шне ин сти ту ци је (кон грес, вој-
ска, суд ство), ме ди ји и син ди ка ти (Co ok, Gron ke, 2004).

По је ди ни ауто ри се ба ве сте пе ном по ве ре ња у пост ко му-
ни стич ким зе мља ма (Mis hler, Ro se, 1997). То је по себ но ин те ре-
сант но, об зи ром да је ло гич но да трен до ви у Ср би ји бу ду слич ни. 
Јед но ве ли ко ис тра жи ва ње да је по дат ке о 15 ин сти ту ци ја у де вет 
цен трал но и ис точ но европ ских зе ма ља. На сед мо сте пе ној ска ли 
ис пи та ни ци су про це њи ва ли сте пен по ве ре ња у раз не ин сти ту ци је 
и ор га ни за ци је. Ге не рал но по сто ји не по ве ре ње у по ли тич ке ин сти-
ту ци је у ис пи ти ва ним пост ко му ни стич ким зе мља ма. У пост ко му-
ни стич ким дру штви ма са мо три ин сти ту ци је има ју не што по зи-
тив ни ји сте пен по ве ре ња: то су вој ска, цр ква и пред сед ник; ни жи 
сте пен по ве ре ња гра ђа ни ука зу ју по ли тич ким стран ка ма, скуп шти-
ни и син ди ка ти ма. Гра ђа ни у пост ко му ни стич ким зе мља ма у пе ри-
о ду ис пи ти ва ња не пра ве раз ли ку из ме ђу ци вил них и по ли тич ких 
ин сти ту ци ја (по твр ђе но фак тор ском ана ли зом), као што је то слу-
чај у ста бил ни јим де мо кра ти ја ма. Пре дик то ри сте пе на по ве ре ња 
у ин сти ту ци је су ис ку ства со ци ја ли за ци је, и ак ту ел но еко ном ско 
со ци јал ни по ло жај по је дин ца, као и сте пен оп ти ми зма у про це ни 
еко ном ске бу дућ но сти. 

Шта по ка зу ју по да ци за Ср би ју? У све тлу по ме ну тих ди ле ма 
и при ка за них трен до ва у све ту, ана ли зи ра ће мо у овом ра ду ка ко 
се гру пи шу ин сти ту ци је по сте пе ну по ве ре ња у Ср би ји. Да ли је 
тре нут но по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма Ср би је за ви сно од ак ту-
ел не по ли ти ке и по пу лар но сти по ли тич ке оп ци је ко ја вр ши власт. 
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По не ким ауто ри ма по ве ре ње је ви со ко за ви сно од ак ту ел не по пу-
лар но сти др жав нич ке по ли ти ке, док је по не ким дру гим ауто ри ма 
пер цеп ци ја и вред но ва ње ин сти ту ци ја си сте ма од стра не гра ђа на 
не за ви сно од ак ту ел не по ли тич ке кли ме. Пре ци зан од го вор на ово 
пи та ње, на рав но за ви си од број них фак то ра као што су раз ви је ност 
зе мље и ње них ин сти ту ци ја, ти по ви кон крет них ин сти ту ци ја ко је 
се ана ли зи ра ју. Док су не ке ин сти ту ци је ви со ко за ви сне од ак тул-
не по ли тич ке оп ци је ко ја вр ши власт (Вла да), не ке дру ге су или 
би тре ба ло да бу ду ма ње за ви сне (обра зо ва ње, здрав ство, суд ство). 
У нај ра зви је ни јим зе мља ма, ин сти ту ци је су не за ви сне од ак ту ел не 
по ли ти ке и има ју сво ју ре ла тив ну ауто но ми ју (Сто ја но вић, 2011а). 
Ка рак те ри стич но за те зе мље је да не по пу лар ност јед не кон крет не 
вла де не мо ра ну жно да ре зул ти ра на па дом на др жа ву. Та ко ђе ће мо 
ана ли зи ра ти да ли је по ве ре ње у си стем у це ли ни у ве зи са по ве ре-
њем у по је ди нач не ин сти ту ци је у Ср би ји? 

ЦИЉРАДА

У Ср би ји по сто је ме ре ња по ве ре ња у ин сти ту ци је си сте ма, 
али су пре вас ход но за сту пље на ко мер ци јал на при ме ње на ис тра жи-
ва ња (ис тра жи ва ња ко ја се спро во де уочи из бо ра, Га лу по ва ис тра-
жи ва ња), а ма ње ака дем ска ис тра жи ва ња ко ји ма би се те сти ра ле 
ја сно и уна пред де фи ни са не хи по те зе. У овом ра ду ди ску то ва ће-
мо и ана ли зи ра ти упра во при ме ње на ко мер ци јал на ис тра жи ва ња. 
Све сни ли ми ти ра но сти ана ли зе се кун дар них по да та ка на ко ју с 
пра вом ука зу ју не ки ауто ри (Co ok, Gron ke, 2004), ко ри сти мо по-
дат ке ко мер ци јал них ис тра жи ва ња јав ног мње ња услед не до стат ка 
дру гих. 

Ко ри сте ћи већ при ку пље не по дат ке из ко мер ци јал них ис тра-
жи ва ња, по ку ша ће мо да од го во ри мо на три пи та ња. То су ујед но и 
ци ље ви овог ра да:

а) Да ли се ин сти ту ци је гру пи шу по сте пе ну по ве ре ња ко је 
им гра ђа ни ука зу ју?; б) Да ли је по ве ре ње у ин сти ту ци је у ко ре-
ла ци ји са ак ту ел ном вла дом или вла шћу?; ц) У ка квом су од но су 
по ве ре ње у по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма, са оп штом оце ном о 
прав цу кре та ња и про спе ри те ту зе мље?
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МЕТОД

Ана ли зи ра ће мо од го во ре ис пи та ни ка на пи та ње: Ко ли ко 
има те по ве ре ња у на ве де не ин сти ту ци је. Мо лим Вас про це ни те 
сте пен по ве ре ња на ска ли од 1 до 5 (где је 1=уоп ште не мам по ве ре-
ња, а 5 = имам ве о ма мно го по ве ре ња). Ана ли зи ра ће мо и од го во ре 
на пи та ње: Ге не рал но, да ли би сте ре кли да је Ср би ја кре ну ла пра-
вим или по гре шним пу тем. Ва жно је на по ме ну ти да је фор му ла-
ци ја пи та ња то ком раз ли чи тих ис тра жи ва ња би ла увек иста, што 
омо гу ћа ва ком па ра ци ју до би је них по да та ка. Ко мер ци јал но ис тра-
жи ва ње обич но об у хва та раз ли чи та пи та ња из ра зних обла сти жи-
во та. Упит ник је струк ту и ран и тра је око 45 ми ну та. За по тре бе 
овог ра да при ка за ће мо са мо по дат ке на два на ве де на пи та ња. 

Укуп но су при ка за ни по да ци са 30 ис тра жи ва ња у пе ри о ду 
од се дам и по го ди на. Тех ни ка за при ку пља ње по да та ка је „ли цем 
у ли це“. Сва ис тра жи ва ња су ре а ли зо ва на на ре пре зен та тив ним 
узор ци ма ве ћим од 1000 гра ђа на Ср би је, ста ри јих од 18 го ди на. 
По да ци при ка зу ју ми шље ње по пу ла ци је Ср би је без Ко со ва и Ме-
то хи је. Тип узо ра ка је тро е тап ни, слу чај ни, ре пре зен та тив ни стра-
ти фи ко ва ни у свим ис тра жи ва њи ма. Је ди ни ца пр ве ета пе фор ми-
ра ног узор ка је те ри то ри ја би рач ких ме ста, је ди ни ца дру ге ана ли зе 
су до ма ћин ства (би ра на слу чај ним ко ра ком), а је ди ни це тре ће ета-
пе су ис пи та ни ци у окви ру до ма ћин ста ва би ра ни Кис хо вим та бли-
ца ма. У про се ку се ова квим ис тра жи ва њи ма ис пи та ју гра ђа ни у 
65 до 70 оп шти на у Ср би ји, у око 130 ме сних за јед ни ца, ко је при-
па да ју и град ским и при град ским и се о ским сре ди на ма. Пе ри од 
при ку пља ња по да та ка об у хва та не ко ли ко го ди на: од 2005. го ди не 
до 2012. го ди не. Ис тра жи ва ња су спро ве де на у ИП СОС Стра те гик 
Мар ке тин гу у окви ру стал них ме сеч них ис тра жи ва ња ове Аген ци-
је за ис пи ти ва ње јав ног мње ња тр жи шта и ме ди ја.
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РЕЗУЛТАТИИДИСКУСИЈА

Та бе ла 1: Ко ли ко има те по ве ре ња у на ве дене 
институ ци је (де скрип тив на ста ти сти ка)

Ве о ма мно го по-
ве ре ња + мно го 
по ве ре ња  (%)
Оцене 4+5
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р к
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Су
д с

тв
о

2005

Фе бру ар 53,1 22,3 23,1 16 9 6,4 10,2
Мај 51,4 28,7 28,1 14,8 8,2 6,4 7,7
Ав густ 53,7 25,2 26,9 18,9 8,3 5,8 9,7
Но вем бар 54,8 25,7 24,9 18,2 10,3 7 7,9

2006

Фе бру ар 50,2 22,5 28 13,5 9,7 6,1 7,2
Мај 59,8 36,2 33,3 21,1 11,2 7,5 9,5
Ав густ 57,1 33,2 38,1 19 19,7 10,7 9,8
Но вем бар 55,7 26,6 31,5 17,1 14,5 9,7 9

2007

Фе бру ар 53,8 25,1 35,6 16,3 15,9 10 10,3
Мај 54,2 19,9 33,1 14,8 12,3 8 9,2
Ав густ 52,7 26,4 33,5 16,8 12,4 8 9,4
Но вем бар 55,5 26,5 32,8 - 16,8 11,8 10,4

2008

Фе бру ар 58,1 28,1 35,3 - 12,5 11,3 12,6
Мај 52,2 25,9 42,9 - 13 8,1 9,8
Ав густ 52,1 23,1 37,3 - 18,8 11,9 9,3
Но вем бар 49,3 26,6 36,9 - 15 8,6 11,6

2009

Фе бру ар 50,9 28 28,6 22,7 9,5 3,6 10,5
Мај 50,6 29,5 28,8 25,2 9,1 4,7 9,4
Ав густ 52,8 29,1 28,7 23,7 7,3 4,8 10,4
Но вем бар 65,1 37,2 39,4 31,4 12,2 7,3 10,9

2010

Фе бру ар 35,7 28,6 31,9 26,6 8,4 4,9 9
Мај 51,2 34,4 32,6 29,2 10,3 6,2 11
Ав густ 53 25,3 22,8 24,6 7,2 4,4 10
Но вем бар 51,4 33,4 23,1 32,6 8,6 6,4 13
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2011

Фе бру ар 48,2 28,2 20,1 22 5,4 4,2 7,5
Мај 51,5 25,4 18,9 22,9 6,5 4,7 9,5
Ав густ 49,9 30,7 22,3 25,5 7,8 6,8 10,6
Но вем бар 54,8 33,9 21,2 33,3 8,8 6,4 14,7

2012
Фе бру ар 50 29,1 21,1 25,3 4,8 4 8,7
Мај 58 35,3 30,2 36,5 13,7 9,3 11,9

Груписањеинституцијапостепенуповерења

Уко ли ко ана ли зи ра мо по дат ке у Та бе ли 1. уоча ва мо три гру-
пе ин сти ту ци ја у Ср би ји пре ма сте пе ну по ве ре ња ко је им гра ђа ни 
ука зу ју: 1) углав ном пре ко 50% по ве ре ња јав но сти; 2) из ме ђу 20% 
и 40% по ве ре ња; 3) ма ње од 20% по ве ре ња. У та бе ли су при ка за не 
су ме два од го во ра: ве о ма мно го по ве ре ња и углав ном по ве ре ња.

То ком ис пи ти ва ног пе ри о да од 2005. го ди не до 2012. го ди-
не нај ви ше је по ве ре ње у Цр кву. У ову ин сти ту ци ју има по ве ре ња 
пре ко 50% гра ђа на то ком ис пи ти ва ног пе ри о да од пре ко 7 го ди на. 
То је ујед но и је ди на ин сти ту ци ја у пр вој гру пи.

Дру га гру па са укуп ним по зи тив ним по ве ре њем из ме ђу 20% 
и 40% укљу чу је вој ску, пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је и по ли ци ју 
(по ли ци ја при па да овој гру пи у дру гом ис пи ти ва ном пе ри о ду од 
2009. го ди не).

Нај ма ње по ве ре ње гра ђа ни ис ка зу ју пре ма тре ћој гру пи ин-
сти ту ци ја ко ја укљу чу је ре пу блич ку Вла ду, ре пу блич ку Скуп шти-
ну и суд ство. По ве ре ње у ову гру пу је ма ње од 20% то ком це лог ис-
пи ти ва ног пе ри о да. Мо же мо ре ћи да на ве де не ин сти ту ци је (осим 
суд ства) при па да ју ин сти ту ци ја ма ко је у нај ве ћој ме ри за ви се од 
ак ту ел не по ли тич ке вла сти. При су ство суд ства у овој гру пи ука-
зу је на за и ста ве ли ко не по ве ре ње (ко је се не од сли ка ва то ли ко ни 
у ни ским про цен ти ма по ве ре ња, већ и са мим при су ством суд ства 
у гру пи ко ју чи не ин сти ту ци је ак ту ел не вла сти, иако би по при ро-
ди ње не функ ци је тре ба ло да бу де не за ви сно). Та ко ђе, ука зу је на 
не ди фе рен ци ра ност ци вил них и по ли тич ких, од но сно из вр шних и 
кон трол них ин сти ту ци ја. 

Ло гич ка ве за из ме ђу ин сти ту ци ја ко је су се гру пи са ле по 
сте пе ну по ве ре ња ко је им гра ђа ни ука зу ју у Ср би ји, ни је ја сна. У 
пр вој гру пи је са мо цр ква, а у дру гој и тре ћој гру пи су за јед но по-
ли тич ке и ре пре сив не ин сти ту ци је (вој ска и по ли ци ја) и суд ство. 
Овај би по да так мо гао да ука зу је на не по сто ја ње ја сне ди фе рен ци-
ја ци је и про фи ли са ња ин сти ту ци ја по њи хо вој функ ци ји и уло зи у 
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дру штву, већ и њи хо вој ви со кој за ви сно сти од ак ту ел не пар тиј ске 
струк ту ре ко ја вр ши власт. Ис тра жи ва ња ко ја се ба ве пре дик ци јом 
по ве ре ња у ин сти ту ци је по твр ђу ју ову хи по те зу, на во де ћи да је нај-
бо љи пре дик тор упра во пар тиј ска иден ти фи ка ци ја (Бе шић, 2011).

При ка за ни по да ци су у са гла сно сти са по да ци ма не ких дру-
гих ис тра жи ва ња у Ср би ји (Бе шић, 2011). Нај ма ње по ве ре ња гра-
ђа ни Ср би је има ју у НА ТО (са мо 13% гра ђа на има ве ли ко или 
углав ном има по ве ре ња у ис пи ти ва не ин сти ту ци је), ха шки три-
бу нал (13%) и по ли тич ке пар ти је (18%), не вла ди не ор га ни за ци је 
(22%), скуп шти ну (29%), суд ство (30%) и Вла ду Ср би је (33%) по 
ана ли зи на ве де не сту ди је. Нај ви ше по ве ре ња гра ђа ни има ју у Цр-
кву (70%), Вој ску (65%) и си стем обра зо ва ња (58%). По том у по-
ли ци ју (50%) и пред сед ни ка Ср би је (49%). Гру пи са ње ин сти ту ци-
ја пре ма сте пе ну по ве ре ња у овом ис тра жи ва њу из ве де ном 2010. 
го ди не слич но је као и у та бе ли 1. Фак тор ска ана ли за ука зу је на 
три гру пе ин сти ту ци ја у Ср би ји пре ма сте пе ну по ве ре ња гра ђа на: 
по ли тич ке ин сти ту ци је (Вла да, пред сед ник, скуп шти на, суд ство, 
по ли тич ке пар ти је); ме ђу на род не ор га ни за ци је (ЕУ, НА ТО, Ха шки 
три бу нал, НВО); иде о ло шке и ре пре сив не ин сти ту ци је (по ли ци-
ја, вој ска, цр ква, обра зо ва ње и здрав стве ни си стем). Као нај бо љи 
пре дик тор по ве ре ња у ин сти ту ци је из два ја се пар тиј ска иден ти фи-
ка ци ја, као и иден ти фи ка ци ја са по ли тич ким ли де ри ма (у од но су 
на дру ге две гру пе пре дик то ра: со ци о де мо граф ске ва ри ја бле и про-
блем ске пре дик то ре).

Ауто ри ко ји се ба ве овом те мом, сме шта ју Ср би ју ме ђу зе-
мље са сла би јим со ци јал ним ка пи та лом су де ћи пре све га по еко-
ном ским па ра ме три ма и сте пе ну раз ви је но сти де мо кра ти је (Сто ја-
но вић, 2011). На то ука зу ју и дру ги па ра ме три со ци јал ног ка пи та ла, 
као што су по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма при ка за не у та бе ли 1. 
Швед ска као јед на од зе ма ља са нај ви шим сте пе ном по ве ре ња у 
ин сти ту ци је си сте ма (Rothstein&Stol le, 2002), ло гич но има зна чај-
но ве ће по ве ре ње сво јих гра ђа на пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма. 
У Ср би ји има ин сти ту ци ја ко ји ма по ве ре ње ука зу је ма ње од 20% 
гра ђа на, док у Швед ској та квих ин сти ту ци ја не ма. Ка да по сто ји 
ова ко ни ско по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма, по треб но је да се ин-
сти ту ци је одво је од ак ту ел не по ли ти ке, али та кве стра те ги је мо гу 
да ва же у ста бил ним де мо кра ти ја ма, а пи та ње је да ли су при мен-
љи ве и мо гу ће у Ср би ји у са вре ме ном тре нут ку (Si mon sen, 2005).
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Зависностповерењауинституцијеиактуелневласти
–испитивањетрендатокомпериодаод8година

По да ци ука зу ју да не ма ве ли ких раз ли ка у ис пи ти ва ном пе-
ри о ду у сте пе ну по ве ре ња пре ма ин сти ту ци ја ма. У нај ве ћој ме ри 
се про ме ни ло по ве ре ње у по ли ци ју у ис пи ти ва ном пе ри о ду (из 
гру пе нај ло ши је про це ње них у гру пу бо ље про це ње них ин сти ту-
ци ја). Мо же мо ре ћи да је при сут на ста бил ност у сте пе ну по ве ре ња 
ко је гра ђа ни ука зу ју ин сти ту ци ја ма, то ком ис пи ти ва ног пе ри о да. У 
том пе ри о ду, би ли су одр жа ни из бо ри на свим ни во и ма (2008. го-
ди не), али ни је до шло до су штин ске про ме не вла сти. Ствар на про-
ме на вла сти де си ла се го ди не 2012., и би ло би до бро да се на кон те 
про ме не пра ти и ана ли зи ра не са мо сте пен по ве ре ња већ и ње го ва 
ве за са пар ти ском иден ти фи ка ци јом. 

Тренд је ста би лан, али гру пи са ње ин сти ту ци ја пре ма сте пе-
ну по ве ре ња ипак ука зу је на за ви сност по ве ре ња у ин сти ту ци је од 
ак ту ел не по ли тич ке вла сти у Ср би ји. 

Општаоценаостањууземљииповерење
упојединачнеинституцијесистема

Та бе ла 2: Ге не рал но гле да но, да ли би сте ре кли да је 
Срби ја кре ну ла пра вим или по гре шним пу тем

%
Пра вим 
 пу тем

По гре шним  
пу тем Не знам

2009

Фе бру ар 25 46 29
Мај 35 45 20
Ав густ 28 53 19
Но вем бар 37 41 22

2010

Април 26 50 24
Maj 25 53 22
Aвгуст 25 51 24
Noвембар 28 58 14

2011

Фе бру ар 21 67 12
Maj 18 70 12
Aвгуст 22 66 12
Noвембар 20 70 10

2012 Фе бру ар 17 73 10
Maj 35 45 20

Про це на гра ђа на да се Ср би ја кре ће пра вим пу тем ва ри ра од 
17% до 37%. Нај ве ћи оп ти ми зам је ис ка зан но вем бра 2009. го ди-
не, на кон ви зне ли бе ра ли за ци је, и ма ја 2012. го ди не на кон из бо ра. 
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Про це на да се Ср би ја кре ће у по гре шном прав цу ва ри ра од 46% до 
73%. Об зи ром да је при су тан и ви сок сте пен нео до бра ва ња прав ца 
у ко ме се зе мља кре ће, мо гли би смо да за кљу чи мо да по сто ји ве за 
из ме ђу оп ште про це не зе мље и по ве ре ња у по је ди нач не ин сти ту-
ци је си сте ма.

И по да ци у та бе ли 2. го во ре о ло шем рас по ло же њу гра ђа на 
Ср би је ве за ним за пер спек ти ве зе мље у ко јој жи ве, што сва ка ко 
да је још јед ну по твр ду сла бој раз ви је но сти со ци јал ног ка пи та ла 
у Ср би ји. Из све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да је со ци јал ни 
ка пи тал Ср би је ни зак, од но сно да Ср би ја не ма ве ли ки ка пи тал у 
па ра ме три ма ко је смо ис пи ти ва ли, а то су пре све га еле мен ти гра-
ђан ског по тен ци ја ла. 


ОГРАНИЧЕЊАИБУДУЋАИСТРАЖИВАЊА

По да ци при ка зу ју сни мак ста ња то ком ду жег вре мен ског 
пе ри о да. Не до ста ју ана ли зе де тер ми ни шу ћих ва ри ја бли, од но сно 
ис тра жи ва ње узро ка сла бог гра ђан ског ка пи та ла (из до ме на со-
ци јал них, пси хо ло шких ва ри ја бли). Бу ду ћа ис пи ти ва ња мо гла би 
ићи у прав цу де таљ ни јег гру пи са ња (фак то ри за ци је) ин сти ту ци ја, 
ко је би по ну ди ла и об ја шње ња узро ка (не)по ве ре ња. Ис тра жи ва-
ње та ко ђе, ни је од го во ри ло на кри ти ке кон цеп та по ве ре ња (Co ok, 
Gron ke, 2004), и про бле ми у опе ра ци о на ли за ци ји пој ма ни су раз-
ма тра ни, јер су би ли до ступ ни са мо по да ци ко мер ци јал них ис тра-
жи ва ња.

JasnaMilosevic–Djordjevic

SOCIALCAPITALPARAMETER:
SERBIANCITIZEN’SCONFIDENCE

INPOLITICALINSTITUTIONS

Summary
This pa per cri ti cally analysis va ri o us con cep tual ap pro ac hes to 

so cal ca pi tal phe no me non. Cri te ri as for so cial ca pi tal de fi ni tion ca te go-
ri sa tion are al so di scus sed. So cial ca pi tal is com plex phe no me non and 
co uld be de fi ned dif fe rently, the o re ti cally and ope ra ti o nally. The most 
fre qu ent de fi ni ti ons are ba sed on eco no mic and/or ci vil pa ra me ters of 
one co un try. All pa ra me tes of so cal ca pi tal alo ne, has li mi ted the o re ti-
cal and ex pla na ti o nal po wer. But it is im por tant to ope ra ti o na li ze the 
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con cept, in or der to ma ke com pa ri son of dif fe rent sta tes pos si ble, to 
de ve lop the stra tegy for strengthen the sta te and to fol low the trends. 

Fo cus is on one ele ment of so cail ca pi tal: trust in the sta te in sti-
tu ti ons. Analysis has been ma de ba sed on the da ta from the co mer cial 
sur veys, ex plo ring Ser bian ci ti zen’s con fi den ce in the po li ti cal and sta te 
in sti tu ti ons, du ring the pe riod of 8 years. Da ta are in ter pra ted and com-
pa red with the trends from ot her co un tri es.

Church is in the first gro up of in sti tu ti ons in Ser bia (gro u ped by 
ci ti zens con fi den ce), in which mo re then 50% of the ci ti zens ha ve con fi-
den ce; se cond gro up of in sti tu ti ons are pre sen ted by army, Pre si dent of 
Ser bia and po li ce to which bet we en 20% to 40% of ci ti zens show con fi-
den ce; third gro up of in sti tu ti ons are re pre sen ted by go vern ment, par li-
a ment, and ju ris dic tion to which less then 20% of Ser bian ci ti zens show 
con fi den ce. (Dis)Trust in sta te in sti tu ti ons is sta ble, du ring the sur veyed 
8 year’s pe riod, and gro up struc tu res shows that trust in in sti tu tu ins is 
de pen dent on ac tual po li ti cal po wer. Ne ga ti ve per cep tion of the di rec-
tion in which co un try is go ing, is do mi nant among most ci ti zens. The re 
is a link bet we en ge ne ral con fi den ce in the sta te and con fi den ce to ward 
sta te in sti tu ti ons. This pa per con clu des with agre e ment to ot her aut hor’s 
fin dings, that the so cial ca pi tal of Ser bian sta te is not de ve lo ped eno-
ught, ar gu men ted by the low con fi den ce of Ser bian ci ti zen’s in the sta te 
in sti tu ti ons com pa red to ot her de ve lo ped co un tri es.
Key words: trust, in sti tu ti ons, so cial ca pi tal, re se arch, de scrip ti ve sta ti stic
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Resume
The most fre qu ent de fi ni ti ons of so cail ca pi tal are ba sed on eco-

no mic and/or ci vil pa ra me ters of one co un try. Fo cus in this pa per is on 
one ele ment of so cail ca pi tal: trust in the sta te in sti tu ti ons. Analysis has 
ba sed on da ta from the co mer cial sur veys, ex plo ring Ser bian ci ti zen’s 
con fi den ce in the po li ti cal and sta te in sti tu ti ons, du ring the pe riod of 8 
years. The Church is in the first gro up of in sti tu ti ons in Ser bia (gro u ped 
by ci ti zens con fi den ce), in which mo re then 50% of the ci ti zens ha ve 
con fi den ce; se cond gro up of in sti tu ti ons are pre sen ted by army, Pre-
si dent of Ser bia and po li ce to which bet we en 20% to 40% of ci ti zens 
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show con fi den ce; third gro up of in sti tu ti ons are re pre sen ted by go vern-
ment, par li a ment, and ju ris dic tion to which less then 20% of Ser bian ci-
ti zens show con fi den ce. (Dis)Trust in sta te in sti tu ti ons is sta ble, du ring 
the sur veyed 8 year’s pe riod, and gro up struc tu res shows that trust in in-
sti tu tu ins is de pen dent on ac tual po li ti cal po wer. Pre sen ted da ta shows 
that so cial ca pi tal of ser bian sta te is not de ve lo ped eno ught, ar gu men ted 
by the low con fi den ce of Ser bian ci ti zen’s in the sta te in sti tu ti ons com-
pa red to ot her de ve lo ped co un tri es.

* Овај рад је примљен 27. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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