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MOMOŽŽNOSTINOSTI KRITIKEKRITIKE
KAPITALIZMAKAPITALIZMA



Problem: upad kritike v osemdesetih inProblem: upad kritike v osemdesetih in
devetdesetih letih 20. stoletjadevetdesetih letih 20. stoletja

•• KakKakššno je razmerje med kapitalizmom in njegovono je razmerje med kapitalizmom in njegovo
kritiko?kritiko?

-- Zgodovina tega razmerjaZgodovina tega razmerja

-- DanaDanaššnja situacijanja situacija

-- Perspektiva: moPerspektiva: možžnosti kritikenosti kritike



Minimalna definicija kapitalizma: imperativ neomejeneMinimalna definicija kapitalizma: imperativ neomejene
akumulacije kapitala na formalno miroljubne naakumulacije kapitala na formalno miroljubne naččineine

•• B&C raziskujeta ideoloB&C raziskujeta ideološške spremembe, ki so spremljaleke spremembe, ki so spremljale
transformacije kapitalizma (ideologija tukaj mitransformacije kapitalizma (ideologija tukaj miššljena kot setljena kot set
skupnih prepriskupnih prepriččanj, ki je zasidran v realnosti)anj, ki je zasidran v realnosti)

•• Ideologijo, ki upraviIdeologijo, ki upraviččuje in opraviuje in opraviččuje angauje angažžiranost v kapitalizem,iranost v kapitalizem,
imenujetaimenujeta duh kapitalizmaduh kapitalizma

-- ideologija je potrebna, ker mezda ni zadostna motivacija za predideologija je potrebna, ker mezda ni zadostna motivacija za predanost, zaanost, za
angaangažžirano vpetost v kapitalizem (mobilizacija na individualni ravni)irano vpetost v kapitalizem (mobilizacija na individualni ravni)

-- ker kapitalizem, ki ne nudi upanja tistim, ki jih potrebuje za dker kapitalizem, ki ne nudi upanja tistim, ki jih potrebuje za delovanje sistema,elovanje sistema,
zaide v resne tezaide v resne težžave (navezave na druave (navezave na družžbeno pravibeno praviččnost)nost)

Danes duh kapitalizma doDanes duh kapitalizma dožživlja krizo: druivlja krizo: družžbena zmedenost in skepticizembena zmedenost in skepticizem



Kje je mesto kritike?Kje je mesto kritike?

Duh kapitalizma je hkrati u/Duh kapitalizma je hkrati u/opraviopraviččitevitev (legitimacija)(legitimacija)
kapitalizmakapitalizma inin njegova kritika.njegova kritika.

Ker je v krizi duh kapitalizma, je s tem v krizi tudi kritika.Ker je v krizi duh kapitalizma, je s tem v krizi tudi kritika.

Ni problem kritike v tem, da je ovirana in nemoNi problem kritike v tem, da je ovirana in nemoččna (nena (ne
gre za fizigre za fiziččno nevtralizacijo), problem je v tem, dano nevtralizacijo), problem je v tem, da
kritika ne ve, kaj hokritika ne ve, kaj hočče, ne ve, kaj naj ree, ne ve, kaj naj rečče (gre zae (gre za
ideoloideološško nevtralizacijo)ko nevtralizacijo)



Zgodovina razmerja med kapitalizmom in njegovoZgodovina razmerja med kapitalizmom in njegovo
kritiko:kritiko:

•• Kritika je motor, gonilna sila razvoja duha kapitalizmaKritika je motor, gonilna sila razvoja duha kapitalizma
in poslediin poslediččno kapitalizma samegano kapitalizma samega

-- kapitalizem se transformira tako, dakapitalizem se transformira tako, da inkorporirainkorporira zahtevezahteve
kritikekritike

Novi duh kapitalizma se konstituira nasproti prejNovi duh kapitalizma se konstituira nasproti prejššnjemunjemu
duhu, kritika kot notranja duhu kapitalizma, pa moraduhu, kritika kot notranja duhu kapitalizma, pa mora
spreminjati trenutnega duha.spreminjati trenutnega duha.



Duh kapitalizma mora nuditi vire odgovorom na triDuh kapitalizma mora nuditi vire odgovorom na tri
vpravpraššanja:anja:

1. Motivacija:1. Motivacija: Kako je lahko predanost procesom virKako je lahko predanost procesom vir entuziazmaentuziazma,,
tudi za tiste, ki nimajo profita?tudi za tiste, ki nimajo profita?

2. Varnost:2. Varnost: Do katere mere so lahko vpletenim v kapitalistiDo katere mere so lahko vpletenim v kapitalističčnene
procese zagotovljene varnostne postavke zanje in za njihoveprocese zagotovljene varnostne postavke zanje in za njihove
otroke?otroke?

3. Skupno dobro:3. Skupno dobro: Kako je lahko participacija v kapitalistiKako je lahko participacija v kapitalističčnemnem
procesu upraviprocesu upraviččena v luena v lučči skupnega dobra?i skupnega dobra?

Duh kapitalizma z odgovori na ta vpraDuh kapitalizma z odgovori na ta vpraššanja ne le legitimira samanja ne le legitimira sam
kapitalizem, temvekapitalizem, temvečč hkrati predstavlja tudi omejitve, zavorehkrati predstavlja tudi omejitve, zavore
kapitalizmu.kapitalizmu.



Prvi duh kapitalizmaPrvi duh kapitalizma

•• Druga polovica 19. stoletja do 20Druga polovica 19. stoletja do 20--ih let 20. stoletjaih let 20. stoletja

•• Poudarek na osebi mePoudarek na osebi meššččanskega poslovneanskega poslovnežža in na opisua in na opisu
memeššččanskih vrednotanskih vrednot

•• Podjetnik kot kapitan industrije, osvajalecPodjetnik kot kapitan industrije, osvajalec

•• DruDružžinska ininska in patrimonialnapatrimonialna logikalogika –– drudružžinske vezi v ozadjuinske vezi v ozadju
vodenja podjetij (druvodenja podjetij (družžinski kapitalizem)inski kapitalizem)

•• Vodenje podjetij temelji na lastniniVodenje podjetij temelji na lastnini

•• Logike upraviLogike upraviččenj temeljijo na figurah starejenj temeljijo na figurah starejšših ter tistih, ki soih ter tistih, ki so
obogateli s trgovinoobogateli s trgovino



Drugi duh kapitalizmaDrugi duh kapitalizma

•• Od 30Od 30--tih do 60tih do 60--tih let 20. stoletjatih let 20. stoletja

•• Poudarek na gigantskih hierarhiPoudarek na gigantskih hierarhiččnih organizacijahnih organizacijah

•• JunaJunašška figura menedka figura menedžžerjaerja

•• Varnost izobraVarnost izobražženim v velikih organizacijahenim v velikih organizacijah

•• Ciljni menedCiljni menedžžment (merljivost ument (merljivost uččinkovitostiinkovitosti –– pravipraviččnost nagrad)nost nagrad)

•• Proti pristranskemu zaposlovanju prejProti pristranskemu zaposlovanju prejššnjega drunjega družžinskegainskega
kapitalizmakapitalizma

•• LoLoččitev med plaitev med plaččanimi menedanimi menedžžerji in lastnikierji in lastniki

•• Osvoboditev viOsvoboditev viššje izobraje izobražženih kadrovenih kadrov



Prehod k tretjemu duhu kapitalizmaPrehod k tretjemu duhu kapitalizma

Zadnjih nekaj desetletij se nahajamo na prehodu k tretjemu duhuZadnjih nekaj desetletij se nahajamo na prehodu k tretjemu duhu
kapitalizma. V temkapitalizma. V tem ččasu je kapitalizem razvil nove lastnosti:asu je kapitalizem razvil nove lastnosti:

•• VpraVpraššanje osvoboditve vseh delavcev, ne le vianje osvoboditve vseh delavcev, ne le viššje izobraje izobražženihenih

•• IIššččejo se novi organizacijski principi: od hierarhije k mreejo se novi organizacijski principi: od hierarhije k mrežžii

•• Mobilizacija vkljuMobilizacija vključčenih v mreenih v mrežže na podlagi vizije vodije na podlagi vizije vodij

•• Meje firm postajajo zamegljeneMeje firm postajajo zamegljene

•• Od kontrole k samoOd kontrole k samo--kontrolikontroli

•• Ponovno uvajanje osebnih vezi, vendar drugaPonovno uvajanje osebnih vezi, vendar drugaččnih kot vnih kot v
drudružžinskem kapitalizmuinskem kapitalizmu

•• Stava na spremembe, riziko, mobilnost (ena najStava na spremembe, riziko, mobilnost (ena najššibkejibkejšših toih toččkk
novega duha kapitalizma)novega duha kapitalizma)

•• Vabljenje k osebnostnemu razvoju, samouresniVabljenje k osebnostnemu razvoju, samouresniččenju,enju,
samoizpolnitvisamoizpolnitvi vseh vpletenih v akumulacijovseh vpletenih v akumulacijo



Nova logika upraviNova logika upraviččenja: projektni svetenja: projektni svet

Legitimacija/navezava na druLegitimacija/navezava na družžbeno pravibeno praviččnost se ne inost se ne išščče vee večč vv
transparentnih hierarhijah, temvetransparentnih hierarhijah, temvečč temelji na konceptu projekta.temelji na konceptu projekta.

-- Projekti zahtevajo nenehno aktivnost (ni razlike med delom inProjekti zahtevajo nenehno aktivnost (ni razlike med delom in
nene--delom)delom)

-- KljuKljuččno je pomnono je pomnožževanje zvez, ki omogoevanje zvez, ki omogočča uspeh na projektiha uspeh na projektih
ter prehajanje k vedno novim in zahtevnejter prehajanje k vedno novim in zahtevnejššim projektomim projektom

-- Nujna je angaNujna je angažžiranost za projekt:iranost za projekt: entuziazementuziazem, zaupanje,, zaupanje,
razpolorazpoložžljivost, mobilnost, prilagodljivost, fleksibilnost itd.ljivost, mobilnost, prilagodljivost, fleksibilnost itd.

-- Koncept zaposljivosti (vedno znova uspeti na trguKoncept zaposljivosti (vedno znova uspeti na trgu
dela/projektov)dela/projektov)

PraviPraviččnost je v tem, danost je v tem, da ““velikiveliki”” ljudje tudiljudje tudi ““malimmalim”” ljudem nenehnoljudem nenehno
povepoveččujejo zaposljivost.ujejo zaposljivost.



Sodobni kapitalizem jeSodobni kapitalizem je inkorporiralinkorporiral kritikritiččne zahtevene zahteve
drugega duha kapitalizmadrugega duha kapitalizma

Intenzivno obdobje kritike v 60Intenzivno obdobje kritike v 60--ih letih 20. stoletjaih letih 20. stoletja

Socialna kritika se je borila proti: 1. revSocialna kritika se je borila proti: 1. revššččini in neenakosti, 2. protiini in neenakosti, 2. proti
oportunizmu in egoizmu (zahteva varnosti in pravioportunizmu in egoizmu (zahteva varnosti in praviččnosti)nosti)

UmetniUmetnišška kritika se je borila proti: 1. nepristnosti, 2. protika kritika se je borila proti: 1. nepristnosti, 2. proti opresijiopresiji
(zahteva kreativnosti in avtonomije)(zahteva kreativnosti in avtonomije)

Lastnosti sodobnega kapitalizma so predvsem posledica neuspehaLastnosti sodobnega kapitalizma so predvsem posledica neuspeha
socialne kritike, ter uspeha umetnisocialne kritike, ter uspeha umetnišške kritike. Zahteve umetnike kritike. Zahteve umetnišškeke
kritike so bilekritike so bile inkorporiraneinkorporirane v obliki novih organizacijskihv obliki novih organizacijskih
nanaččinov (mreinov (mrežža, projekti) ter novih mobilizacijskih mehanizmova, projekti) ter novih mobilizacijskih mehanizmov
(samouresni(samouresniččenje,enje, samoizpolnitevsamoizpolnitev).).



Problem nove socialne kritikeProblem nove socialne kritike

ČČee žželi socialna kritika ponovno zaeli socialna kritika ponovno zažživeti, mora izhajati iz na novo definiranihiveti, mora izhajati iz na novo definiranih
problemov, ki so znaproblemov, ki so značčilni zailni za ččas sodobnega kapitalizma. Hitre spremembeas sodobnega kapitalizma. Hitre spremembe
kapitalizma so namrekapitalizma so namrečč paralizirale staro socialno kritiko.paralizirale staro socialno kritiko.

-- Pojem izkljuPojem izključčenosti (in nanj vezan pojem izkorienosti (in nanj vezan pojem izkoriššččanja)anja)

-- Razlika med t.i.Razlika med t.i. networknetwork--extenderextender inin networkernetworker

-- Pojem slabih omrePojem slabih omrežžijij

-- Danes bolj problem moDanes bolj problem močči kot problem lastnine (kriza marksistii kot problem lastnine (kriza marksističčnega modela)nega modela)

-- Pojmi: zaposljivost, vePojmi: zaposljivost, veššččina, aktivnost, pogodba aktivnosti, univerzalniina, aktivnost, pogodba aktivnosti, univerzalni
dohodek itd. (premodohodek itd. (premoššččanje razkoraka med avtonomijo in varnostjo)anje razkoraka med avtonomijo in varnostjo)

-- Nove teorije vrednosti (identificirati in ovrednotiti vpletene vNove teorije vrednosti (identificirati in ovrednotiti vpletene v mremrežžo)o)

-- ReintegracijskiReintegracijski mehanizmimehanizmi

-- Razvoj sodobnega delovnega prava, da bi pravno zajeli znaRazvoj sodobnega delovnega prava, da bi pravno zajeli značčilnosti sodobnihilnosti sodobnih
oblik delaoblik dela



Problem nove umetniProblem nove umetnišške kritikeke kritike

Dobre in slabe plati uspeha umetniDobre in slabe plati uspeha umetnišške kritike drugega duhake kritike drugega duha
kapitalizma:kapitalizma:

-- povepoveččanje avtonomije in moanje avtonomije in možžnosti kreativnega delanosti kreativnega dela

-- po drugi strani to pomeni nove oblike kontrole in pritiska.po drugi strani to pomeni nove oblike kontrole in pritiska.

Novi simptomi, ki bi morali vznemirjati umetniNovi simptomi, ki bi morali vznemirjati umetnišško kritiko:ko kritiko:

-- tesnoba (ker ni mogotesnoba (ker ni mogočče jasno doloe jasno določčiti virov trpljenja)iti virov trpljenja)

-- prisila samouresniprisila samouresniččevanjaevanja

-- globina samoglobina samo--kontrole in nove oblike prisilekontrole in nove oblike prisile

-- problem pristnosti, ki jeproblem pristnosti, ki je poproduktenapoproduktena

-- poproduktenjepoproduktenje odnosovodnosov

-- paranoja zaradi novih tehnik mobilizacijeparanoja zaradi novih tehnik mobilizacije



PerspektivaPerspektiva

Kapitalizem potrebuje duha kapitalizma, da lahko angaKapitalizem potrebuje duha kapitalizma, da lahko angažžira ljudi, terira ljudi, ter
da se lahko legitimira glede na druda se lahko legitimira glede na družžbeno pravibeno praviččnost.nost.

Kritika transformira duha kapitalizma in poslediKritika transformira duha kapitalizma in poslediččno kapitalizem.no kapitalizem.

Ljudje imajo dejanske zmoLjudje imajo dejanske zmožžnosti za kritiko (ljudje delajonosti za kritiko (ljudje delajo
zgodovino).zgodovino).

Potrebno je torej identificirati tretjega duha kapitalizma,Potrebno je torej identificirati tretjega duha kapitalizma,
identificirati probleme ter oblikovati jasno kritiko, ki lahko nidentificirati probleme ter oblikovati jasno kritiko, ki lahko natoato
vodi k transformacijam kapitalizma.vodi k transformacijam kapitalizma.



RazpravaRazprava

Kaj hoKaj hočče kritika ree kritika rečči?i?

Kaj je problem?Kaj je problem?

Kaj je tisto, kar nas moti?Kaj je tisto, kar nas moti?

ČČe je kritika tisto, kar bo vsaj delno doloe je kritika tisto, kar bo vsaj delno določčaloalo
nadaljnji razvoj kapitalizma, potem je potrebnonadaljnji razvoj kapitalizma, potem je potrebno
jasno formulirati zahteve kritike!jasno formulirati zahteve kritike!


