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RISK ATTRIBUTION ANALYSIS FOR SOUTH
EAST ASIAN MARKETS
Abstract: This paper is concentrated on those factors which
have significant influence over stock returns on five South East
Asia markets. Quantifying these factors and accounting for their
influence leads to the specific stock return which we call “pure
return”. This process is called return decomposition or risk
attribution and it shows the sources of return/risk to the assets.
This information can be very valuable in portfolio construction,
because it makes managing expositions more precise and flexible.
Better understanding which factors drive stock prices allows
asset managers to adjust their investment strategies accordingly
and apply more successful risk management. We find that nine
macroeconomic factors are significant for the studied markets.
Also we quantify the specific risk exposure of the companies of
the studied markets.
Key words: Risk attribution, Return decomposition, Multifac-
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INTRODUCTION
Since the introduction of the modern portfolio theory (MPT) by Harry
Markowitz (1952) as corner stone of passive portfolio management, asset
managers are trying to improve their performance through active investment
decisions. The fundamental theory of active portfolio management was laid by
Grinold and Kahn (1999) and they define the concepts of alpha return and active
risk. The main goal of active management is to outperform the market portfolio
through actively managing expositions rather than betting on the optimal
portfolio given by MPT and this spread is the so called “alpha return”. The active
risk is the additional risk that investors bear from applying active management.
In managing both the active and passive risk one of the questions that still
remains is where the risk comes from. Analyzing the sources of the equity
risk is called risk/performance attribution. The oldest and best known model
for risk attribution is CAPM (Capital Asset Pricing Model) where the risk of
an asset is caught by its “beta” to the market. But this model does not describe
the complexity of the risk. It accepts that there is only one source of risk. This
assumption is very restrictive. The complicity of the risk should be described
in a more complicated manner. This could be done by applying other types of
factors - macroeconomic factors, equity market factors and industry factors. We
try to quantify these three groups of factors for the specific emerging market
region – South-East Asia.
LITERATURE REVIEW
Evident from the CAPM formula is that the whole risk is attributed to a
single factor – excess return of the market portfolio. Main critique against
the model is from Roll (1972). In his paper he asserts that the market portfolio
is not observable and any approximation by benchmark and indices leads to
poor results. Also Fama and French (1992) show that long term returns are
not significantly correlated with betas from CAPM. According to the famous
Fama – French Three Factor Model presented by Fama and French (1992) the
risk of any portfolio can be attributed to three market factors – excess return
of the benchmark, the spread between Small and Large cap companies and the
spread between growth and value assets. Since then authors have been looking
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for observable factors, which contribute to the risk of the assets. This approach
to investing is called risk premium investing, where the active investment
decisions are based on managing the exposure to certain factors. Bender et al
(2010) breaks risk premium to asset class, style and strategy risk premiums and
uses existing benchmarks for constructing the indices. Page and Taborsky (2011)
recommend approach using macroeconomic factors for portfolio construction
and risk management.
Although CAPM is inferior in explaining the variations in stock returns
one very important result from its application is the concept of breaking down
the total risk of an asset to systematic and unsystematic. Using this notion that
part of the risk is specific for the stock and part is driven by macroeconomic
and market conditions, every investor should separately manage the exposure to
these two types of risk. In the past the systematic risk was assumed to be country
specific, Griffin (2002) posits the question whether the Fama – French factors
should be local or global in order to better explain the time series variation of
stock returns. With the progressive globalization of the economy and the fast
development of the emerging markets it has become clear that systematic risk
must be analyzed at a global level. Risk attribution models such as Citibank’s
“GRAM”, are used to create “global risk heat maps” to guide asset managers for
best capital allocation and risk management. Also many studies have concluded
that most of the return on portfolios can be attributed to factors outside the
company.
When searching for sources of return there a large number of systematic
factors that can be examined. In generally they can be classified into three
groups – macroeconomic factors, equity market factors and industry factors.
Global macroeconomic factors include four types of factors – interest levels,
economic output, key commodities and exchange rates. Their influence on stock
prices is through defining the economic environment where companies do their
business. Changes in interest rates lead to expanding/contracting the credit lines,
further in recent years base rates have become the main tool for Central banks
in stimulating the economy. Economic output is a barometer for the growth
levels in private business. Commodities affect the performance of the companies
by raising or lowering the operating expenses. Exchange rates also have their
specific influence on stock returns through modeling the international trading
activity.
Equity market factors aim to capture how current sentiments on the capital
markets affect stock prices. Two best known factors are the growth-value
premium and small cap vs large cap spread. Such style premiums can distort the
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market and misprice stocks. Same conclusions can be made when analyzing the
industry factor. Some stocks are priced higher that other, because the industry
that they operate in is currently performing better. When looking at a global
level similar influence also has the local market. For example some stock on the
emerging markets can look riskier just because the capital market where they are
listed is riskier.
All those factors can be represented by several quantifiable metrics. After
finding which of these factors have significant influence over stock returns and
accounting for this influence we are left with return that is specific for the stock.
This process is called return decomposition or risk attribution and it shows the
sources of return/risk to the assets. This information can be very valuable in
portfolio construction, because it makes managing expositions more precise
and flexible. Better understanding which factors drive stock prices allows asset
managers to adjust their investment strategies accordingly and apply more
successful risk management.
It is necessary to point that although capital markets are growing more global
still there are significant differences between them. Main difference will be in
the set of macroeconomic and equity market factors that affect stock movements.
The developed methodology will be applied and back tested to publicly traded
companies in the emerging markets in South East Asia in the period 2004-2014.
According to IMF’s grouping of world economies in the selected region there
are four emerging markets – Thailand, Philippines, Malaysia and Indonesia. We
also include Vietnam, mainly because of the well-developed capital market and
growing economy. Grouping these five countries and analyzing them should give
better understanding on the subject of risk attribution in the region. Selected
markets are comparable and the results from the analysis will provide investors
with valuable information which factors drive the return on these exchanges.
The most valuable result from risk attribution models is obtaining detail
structure of stock returns on the given market. Analyzing this structure over
time we can conclude about which part of the investment process is most
important. If global factors contribute most of the return then it is vital for
investors to have good strategic global allocation. Contrary, if there are strong
relation between equity market factors and stock returns then style allocation
becomes primary in the process. It is interesting to look at the unexplained part
of the return it can be called “pure return”, because all outside influence has
been removed. Theoretically, if we control for all significant factors outside the
company, the unexplained return is coming from stock specific information.
This can answer the question whether there is need for fundamental analysis
or investors can focus on forecasting only market conditions. Form valuation
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Traditionally all multi-factor time series models are restricted by the
assumption that analyzed factors must be uncorrelated. To overcome this
problem the study includes а factor decomposition aiming at the reduction of
correlation. In essence this happens with the following equation:
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Montagu, C. et al. “Citi Global Risk Attribute Model (GRAM): Version 2.0”, Citi Research, September 2013, p. 5.
especially true when weighing time series using data that originates from other
time series. This is why a better way of weighting should be the use of dynamic
weights, that like the changing values, also change with time.
Another major drawback of weighting is the existence of elements with very
high weights, as they tend to distort the value of the weighted average towards
their own values. To counteract this, the study uses a winsorization methodology
that flattens outlying towards all other weights. The idea behind winsorizing
data is to: reduce the value of all outliers over a specific upper border to that
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concluded that the local macro- factors of these leading economies are more
than sufficient in being representatives for the whole world.
We apply the methodology again for the 10 year Government Bond yields,
but this time for another set of countries: Argentina, Brazil, China, India,
Indonesia, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa and Turkey – the top
10 highest ranking GDPs but of countries, classified as developing economies.
This gives us the factor “Emerging Markets Government Bond Yield”, which we
include in the group of custom calculated macro- factors.
After having all macroeconomic factors we continue with the derivation
of two equity market factors, which will be used as a representation of specific
market relationships. These factors represent the equity styles and have been
proven to have large influence over stock movements. The two most widely used
styles are the original Fama - French factors – Growth vs. Value and Small vs.
Large Cap spreads. These theoretical styles can be quantified by the following
indices:
• S&P Global BMI Growth and Value indices spread
• STOXX Global 3000 Large and Small indices spread
Growth – Value spread is the difference between the return of companies
with low valuations against these with high valuations. F growth companies
should have higher return associated with the higher risk, because of their
uncertain future. Same case can be made also for Small vs. Large capitalization
stocks. Smaller companies are more volatile and have higher return over larger
firms. These two factors should be accounted for, because in the era of exchange
traded funds some stocks can have higher/lower return only because of their
association with these styles.
Next we derive custom industry indices for the purpose of capturing the
specific movement of industry returns for the widest possible range of companies
at given time – all investable companies in the world. The industry classification
that is used is GICS. Custom industry indices creation begins with calculation
of monthly returns of all companies in the investable universe, followed by
their averaging, thus measuring the return of equal-weight industry portfolios.
Depending on companies that begin or stop being public or tradable, the structure
of the equal-weight industry portfolios changes with each month, but this isn’t
a problem, as the only thing observed are the industry returns. The calculation
is repeated without taking into account industry, for the purpose of averaging a
custom global market index and its return. Using the custom industry indices
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by: without taking into account industry, for the purpose ofcalculate a
industryofreturns.
The calculation
is repeated
weighted average
coefficient
of
determination
given
by: Using the custom industry indices and a
averaging a custom global market index and
its return.

custom market index, we calculate industry spreads, which are proper approximations of industry
�
�
specific return movements.
1
�
�
Finally
depending on the studied stock universe a∗country
specific return movement
�
���
�
(6)
�
����
(6) is
� = � ���� ∗ ���� = �
required. Although equity indices have��
been
moving
in
sync
there
are custom local market effects
+
1�
�
�
���
�
���
that must be ���
taken into consideration.
The idea is to remove the influence of major market
where: movements over the individual stock, because certain stock can be greatly over or underappreciated.
where:
a broad
set of�’s
macroeconomic
factors
we must select
those that
provefactor
to be �;
most
���� is theHaving
weight
of stock
coefficient of
determination
against
macrosignificant to the given stock universe. This is done by following a simple methodology. First each
�� – the length of an analyzed stock return’s time series measured in number of returns;
is regressed
against
each macro- of
factor
for the purpose
of obtaining
coefficient
of
is stock
the weight
of stock
’s coefficient
determination
against
macro;
3 thefactor
����
– the maximum
possible
length
of a stock
timemacro
seriesfactor
; we calculate a
determination
and the p-value
of the
regression
slope. return’s
Then for each
average coefficient
coefficient of determination
given by:
– the stock’s
of determination
against macro- factor j.
����weighted

– the length of an analyzed stock return’s time series measured in number
�
�
of returns;
1
�
�
Next we measure the �
significant
p-value
coefficients
of regression
slopes of all stocks
��percent
���� = � �of
(6)
∗
�
=
�
∗ ����
���
���
��
+
1�
�
�
���
�
versus each factor. Finally we
��� calculate: ���
– where:
the maximum possible
length of a stock return’s time series3;
���� is the weight of stock �’s coefficient of determination against macro- factor �;

��against
length of an analyzed
stock return’s
time
measuredfactor
in number
�� – thecoefficient
– the stock’s
of determination
macroj. of returns;
�� series
3
������length of a stock
���� – the maximum possible
�
�� return’s time series ;
(7)
= � �of
∗
– the����
stock’s���coefficient
of determination
against macro- factor j.
��
Next we����
measure
the percent
p-value
coefficients of regression
�
�
��
∑��� ���
�significant
�
∑�
���we
slopesNext
of all
eachoffactor.
Finally
�coefficients
�calculate:of regression slopes of all stocks
westocks
measureversus
the percent
significant
p-value

where:

versus each factor. Finally we calculate:

������� is the overall significance rank of factor
� in the given stock universe �;
����
�
�
�
�
�
� – number of macro- factors; ��
��
∗
��� = � �p-value
����
���� – proportion of ����
significant
of regression (7)
slopes(7)
measured agains
∑��� ������� ∑�coefficients
��� �
�
��number of companies �� ;
� –where:
number of companies with return time series longer than 49 observations.

������� is the overall significance rank of factor � in the given stock universe �;
� – number of macro- factors;
���� – proportion of significant p-value coefficients of regression slopes measured against
3 Which in this
study is accepted as 132, in result of 12 monthly observation for the duration
3
of companies � ;
Which in this study��number
of 11 years.is accepted as 132, in �result of 12 monthly observation for the duration of 11 years.
� – number of companies with return time series longer than 49 observations.
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where:
is the overall significance rank of factor in the given stock universe;
– number of macro- factors;
– proportion of significant p-value coefficients of regression slopes measured
against number of companies ;
– number of companies with return time series longer than 49 observations.
After calculating each macro- factor’s significance rank, it is used for
the creation of a correlation matrix of the top 20 most significant macrofactors. Using a simple correlation analysis we reduce the number to 9 factors,
representing the given stock universe’s significance.
EMPIRICAL RESULTS

Risk exposure
The empirical result of the applied methodology gives us the ability to
measure stock risk exposure. In the case of a multidimensional relationship
between stock return and exogenous factors, measured through the framework
of a multi-factor regression, the stock risk exposure is measured through its
regression coefficients. The relationship between both is proper – when the beta
coefficients grow, so does the stock’s risk exposure. It is important to note that
even if the relationship between beta coefficient and risk exposure towards a
given factor is proper, the same cannot be said about the relationship between
beta coefficient and factor risk premium. This case is true when the observed
factor’s value is negative which results in negative factor risk premium. But even
if that’s the case, the stock’s risk exposure stays the same and this is enough, as
investors can only control for that – exposure, but not risk premium.
It is important to observe the risk exposure not only on a single stock’s
return but the accumulated risk exposure of a whole industry or market. This
can be done by averaging the stock’s individual beta coefficients into aggregated
benchmark betas. The average risk exposures of different industries can be seen
in the next graph:
Figure 1 –Aggregated risk exposures to factors by industries
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The major risk exposures shown here are towards global industry spreads,
global unemployment rate and global Large/Small spread. This give grounds
for concluding that each of the observed industries is highly sensitive towards
its global benchmark. These risk exposures also show the specific economic
climate of the studied stock universe – these economies have a causal connection
with the global economy. This can be seen in unemployment, as it contributes
in overall rise in stock return, in result of outsourced production and foreign
investment. Large/small spread translates into the type of economies – emerging
and volatile markets composed of new and growing companies, in contrast with
the developed market, composed of large international businesses.
Another interesting detail is the position and range of a given industry’s risk
exposures. The least risk industry can be seen in healthcare, as its average risk
exposure is close to zero and a spred from +1,00 to -1,00.The most risk industry
is industrials, followed by utilities, both with average risk exposures close to -1
and spreading from beta of +1,00 o -2,50. Risk exposures can also be aggregated
by different markets – as shown in the next graph. The same conclusions
apply here. A big part of aggregated risk exposure comes from Large/small
spread, unemployment rate and industry spread. But exposure is different in
different countries. Unemployment rate and large/small spread exposures are
low in Vietnam in contrast of industry spread, which is high. Vietnam is also
the least exposed towards given risk factors, in contrast of the Philippines that
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have the highest deviating aggregated beta coefficients. Studying both graphs
it can be concluded that an investment in the healthcare sector or in stocks
from the Vietnamese market has the least risk exposure, but an investment in
the industrial sector or in stocks from the Philippine market has the most risk
exposure.
Figure 2 – Aggregated risk exposures to factors by countries

Factor significance
Another important piece of empirical evidence towards the followed
methodology is the factor significance. Following the classical ordinary least
squares framework, the said significance can be measured both for the stock
as a dependent variable and for the stock’s risk exposures, measured with the
multi-factor regression coefficients. In light of risk attribution, we’re measuring
significance with the latter of two methods. Adding the perspective of a whole
studied stock universe, the attention falls on the share of significant regression
coefficients in the said universe. This can be shown in the following two graphs:

Figure 3 – Factor significance by industry
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Figure 4 – Factor significance by country

22

RISK ATTRIBUTION ANALYSIS ON SOUTH EAST ...

СТР. 9-26

As it can be seen in both graphs the factors with highest significance are
the expositions to industry, growth/value spread, export and unemployment.
This gives the groundwork for following conclusions: returns in the studied
stock universe are strongly connected with the overall countries’ abilities to
produce and export, attract foreign investments, accept outsourced businesses
and their capabilities and capacities of maintaining a good business climate. At
the other end of the spectrum are the factors with lowest significances – global
market volatility, global default risk and local markets. This can be translated
as weak relationship with the world’s main measurements of investment
risk – the possibility of debt default and stock price fall. Other more indirect
measurements of investment risk – the condition of the local market, can be
proven as unresourceful. This is especially important, as local market is often
cited as a key factor in explaining stock return (as shown in CAPM), but when
included in a multi-factor model, the market as a factor’s significance falls.
It can be stated that with the given methodology, the study succeeds in
reproducing the results and conclusions of many other researches on the topic of
factor significance and risk decomposition.
Risk exposure among different markets
Interesting conclusion can be made when looking at how different factors
contribute to the whole risk exposure of the market. From the figure it can
be seen that the premium of large cap stocks over small cap stock has biggest
influence. In the four countries (Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand)
the factor has strongly negative average beta varying from -1.17 to -0.46. This
highly negative can be explained in the following manner: when this premium
is positive it means that investors put their capital into large companies and
respectively the market of small cap stocks is declining. Specifically in these
countries most of the companies are small relative to the global level and this
explains the negative betas of this factors. This result confirms the classification
of these markets as “emerging” with a lot of small fast growing companies. This
can be viewed also from the other equity market factor – global growth – value
premium.
Analyzing risk exposures toward macroeconomic factors also gives
interesting information to investors. Average beta coefficients of the developed
markets equity index shows how much the given market is globalized. In
the current case these coefficients vary from 0.02 in Indonesia to 0.44 in the
Philippines. Relatively high positive result means that these economies are
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becoming more and more open to the influence of the global capital markets.
This information can be very valuable to investors when looking to diverse their
investments from the developed markets.
Next we look at the connection between the inflation in developed countries
and the analyzed capital markets. Rising unemployment in developed countries
is a result from the relocation of global production towards Asian countries.
Strongly positive betas confirm the thesis that more and more companies from
USA and Western Europe move their production and invest in South East Asia.
Using the information investors can determine how the world production capital
flows and turn their attention there. This characteristic of the global economy
is also evident from the influence of the global export factor over the capital
market, which betas are ranging from 0.20 in Malaysia to the very high 0.72 in
Indonesia, these high coefficients mean that most companies in these countries
are export-oriented and this confirms the direction of the global production
capital and how much these economies have become dependable on it.
Risk exposure to the most vital global commodity – the price of the oil is
somewhat weak. Beta coefficients are in the range of: -0.10 (Indonesia) and
-0.17 (Philippines) the negative relation is understandable, because some of
these countries are key global exporters of oil and cheaper price means more
sales abroad. But overall low exposure can be contributed to the still developing
industrial production, which is most dependable on oil prices, that has not yet
become the motor behind these economies.
Because of such fact we can’t classifying them as “emerging” and it means
that they are still developing. Although it is evident from the results that capital
markets have become more globalized there are still aspects that are still not
synchronized - for example the average risk exposure to the global credit spread
that are very close to 0. This can be explained by the fact these governments
apply their own policy in public finances rather than collective policy of the EU
or USA. Also there is similar relation to the VIX index that is significant from
statistics standpoint but very small in economic terms. Such low connection to
some of the global factors mean that these capital markets are growing but they
cannot be classified as developed.
Last factor that we must turn our attention to is the global currencies. The
averaged betas can give us indication what are the main export partners for
the companies in the given country. Largely negative betas toward US dollar of
Philippine and Malaysian companies mean that their main clients are from USA
and they suffer from the rising dollar, also the same relation is observed toward
Great Britain. Interesting is to note the positive influence of the Euro on all of

24

СТР. 9-26

the analyzed markets, it can be explain by the rising export of capitals from the
Eurozone toward Asia. This information is very beneficial for investors when
researching key partners of targeted firms for investment.
Average betas
(by countries - all
industries included)

Indonesia

Malaysia

Philippines Thailand Vietnam

Index

0.004

0.058

0.001

0.057

-0.050

Industry

0.553

-0.388

-0.310

0.284

-0.698

Large/Small Spread

-1.171

-0.461

-0.682

-0.697

0.222

Growth/Value
Spread

-0.213

-0.379

-0.629

-0.137

0.218

Change in USD/SDR

0.242

-0.305

-0.355

0.365

-0.001

Change in Credit
spread

-0.088

-0.036

-0.064

-0.058

-0.112

Change in GBP/SDR

-0.050

-0.187

-0.273

0.111

0.008

Change in EUR/SDR

0.078

0.228

0.293

0.257

-0.013

Change in VIX index

-0.068

-0.010

-0.024

-0.046

0.037

Change in Export

0.722

0.196

0.225

0.395

-0.073

Change in Oil price

-0.105

-0.119

-0.172

-0.121

-0.114

Change in
Unemployment
rate

0.218

0.648

0.786

0.157

-0.074

Change in Developed
markets

0.021

0.326

0.405

0.110

0.034

CONCLUSION
Summarizing all these interesting results investors can make very valuable
conclusion. Most of the information supports the globalization process of these
capital markets. This fact can be very dangerous to asset managers in trying
to diverse their portfolios in emerging markets like Indonesia, Malaysia,
Philippines and Thailand. High risk exposures of these markets to some
global macroeconomic and market factors means that investors do not diverse
their systematic risk when investing in these markets, which has been very
popular practice among asset managers in an attempt to deal with systematic
risk. However looking at the results for the fifth analyzed country – Vietnam

25

P. PATEV, N. ILIEV, K. PETKOV

RISK ATTRIBUTION ANALYSIS ON SOUTH EAST ...

we can see different picture. Almost all average betas of the market towards
macroeconomic factors are close to 0. Even the developed markets index has
very low influence over stocks in Vietnam, also all other average betas of the
Vietnamese companies toward macro factors range from just -0.11 to only
0.008, which is negligently and strong evidence that the capital market has very
low association with the global systematic risk. In fact the only two significant
factors are the industry factor and the exposure to the equity market factors. All
these evidences show that Vietnam can be alternative market where investors
can diverse their systematic risk exposures.
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INTRODUCTION
Since the last two decades, India’s name has figured prominently amongst
the list of emerging economies. After decades of slow growth, India entered
into a new phase of economic reconstruction during the mid eighties and the
nineties. In comparison to a measly 1% growth rate in the years following
independence from the British Raj in 1947, Indian GDP per capita growth rate
reached 1.5% in the eighties, still not quite up to the benchmark but not dismal
either. The picture drastically changed in the nineties, when the growth rate of
GDP per capita reached an average of 5%, much beyond the benchmark and a
small miracle on its own.
The Indian economy has emerged with remarkable rapidity from the
slowdown caused by the global financial crisis of 2007-09. Growth was
strong in 2010-11 with a rebound in agriculture and continued momentum
in manufacturing, though there was a deceleration in services caused mainly
by the deceleration in community, social, and personal services, reflecting
the base effect of fiscal stimulus in the previous two years. There has been a
deceleration in industry and manufacturing, as indicated by index of industrial
production (IIP) data pertaining to November 2010 is a matter of some concern.
However, buoyancy in other indicators of industrial performance and the short
-run nature of the IIP slowdown suggest that the deceleration is more in the
nature of road bumps than indication of any long-run problem. The medium-to
long-run prospect of the economy, including the industrial sector, continues to
be positive. On the demand side, a rise in savings and investment and pickup
in private consumption have resulted in strong growth of the gross domestic
product (GDP) at constant market prices at 9.7 per cent in 2010-11. A sequenced
and gradual withdrawal of the monetary accommodation is helping contain
inflationary pressures. Inflation which remained at elevated levels for a large
part of the current fiscal was largely driven by food items, though the goods
that were inflating at the start of the fiscal year were different from the goods
for which prices are rising now. Notwithstanding the tightening money markets
and moderate growth in deposits, the financial situation remained orderly with
a pickup in credit growth, vibrant equity market and stable foreign exchange
market. Though downside risks of global events, particularly movement in prices
of commodities like crude oil (exacerbated by political turmoil in the Middle
East), remain, the Indian economy is poised to further improve and consolidate
in terms of key macroeconomic indicators.
During the immediate past three years, the Indian economy has been
severely buffeted by, but has successfully withstood, two shocks in rapid
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succession: (a.) a collapse in world growth, finances, and trade with the onset of
the global financial crisis in 2007-09 whose ripple effects continued into 2009-10
and persisted into 2010-11 (with fiscal stresses in Europe); and (b.) domestically,
following a year of negative growth in agriculture and allied sectors in 2008-09,
erratic monsoons resulted in a severe drought in 2009-10 and unseasonal late
rains affecting the winter season crops in 2010-11.
This period of economic stress has severely tested citizens and policymakers
alike. Yet the Indian economy is coming through with resilience and strength.
While some clouds linger-such as continued high food inflation and a temporary
slowdown in industrial growth the dynamism in overall growth is evident, even as
a series of social protection measures have considerably strengthened the ability
to withstand shocks. These results owe to the counter-cyclical macroeconomic
policies, structural measures to promote growth, social spending to provide a
stronger foundation to protect the poor and, as always with economic progress,
some luck in the form of good weather and slow but steady recovery of the global
economy. In each of these areas, enormous progress was made during this crisis,
and valuable lessons learnt for the future.
Table 1.1: Growth in GDP at Factor Cost at 2004-2005 Prices (Per cent)

Agriculture, Forestry &
Fishing
Mining & Quarrying
Manufacturing
Electricity, Gas & Waster
Supply
Construction
Trade, Hotels, Transport &
Communication
Financing, Insurance, Real
Estate & Business Services
Community, Social & Personal
Services
GDP at Factor Cost

200506

200607

200708

200809PE

200910QE

201011AE

5.1

4.2

5.8

–0.1

0.4

5.4

1.3
10.1

7.5
14.3

3.7
10.3

1.3
4.2

6.9
8.8

6.2
8.8

7.1

9.3

8.3

4.9

6.4

5.1

12.8

10.3

10.7

5.4

7.0

8.0

12.1

11.7

10.7

7.6

9.7

11.0

12.7

14.0

11.9

12.5

9.2

10.6

7.0

2.9

6.9

12.7

11.8

5.7

9.5

9.6

9.3

6.8

8.0

8.6

Source: Economic Survey of India, 2011. E: Provisional Estimates, QE: Quick
estimates,AE: GDP figures for 2010-11 are advance estimates
The estimated level of growth in the GDP at constant 2004-05 prices at
factor cost (real GDP) in 2010-11 was composed of: growth of 5.4 per cent in
agriculture, which rebounded from a downturn in the previous year; growth of
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8.1 per cent in industry, which had a growth of 8.0 per cent in 2009-10; and a
decelerated growth of 9.6 per cent in services as against 10.1 per cent in 2009-10
(Table 1.1). On the demand side, the GDP at constant prices (2004-05) at market
prices is estimated to grow by 9.7 per cent. Four distinct facts emerge out of the
recent macroeconomic data. First, adjusted for the base effect on community,
social, and personal services, the services sector with a share of 57.3 per cent
in 2009-10 has finally started to gather momentum and given the fact that it
has been the power house of the Indian growth story, this portends well for
the medium-term prospects. Second, the savings rate has gone up to a level of
33.7 per cent and investment rate is up to 36.5 per cent of the GDP in 2009-10,
which, given the incremental capital-output ratio of about 4, indicates prospects
of sustained output growth. Third, there is a marked deceleration in industry as
per recent monthly IIP data, decline in imports and signs of headline inflation
remaining at elevated levels given the geopolitical risks in Middle East. All these
could have implications for slowing down the momentum albeit in the short
run. Fourth, fiscal policy is on the consolidation path with revenues doing well
on the strength of the rebound in economic activity and, going forward, this is
likely to yield growth dividends in the medium to long term setting in motion a
virtuous cycle.

Source: http://indiabudget.nic.in
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Source: http://indiabudget.nic.in
Agriculture and allied activities were estimated to have grown by 17.3 per
cent in terms of current prices in Quick Estimates 2009-10 (as against 11.8 per
cent in Revised Estimates 2009-10). With growth in terms of constant prices
at 0.4 per cent, the implicit inflation is placed at 16.8 per cent. In so far as the
growth rates in industry are concerned, the revision was smaller and the implicit
inflation is placed at 2.8 per cent in 2009-10. In services as per the revisions
in growth in current and constant prices implicit inflation of 7.6 per cent
in 2009-10 is indicated (3.8 per cent as per the Revised Estimates). The level
of inflation as measured by the implicit GDP deflator have risen resulting in
widening of the differential in growth between current and constant prices for
key macroeconomic indicators (Figures 1.1 and 1.2 ).
AGGREGATE DEMAND AND ITS CONSUMPTION
Table 1.2: Growth in GDP at Constant Market Prices

1.

Total final consumption
expenditure
1.1 Private final consumption
expenditure
1.2 Government final
consumption expenditure

2005- 2006- 2007- 2008- 200906
07
08
09PE
10QE

201011AE

8.6

7.6

9.3

8.2

8.7

7.3

8.5

8.3

9.3

7.7

7.3

8.2

8.9

3.7

9.5

10.7

16.4

2.6
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Gross capital formation
2.1 Gross fixed capital
information
2.2 Changes in stocks
2.3 Valuables
Exports
Less Imports
Discrepancies
Growth in GDP at 2004-05
market prices

16.3

15.3

17.2

–3.1

13.8

8.8

16.2

13.8

16.2

1.5

7.3

8.4

26.9
–1.4
25.8
32.5
33.6

31.5
13.7
20.0
21.3
35.5

31.1
2.8
5.9
10.2
124.8

9.3

9.3

9.8

–48.6 90.8
7.1
26.9
54.2
19.5
14.4
–5.5
12.0
22.7
–1.8
6.3
–140.9 –133.6 –220.2
4.9

9.1

9.7

Source: Economic Survey of India, 2011.
The expenditure estimates of the GDP (at constant market prices) reveal the
dimensions of the impact of the global crisis on the Indian economy. Though the
crisis deepened only in the second half of 2008-09, the demand-side GDP grew at
much lower levels than the supply-side GDP (at constant prices at factor cost) on
quarterly basis and year-on-year it was placed at one-half the levels of 2007-08.
The deceleration in growth in private final consumption expenditure was lower
in 2008-09 than reported earlier; the fiscal stimulus was only moderate with
growth in Government final consumption expenditure at 10.7 per cent in 200809 (as against 16.7 per cent in the Quick Estimates of 2008-09). The real impact
of the fiscal stimulus measures was felt in 2009-10 with a growth in Government
final consumption expenditure at 16.4 per cent. Gross capital formation was
estimated to have fallen sharply in 2008-09 and recovered equally sharply in
2009-10, mainly attributable to change in stocks. Growth in exports was also
revised downwards for 2008-09 and 2009-10. Imports were also estimated to
have declined only marginally by 1.8 per cent as against 17.2 per cent indicated
in the Advance Estimates.
Demand-side GDP as measured at constant market prices is estimated to
grow by 9.7 per cent in 2010-11 (Table 1.2); in terms of current market prices
(nominal GDP) it is placed at 20.3 per cent. At constant market prices, while
total consumption expenditure and capital formation are estimated to decelerate
year-on-year in 2010-11, with private final consumption expenditure picking
up, Government final consumption expenditure decelerating sharply owing
to base effect and a pickup in gross fixed capital formation and net exports
compositionally positive shifts are indicated. Inflation measured by the GDP
deflator implicit in the demand- side estimates for 2010-11 is at 9.6 per cent.
Similar estimates based on the levels of growth in the GDP at factor cost at
constant and current prices was at 9.0 per cent.
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Table 1.3 : Demand side growth of GDP, Growth Contribution and Relative
Share at 2004-05 Market Prices (per cent)

GDP at Market Prices
Consumption (Private)
Consumption (Govt)
Gross Fixed Capital
Formation
Changes in Stocks
Exports
Imports
Contribution to Growth
Consumption (Private)
Consumption (Govt)
Gross Capital Formation
Gross Fixed Capital
Formation
Net Exports
Relative Share
Consumption (Private)
Consumption (Govt)
Gross Capital Formation
Gross Fixed Capital
Formation

200405
-

200506
9.3
8.5
8.9

200607
9.3
8.3
3.7

200708
9.8
9.3
9.5

200809
4.9
7.7
10.7

-

16.2

13.8

16.2

1.5

7.3

-

26.9
25.8
32.5

31.5
20.0
21.3

31.1
5.9
102.2

–48.6
14.4
22.7

90.8
–5.5
–1.8

-

54.2
10.4
57.3

52.5
4.4
50.4

54.9
10.0
67.2

90.5
22.3
–44.3

47.8
19.6
72.3

-

49.9

45.5

52.4

10.4

26.2

-

–186.6

–10.2

–13.6

–57.6

–8.0

59.1
10.9
32.8

58.7
10.9
34.9

58.2
10.3
36.2

57.9
10.3
39.0

59.4
10.9
35.1

58.5
11.6
38.2

28.7

30.5

31.8

33.6

32.5

32.0

2009-10
9.1
7.3
16.4

Source: Economic Survey of India, 2011.
The levels of shares and contribution to growth of key demand-side aggregates
do indicate that in 2008-09, the demand slowdown was largely explained by
gross capital formation and net exports (Table 1.3).
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Table 1.4: Private Final Consumption-Annual Growth and Share at 2004-05
Prices
200809PE
Annual Growth (per cent)

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Food, Beverages &
Tobacco
Clothing & Footwear
Gross Rent, Fuel &
Power
Furniture, Furnishing
Etc.
Medical Care &
Health Services
Transport &
Communication
Recreation, Education
& Cultural Services
Miscellaneous Goods
& Services
Total Private
Consumption
Food, Beverages &
Tobacco
Clothing & Footwear
Gross Rent, Fuel &
Power
Furniture,
Furnishing, etc
Medical Care &
Health Services
Transport &
Communication
Recreation, Education
& Cultural Services
Miscellaneous Goods
& Services
Total Private
Consumption

-

6.3

3.4

6.4

3.1

0.5

-

19.7

23.3

5.0

5.6

5.2

-

3.8

3.8

4.7

4.3

5.9

-

15.1

17.1

16.1

12.9

13.5

-

8.8

8.7

4.5

6.9

8.9

-

5.2

8.1

7.4

9.2

14.2

-

11.0

8.4

9.8

11.9

6.4

-

20.2

21.2

28.6

20.2

15.9

-

8.4

8.5

9.1

7.6

7.4

Share of Total (Per cent)
40.0

39.2

37.4

36.4

34.9

32.6

6.6

7.3

8.3

8.0

7.9

7.7

13.8

13.2

12.7

12.2

11.8

11.6

3.4

3.6

3.9

4.1

4.3

4.6

5.0

5.0

5.0

4.8

4.7

4.8

19.3

18.7

18.7

18.4

18.6

19.8

3.0

3.0

3.0

3.1

3.2

3.2

8.9

9.9

11.1

13.0

14.6

15.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Source: Economic Survey of India, 2011.
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The rebound in demand-side GDP in 2009-10 was also explained by the two
and was obtained in the face of reduced levels of contribution to growth from
private final consumption expenditure. A decomposition of the growth in private
final consumption expenditure indicates that the sub-group food, beverages and
tobacco with a share of over 30 per cent in private final consumption Expenditure
fell sharply in terms of growth in both 2008-09 and 2009-10; this sub-group and
the sub-group furniture and furnishings were the only two that had decelerated
in terms of growth, year-on-year (Table 1.4).
SAVING AND INVESTMENT

Movements in Public-Sector Savings and Corporate Investment :
The (Central Statistics Office) CSO’s Quick Estimates for 2009-10 placed
gross domestic savings at 33.7 per cent of the GDP at current market prices
(savings rate). The savings rate for 2008-09 was also revised from 32.5 per cent to
32.2 per cent. With private-sector savings more or less static, it was the savings of
the public sector (essentially public enterprises) that went up from a revised level
of 0.5 per cent in 2008-09 to 2.1 per cent in 2009-10 (Table 1.5). Private-sector
savings had remained sticky in the range of 30.1 per cent to 31.9 per cent in the
last six years and seemingly the global crisis had no significant impact.
Table 1.5: Ratio of Savings and Investment to GDP (in per cent at current market
prices)

Gross Domestic Saving
Public Sector
Private Sector
Household Sector
Financial Saving
Saving in Physical Assets
Private Corporate Sector
Gross Capital Formation
(Investment)
Public Sector
Private Sector
Corporate Sector
Household Sector

200405
32.4
2.3
30.1
23.6
10.1
13.4
6.6
32.8

200506
33.5
2.4
31.0
23.5
11.9
11.7
7.5
34.7

200607
34.6
3.6
31.0
23.2
11.3
11.9
7.9
35.7

200708
36.9
5.0
31.9
22.5
11.7
10.8
9.4
38.1

200809PE
32.2
0.5
31.7
23.8
10.8
13.1
7.9
34.5

200910QE
33.7
2.1
31.6
23.5
11.8
11.7
8.1
36.5

7.4
23.8
10.3
13.4

7.9
25.2
13.6
11.7

8.3
26.4
14.5
11.9

8.9
28.1
17.3
10.8

9.5
24.6
11.5
13.1

9.2
24.9
13.2
11.7
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Gross fixed Capital
Formation
Stocks
Valuables
Saving–investment Gap
Public Sector
Private Sector

28.7

30.3

31.3

32.9

32.0

30.8

2.5
1.3

2.8
1.1

3.4
1.2

4.0
1.1

2.0
1.3

3.3
1.7

–5.1
6.3

–5.5
5.8

–4.7
4.6

–3.9
3.8

–9.0
7.1

–7.0
6.7

Source: Economic Survey of India, 2011.
Gross capital formation, as a proportion of the GDP at current market prices
(investment rate) grew rapidly in the period 2004-05 to 2007-08. This reflected
the process of fiscal consolidation undertaken by the Centre and the States, which
allowed the economy to reap rich dividends in the form of higher investment
rates and thus higher GDP growth rate. Investment rate was placed at 36.5 per
cent in 2009-10, up from the crisis-affected levels of 34.5 per cent in 2008-09.
However, gross fixed capital formation had not picked up in 2009-10. The fall
in investment rate in 2008-09 was mostly due to its fall in the private sector,
particularly the corporate sector. In 2009-10, as per the Quick Estimates, there
has been a pickup in corporate -sector investment; household-sector investment
that had shot up in 2008-09 changed tack and is back to pre-crisis levels. Thus
the impact of the crisis in 2008-09 was manifest mainly in the levels of changes
in stocks, which recovered in 2009-10. However, as per the Quick Estimates,
gross fixed capital formation is placed at 30.8 per cent in 2009-10, which is a
deceleration on a year-on-year basis.
Savings-Investment Gap Narrows:
The overall savings-investment gap that was implicit in these estimates
was 2.3 per cent in 2008-09 and 2.8 per cent in 2009-10. The gap in terms of
sectors indicated a widening of the public-sector balance in 2008-09 to - 9.0 per
cent, which subsequently moderated to - 7.0 per cent in 2009-10. This reflected
the expansionary polices and was partly made up by the upward shift in the
private-sector savings-investment balance on the component side and on the
macroeconomic side reflected relatively stronger domestic demand vis-à-vis
external demand. While the expansionary fiscal stance was considered apposite
given the level of demand slowdown arising from fall in investment, going
forward, the need to deepen the process of fiscal consolidation that has resumed
in the Budget for 2010-11 cannot be overemphasized.
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Table 1.6: Sectoral Investment Growth Rates at 2004–05 Prices
200506
13.8
13.9
30.8
9.5
40.0
17.6
39.3
–36.7
21.3
5.7
26.7
22.6
49.2

Agriculture, Forestry & Fishing
Agriculture
Forestry & Logging
Fishing
Mining & quarrying
Manufacturing
Registered
Unregistered
Electricity, Gas & Water Supply
Construction
Trade, Hotel & Restaurants
Trade
Hotels & Restaurants
Transport, Storage &
20.1
Communication
Railways
14.6
Transport by Other Means
12.8
Storage
–285.7
Communication
33.2
Financing, Insurance, Real Estate &
6.2
Business Services
Banking & Insurance
70.4
Real Estate, Ownership of Dwellings
4.3
& Business Services
Community, Social & Personal
19.6
Services
Public Administration & Defence
17.3
Other Services
22.7
Total
17.0

Rate of Growth of GCF
20062007200807
08
09
4.7
15.8
22.5
4.2
17.0
23.9
13.4
–20.2
–4.0
9.5
9.5
9.6
15.6
13.3
–13.4
16.6
29.5
–31.6
11.0
37.3
–27.0
47.4
–2.6
–58.8
18.1
11.4
12.3
66.3
20.4
–24.7
40.3
–17.7
29.9
44.9
–22.8
35.8
19.5
10.4
7.0

2009-10
3.7
3.4
–13.5
9.5
62.1
34.8
25.2
134.1
3.5
16.8
–27.4
–32.7
–1.0

–7.4

25.9

37.6

0.9

12.9
–14.8
14.9
–7.8

13.7
29.6
7.1
30.1

22.5
12.8
62.4
86.7

9.3
–8.9
–1.5
6.6

–0.4

10.6

41.0

–3.3

61.8

–6.8

–5.0

–26.1

–3.3

12.0

44.0

–2.3

12.3

18.4

–3.6

12.3

14.0
10.2
15.3

13.4
25.0
17.7

3.3
–11.9
–3.9

11.1
14.0
12.2

Source: Economic Survey of India, 2011.
The rates of investment across sectors indicated the varying levels of impact
of the crisis and recovery. Growth in investment in the agriculture sector, even
after the revisions, was strong in 2007-08 and 2008-09, but appeared to have
dipped in 2009-10 (Quick Estimates) with growth at 3.7 per cent (Table 1.6).
Forestry and logging continues to decline--a process that began in 2007-08 but
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more sharply in 2009-10. Sectoral investment in fishing was relatively static.
Investment in two sectors-mining and quarrying and construction has picked
up sharply in 2009-10. The following sectors evinced a decelerating trend in
2009-10: electricity, gas and water supply; railways; and communications. There
was a decline in the rates of investment in trade, hotels, and restaurants with
trade declining sharply; for the third year banking and insurance declined and
real estate declined on base effect.
PRODUCTION AND SUPPLY

Agriculture is Critical for Macroeconomic Stability and Sustained
Growth:
The growth of agriculture and allied sectors continues to be a critical factor
in the overall performance of the Indian economy. It might be recalled that
this sector had grown in excess of 5.0 per cent on average annual basis in the
triennium ending 2007-08 when real GDP grew in excess of 9 per cent. This
sector accounted for 12.7 per cent of the real GDP in the first half of 2010-11.
Despite experiencing the most deficient south-west monsoon since 1972 and
a significant fall in the levels of kharif foodgrain production in 2009-10, the
growth in agriculture marginally recovered to 0.4 per cent primarily due to a
good rabi crop. Several measures taken in advance by the Government for raising
the rabi crop output had the desired effect. The farming sector was also broadly
supported by more remunerative prices and, earlier, by the waiver of loans and
other measures taken.
For four consecutive years from 2005-06 to 2008-09, foodgrains production
registered a rising trend and touched a record level of 234.47 million tonnes in
2008-09. The production of foodgrains declined to 218.20 million tonnes during
2009-10 (4th Advance Estimates) due to the long spells of drought in various
parts of the country in 2009. The productivity of almost all the crops suffered
considerably which led to decline in their production in 2009. As per the 1st
Advance Estimates (covering only kharif crops), production of kharif foodgrains
during 2010-11 is estimated at 114.63 million tonnes which is lower than the
target of 125.31 million tonnes but higher than kharif foodgrain production of
103.84 million tonnes recorded during 2009-10 (4th Advance Estimates). The
shortfall in the estimated kharif foodgrain production compared to the target in
2010-11 is mainly due to drought conditions reported in major rice-producing
areas in the country.
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The country has made great strides in increasing foodgrains production
since the mid-1960s. Today India ranks high in the production of various
commodities such as milk, wheat, rice, fruits, and vegetables. However, the
agriculture sector in India is at a crossroads with rising demand for food items
and relatively slower supply response in many commodities resulting in frequent
spikes in food inflation. The technological breakthrough achieved in the 1960s
is gradually waning. The need for a second green revolution is being recognized
more than ever before. There is need to significantly step up both private and
public investment in the agriculture sector to ensure sustained growth so
as to achieve the target growth of around 4 per cent per annum. The rise in
prices of agricultural produce would in part help incentivize production; the
moot question remains what proportion of the rise accrues to the producer and
what proportion gets appropriated by middlemen. The creation of more direct
farm-to-fork supply chains in food items across the country would be critical in
incentivizing the farmer with higher producer prices and at the same time would
lower the prices for end-consumers.
Infrastructure:
Overall, the infrastructure sector has had a mixed bag of performances; some
like telecommunications have done exceedingly well and in some others there
has been less than targeted achievement. During 2007-08 to 2009-10, capacity
addition has been lower than target in power, roads (NHDP), new railway lines,
and doubling of railway lines. The sub-sectors where physical achievements
have been above or close to targets are telecommunications, villages electrified
under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY), railway
lines electrification, railway gauge conversion, and new and renewal of roads
construction under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). The
investment in infrastructure has reached 7.18 per cent of the GDP in 2008-09 and
is expected to increase to 8.37 per cent in the terminal year of the Eleventh Plan.
Rapid reduction of the infrastructure deficit holds the key to competitiveness in
an increasingly globalized economic environment.
Service Sector :
The services sector has played a dominant role in the Indian economy with a
57.3 per cent share in the GDP; a growth of 10.1 per cent in 2009-10; a high share
in FDI equity inflows with the financial and non-financial services category
alone contributing 21 per cent during April 2000 to November 2010; and a 35
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per cent share in total exports with 27.4 per cent export growth in the first half
of 2010-11. A comparison of shares of the services sector in the GDP of different
States and Union Territories shows that the services sector is also the dominant
sector in most of the States of India.
High-growth services categories are financing, insurance, real estate, and
business services and transport, storage, and communication with the latter
overtaking the former in 2009-10 with a high growth of 15 per cent. Growth
of trade, hotels, and restaurants which slowed down in 2008-09 has recovered
moderately in 2009-10. Among the sub-categories, in 2008-09, double- digit
growth was registered by communications (25.7 per cent), public administration
and defence (22.1 per cent), banking and insurance (13.9 per cent), and storage
(11.6 per cent). Negative growth was registered only by hotels and restaurants (-3.5
per cent). Among business services, the most important categories are computerrelated service; and the category consisting of many services like research and
development (R&D) services, market research, business and management
consultancy, architectural engineering, and advertising., with shares in the GDP
of 3.26 per cent and 0.88 per cent respectively. While computer-related services
which grew by 21.2 per cent in 2008-09 registered a moderate growth of 5.2 per
cent in 2009-10 due to the global crisis, R&D services registered good growth of
19.6 per cent and 19.9 per cent in both 2008-09 and 2009-10 respectively.
Among other services, the two important services are education and medical
health in terms of relative share of the GDP; they had growth rates of 13.9 per
cent and 5.3 per cent in 2009-10 respectively. While total services including
construction grew by 9.7 per cent, total services excluding construction grew
by 10.1 per cent in 2009-10. In 2010-11(Advance Estimates), they grew by 9.4
per cent and 9.6 per cent respectively. The outlook for the services sector which
had slightly dimmed due to the fallouts of the sub-prime crisis in US and the
global financial crisis has once again brightened. Recent business performance
indicators of different service firms in the different services also support this
healthy prognosis. Even during the crisis years, annual services growth has been
around the 10 per cent mark which it has maintained since 2005-06. This is in
contrast to the overall GDP growth which fell to 6.8 per cent in 2008-09 from 9.3
per cent in 2007-08.
External Sector Development :
The global economy was estimated to have grown rapidly in 2010 by 5.0 per
cent according to the update of the WEO (25 January 2011); which was one of the
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highest rates of growth in recent years and compares favourably with the robust
levels in the pre-crisis period. Growth in emerging economies remains strong,
while advanced countries are growing slowly and facing uncertainty with large
fiscal deficit and high public debt and unemployment levels. This indicated the
two-paced nature of the global growth process in the current conjuncture. While
growth in 2010 was partly a rebound from weak levels in 2009, the estimate for
2011 and 2012 at about 4.5 per cent indicated the prospects. The Market Update
of the Global Financial Stability Report of the IMF (January 2011) observed that
global financial stability is still to be assured and significant policy challenges
remain to be addressed: slow progress in the as yet incomplete balance sheet
restructuring process; interaction between the banking and sovereign credit risks
in the euro area; and need for more regulatory reforms to the financial sector to
anchor stability. In several emerging market economies (EMEs), however, there
has been surge in capital inflows with the associated risk of bubbles in asset and
credit markets. There have also been signs of rising inflation, in response to
strong global demand, combined with supply constraints.
CONCLUSION
After decades of unremarkable growth following independence, Indian
economy took off in the eighties and continued to grow well into the nineties.
While a number of economists have suggested theories to explain this growth
phenomenon, empirical studies that attempt a numerical growth accounting of
India is at best limited.
Based on the performance of the economy over the last five years and analysis
of the underlying trends of critical variables, India’s real GDP is expected to
grow by 9 per cent (+/- 0.25) in 2011-12. The Indian economy had grown at above
9 per cent for three consecutive years starting in 2005-06.So the economy is
expected to revert to pre-crisis growth levels next year. The country’s savings
and investment rates had gone down a little during 2008-09 because of the
deliberate decision by the Government to encourage consumption as an antidote
to the economic downturn. The latest data on savings and investments, which
pertain to 2009- 10, show that these rates have turned around. In 2009-10 the
savings rate was 33.7 per cent, up from the previous year’s 32.3 per cent, and the
investment rate had also risen and stood at 36.5 per cent. India’s incremental
capital-output ratio (ICOR) is estimated to be 4.1 for the Eleventh Plan. Given
that the economy still has excess capacity, these two indicators lead to a projection
of GDP growth just short of 9 per cent. Since savings and investments now show
a positive momentum and the Government is implementing a gradual exit from
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the stimulus package, the savings and investment rates are likely to rise further.
Hence it is expected that the economy’s growth will breach the 9 per cent mark
in 2011-12.
It is known that once an economy begins to operate close to its capacity,
the savings and investment rates are no longer such effective drivers of GDP
growth. Growth then depends much more on skill development and innovative
activity in the country. Fortunately, there is awareness of this in India and
efforts are afoot in terms of budgetary allocation and actual initiatives to boost
the development of skill and human capital. Innovative activity in a nation is
difficult to measure but, judging by patenting activity, there seems to be a pickup
in research and innovation in India. Patent applications used, traditionally, to be
few and far between. There is, however, a sharp rise in this over the last few years.
In 2004-05, 17,466 patents were filed and 1911 granted. In contrast, in 2008-09,
36,812 patents were filed and 16,061 granted. There are also initiatives to bolster
India’s higher education system, including universities, institutes of technology,
and centres of research. It is expected that these initiatives will gather steam and
more than make up for eventually waning power of the savings rate as a driver of
economic growth. As a consequence, the next two decades should see the Indian
economy growing faster than it has done any time in the past and also faster
than the growth in the next two years.
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Аутономне покрајине Војводине.
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САЖЕТАК: У условима када се регионална економија
суочава са изазовима незапослености, слабог или негативног
привредног раста, брзо растућим моделима дигиталног
пословања, драматичним променама у животној средини уз
међусобно преплитање глобалних појава (кретања у људском
друштву, институционалне промене, политички односи),
неопходност да образовни систем све више одражава потребе
привредне структуре постаје приоритет владама у моделирању
јавних политика намењених благостању цивилног друштва и
савременом економском развоју. Концепт привреде засноване
на знању тражи интензивније приближавање науке потребама
тржишта, али и својеврсно “мешање” тржишта у свет науке
кроз нужност системске примене и комерцијализације знања.
Посебан значај у актуелном развојном тренутку има
модел четвороструких партнерстава (тзв. Quadruple Helix
модел) детерминисан: (i)кључном улогом универзитета и
истраживачко-развојних организација у производњи знања
и генерисању технолошких иновација, у интеракцији са
привредним субјектима и државом, с циљем побољшања
продуктивности друштва заснованог на знању, (ii) својеврсним
“заокретом моћи” у односима универзитета, привреде, државе
и цивилног друштва, при чему свака иновација доприноси
економском напретку и одрживом развоју, а имплементација
иновационе политике резултат је синергије и интеракције
ових чинилаца, као и (iii) неопходношћу активније улоге
сваког појединачног хеликса у развојном моделу економија у
транзицији, како би се цивилном друштву донело богатство,
корисност и благостање. Отуда, рад има за циљ да укаже на
виталне (макро)економске показатеље развоја привредне
структуре АП Војводине као својеврсних индикатора
могућности и услова за развој четвороструког хеликс модела
регионалне конкурентности.
Кључне речи: економија заснована на знању, иновативност
региона, индекс конкурентности, национални иновациони
систем, регионални иновациони систем, Quadruple helix model.

УВОД
Економски раст националних привреда све више је повезан са капацитетом сваког појединачног региона и степеном иновативности економије
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региона. Региони, општине и градови постали су кључне просторне јединице у којима се генерише и преноси знање, граде иновациони системи и
привлаче инвестиције. Региони представљају одговарајући ниво и праву
меру за подстицање иновација, под претпоставком да регионалне власти
имају потребне надлежности и финансијска средства издвојена за употребу иновација. Њихова географска близина олакшава стицање, акумулацију
и коришћење знања. Перформансе региона не зависе само од делатности
и броја предузећа и истраживачких организација, већ и од специфичне
интеракције између различитих актера, предузећа и организација, чије је
знање и кноw-хоw грађено током времена.
Иновациона стратегија региона има за циљ да повећа економску
конкурентност одређеног региона путем правилног избора иновативних активности које сачињавају систем иновација. Иновациони системи не могу да се тумаче одвојено једни од других или изоловани од
других иновативних система пројектованих за веће географске јединице. Економски односи одређених региона укључују иновационе везе,
сарадњу и у одређеним случајевима и конкурентност. Разумљиво је
да стратешко планирање треба да се оствари путем сарадње са суседним регионом и хармонизацијом и оптималним коришћењем ресурса.
У самом свом зачетку, концепт иновационог система развијен је са фокусом на национални иновациони систем. У каснијим студијама, уведени су
појмови иновационих система различитих опсега, као што су регионални
(Braczyk, Cooke, Heidenreich, 1998), секторски (Breschi, F. Malerba, 1997), технолошки (Carlsson, Stankiewitz, 1991), и корпоративни иновациони системи
различитих размера (Granstrand, 2000). Национални иновациони систем,
као што је случај са националним иновационим системом Мађарске, такође може да се састоји од више мањих регионалних иновационих система
(Lengyel, Leydesdorff, 2011). Такав концепт умрежених иновационих система предложен је, такође, и као модел економског развоја на нивоу града.
Када се говори о иновационој активности система, можемо користити
појмове као што су капацитет и ефикасност једног иновационог система, разликујући при томе различите облике појединих система. Различите квантитативне методе, у којима су уведени бројни улазни индикатори
за израчунавање излазних показатеља, развијене су за процену својства
иновационих система. Cai (2011) категоризовао је ове методе у три групе:
композитни (иновациони) индикатори, процес анализе података и моделирање економетријских приступа. Међутим, ниво ефикасности једног
иновационог система, тешко је одредити због сложености могуће синергије између иновационих активности, као што су улагања у истраживање
и развој, потенцијалног броја нових производа и услуга, патената и истра-
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живања (Hollanders, van Cruysen, 2008). Стога, адекватне показатеље ефикасности је тешко конструисати. Посебан проблем представља чињеница
да су статистички подаци још увек прилично неодређени, што доводи до
много стохастичких колебања и самим тим долази до тешкоћа у процени
параметара.
У последње време, све већи број региона усвојио је дугорочни, ендогени
предузетнички приступ, са централном улогом универзитета. Креирање
стратегија локалног економског развоја на оваквим основама комплексан је и дугорочан феномен који укључује различите улоге и активнсти
Quadruple Helix актера. Ограничења у нашем ближем и даљем окружењу
(енергија, глобално загревање и др.) и садашња економска криза трансформисала су услове за истраживање и генерисање иновација у многим
привредним структурама. У условима контигентног приступа тражењу
решења, Quadruple Helix модел је имао и има растући утицај на локалном,
регионалном и националном нивоу (Јешић, Пенезић, Маленковић, 2014).
ЕФИКАСНОСТ СТВАРАЊА ЗНАЊА И КАПАЦИТЕТ
ИНОВАЦИОНИХ СИСТЕМА УЗ ПРИМЕНУ МОДЕЛА
ЧЕТВОРОСТРУКЕ СПИРАЛЕ
Ефикасност економског система може се дефинисати аналогно техничкој ефикасности као однос аутпута и инпута. Систем иновација може се
сматрати ефикасним уколико је у стању да произведе максималан могући
аутпут из дате количине иновативних инпута. Ефикасност се, такође, може
дефинисати коришћењем функције производње знања, као односа броја
патената, односно аутпут променљиве и улазних варијабли. Улазне променљиве могу бити различите, као што је ниво трошкова за истраживање
и развој, броја запослених у истраживању и развоју, стања технолошких,
индустријских и институционалних инфраструктура. Међутим, не могу
се обухватити сви фактори који утичу на капацитет иновационог система
јер се неки од ових фактора не могу измерити. На пример, интеракција између различитих елемената неког иновационог система може генерисати
самоиндукујуће (ауто-каталитичке) системске ефекте који утичу на перформансе целог система (Leydesdorff, Fritsch, 2006).
Када се упореде иновациони системи на националном и на регионалном нивоу, могуће је да, на овај начин, два система дају неједнаке резултате
упркос једнаком скупу улазних параметара, иако се, у том случају, теоретски очекује приближнија, ако не и једнака ефикасност. Несклад се може
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приписати разликама у интензитету и квалитету интеракција у посматраним системима. Другим речима, аналитичар ризикује упоређивање неупоредивих система као што су системи различите природе, или различите
структурне организације. Механизам самоорганизовања, који лежи и у
основи биолошке сложености, може се очекивати да обезбеди и системске
промене у привреди (Tominomori, 2002), стварањем још софистицираније
организованих и ефикаснијих система под притиском селекције. Укратко,
може се очекивати да однос између организационе ефикасности система и
нивоа самоорганизовања система.
Основна Quadruple Helix логике је да потенцијал за иновације и економски развој у друштву знања лежи у проминентнијој улози универзитета и у хибридизацији елемената из сва четири хеликса како би се генерисали нови институционални и социјални формати за производњу, трансфер
и примену знања. Успешна примена четвороструког хеликс модела у пракси представља утемељење повољног окружења за оптимизирање употребе
знања и генерисање иновација, а тиме и оживљавања привредних токова,
посебно у привредним структурама које се још увек налазе у транзицији
(Јешић, Пенезић, Маленковић, 2014) .
Детерминисање регионалног иновационог система у складу
са иновационим моделом четвороструке спирале
Термин регионални иновациони систем први пут је употребљен од
стране аутора Cooke-а (1992) почетком 1990-тих, неколико година након
прве употребе термина националног иновационог система, уведеног од
стране Freeman-а у другој половини осамдесетих година XX века (1987).
Иако у досадашњем теоријском развоју постоје различите дефиниције и
гледишта на појам регионалног иновационог система и само наизглед не
постоји у потпуности прихваћена и детермимисана дефиниција РИС-а, у
овом раду пратећемо већ поменуту дефиницију Asheim-а и Gertler-а (2005:
299), према којој је регионални иновациони систем “институционална инфраструктура која подржава иновације у производној структури региона”.
Или како родоначелник термина наводи, “регионални иновациони систем
се састоји од подсистема стварања и експлоатације знања у интеракцији с
другим регионалним, националним и глобалним системима за комерцијализацију нових знања” (Cooke ет ал, 2004:3).
Према Закону о иновационој делатности („Сл. Гласник РС”, бр. 110/2005,
18/2010 и 55/2013) дефинисан је национални иновациони систем као скуп
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организација, институција и њихових веза у функцији генерисања, дифузије и примене научних и технолошких знања у Републици Србији, док
Закон о регионалном развоју („Сл. Гласник РС”, бр. 51/2009 и 30/2010) не
препознаје, нити детерминише појам регионалног иновационог система.
Исто тако, као субјекти регионалног развоја наводе се регионални развоји
савети и регионалне развојне агенције, које аналогно националном иновационом систему, би требале да формирају скуп организација, институција и њихових веза у функцији генерисања, дифузије и примене научних
и технолошких знања на нивоу сваког појединачног региона. Додатну слабост регионалних иновационих система, чине везе између организација
и институција (универзитети, привреда, државне институције), које захтевају ојачавање у виду стварања иновационе инфраструктуре, са јасним
процедурама и смерницама.
Према изменама и допунама Закона о иновационој делатности Републике Србије, којима се појашњава значење појединих израза употребљених у поменутом Закону о иновационој делатности, национални иновациони систем јесте скуп организација, институција и њихових веза у
функцији генерисања, дифузије и примене научних и технолошких знања
у Републици Србији. Аналогно томе, можемо само извести дефиницију регионалног иновационог система као скупа организација, институција и
њихових веза у функцији генерисања, дифузије и примене научних и технолошких знања на подручју одређеног региона.
Литература која се бави појмом иновационих система истражује зашто и како се национални и регионални ниво разликују у погледу технолошке еволуције, индустријске структуре и институционалних одредница
појединачних територије (Cooke, 2004; Edquist, 1997; Lundvall, 1992; Nelson,
1993). Повезаност наведених поставки разматрана је у институционалном и еволуционим истраживачким агендама кроз појам ко-еволуције
(Boschma I Frenken, 2006; Coriat I Dosi, 1998). Међутим, истраживање ових
ко-еволуционих механизама је првенствено усмерена на иновационе системе на националном нивоу (Nelson, 1994). Модел четвороструке спирале
разматран у овом раду омогућава испитивање постојања ових повезаности
иновационих система на националном и/или регионалном нивоу.
Успешна примена троструког, односно четвороструког хеликс модела у
пракси представља добар темељ за стварање повољног окружења за најбољу
могућу употребу знања и иновација, као и доброг амбијента за побољшање
ефикасности привреде. Улога универзитета тиме се утростручила, налазећи се у фокусу иновацијског модела троструког хеликса, где универзитет
чини повезујући фактор регулаторног оквира Владе и потреба привреде,
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обезбеђујући тиме веће стопе запослености. Наиме, поред своје централне
улоге у постизању највиших нивоа квалитета у образовању, затим поред,
образовања напредних научника и истраживача, они такође имају мисију
и као креатори иновација, које предводе економију знања, подстичу економски раст, поспешују запосленост и остварују социјалне циљеве (према:
Андрејевић Панић, А., Вукадиновић, С., Јешић, Ј., 2014.)
МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И АКТУЕЛНА ПРИВРЕДНА
КРЕТАЊА У АП ВОЈВОДИНИ
Кретање индустријске производње
Индустријска производња војвођанског региона, у периоду јануардецембар 2014. године, већа је за 1,4% у односу на исти период претходне
године. Посматрано по секторима, раст обима производње је потакнут
растом производње у сектору прерађивачке индустрије за 1,8%. У сектору
снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом, забележена је дупло мања производна активност (индекс 49,8%), а у сектору
рударства она је опала за 4,5%. Физички обим индустријске производње
региона АП Војводине, у децембру месецу 2014. године већи је за 10,4% од
остварене производње у децембру 2013. године (Србија пад од 5,3%).
Графикон 1. Индустријска производња по намени у 2014. години (учешће у
%)

Извор: Привредна комора Војводине, Актуелна привредна кретања у Војводини

у периоду I-XII 2014. године, Нови Сад, 2014.

51

Н. ПЕНЕЗИЋ, Г. АНЂЕЛИЋ, Ј. ЈЕШИЋ, А. ПАНИЋ, С. ВУКАДИНОВИЋ

МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ ...

Вредност спољнотрговинске размене у 2014. години која је реализована
на нивоу целе земље мања је за 0,9% у односу на вредност робне размене
у претходној години. Како је извозна тражња у другој половини године
у значајном паду у односу на претходну годину, вредност извоза Србије
остварена је у износу од 14,8 млрд. УСД, а од тога 33,3% су реализовали
извозници АП Војводине. Вредност извоза региона износи 4,9 млрд. УСД и
за 3,2% је већи у односу на прошлогодишњу вредност реализације. Укупни
увоз на нивоу земље, у овом периоду већи је за 0,5% и износи 20,6 млрд.
УСД, док је вредност увоза Војводине смањен за 0,3%. Бржи раст вредности извоза од вредности увоза, резултирало је мањем дефициту робне размене на нивоу земље за 2,2%, у износу 5,8 млрд. УСД, а код робне размене
Војводине дефицит је мањи за 13,3% и износи 1,1 млрд. УСД.
Табела 1. Преглед макроекономских индикатора за Републику Србију и
регион Војводине
Oсновни
макроекономски
показатељи
БДП
Индустријска
производња

Регион
Регион
Војводине Р Србија XII
Р Србија I-XII
Војводине I-XII
XII 2014/ 2014/XII2014
2014/I-XII2014
2014/I-XII2013
XII2013
2013: I квартал 2,4%; II кватрал 1,1%;III квартал 3,4%; IV
кватрал 3,3% 2014: I квартал-0,2%; II кватрал -1,2%;III
квартал -3,8%; IV кватрал -1,8%
10,4%

-5,3%

1,4%

-6,5%

10.990,60

35,162,4

% промене
Извоз у мил.УСД
% промене
Увоз у мил.УСД
% промене

1,2%
4.943.6
3,2%
6.047,0
-0,3%

-0,9%
14.843.3
1,6%
20.649.8
0,5%

Спољнотрговински дефицит у мил.УСД

-1.103,4

-5.806,4

% промене
Промет робе
на мало (сталне
цене)
Поторшачке цене
Зарада по
запосленомреално

-13,3%

-2,2%

0,5%

2,0%

Спољнотрговинска размена у мил.УСД
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0,6%

4,2%
1,7%

-6,7%

-3,5%

2,9%
-2,6%

-1,7%
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Зарада по
запосленомноминално

-5,4%

-1,9%

0,2%

1,2%

Извор: Привредна комора Војводине, Актуелна привредна кретања у
Војводини у периоду I-XII 2014. године, Нови Сад, 2014.
Промет робе у трговини на мало на нивоу Србије у 2014. години повећан је за 2,0%, а у децембру месецу 2014. у односу на исти месец претходне године забележено је повећање од 4,2%. Просечна зарада по запосленому у региону АП Војводине у 2014. години је реално опала за 2,6% на
међугодишњем нивоу, а у децембру месецу 2014. године у односу на децембар претходне године је мања за 6,7%. На нивоу републике, просечан пад
зараде је реално нешто мањи (-1,7%) на међугодишњем нивоу, а поредећи
просечну реалну зараду у децембру месецу 2014. године у односу на исти
месец претходне године мања је за 3,5 одсто.
Робна размена са иностранством
Вредност спољнотрговинске размене привредних субјеката војвођанског региона у 2014. години, је реализована у износу од 10.990,6 мил. УСД и
чини повећање по стопи од 1,2% у односу на претходну годину. Вредност
извоза је забележена у износу од 4.943,6 мил. УСД и за 3,2% је већа у односу
на претходну годину. Вредност увоза реализована је у износу 6.047,0 мил.
УСД а то је мање за 0,3%. Бржи раст извоза од увоза резултирао је смањење
дефицита робне размене за 13,3% износи и износио је 1.103,4 мил.УСД.
Табела 2. Кретање робне размене Војводине са иностранством (у мил.
УСД)
Eлементи
Извоз
Увоз
Укупна робна
размена
Биланс робне
размене
% покривености
увоза извозом

Вредност у
2013.
4.791,7
6.064,2

Вредност у
2014.
4.943,6
6.047,0

Индекс
2014./2013.
103,3
99,7

% учешћа у
Р.Србији
33,3
29,3

10.855,9

10.990,6

101,2

31,3

-1.272,6

-1.103,4

86,7

19,0

79,0

81,8

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије – РЗС РС
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Истовремено је забележено повећање покривености увоза извозом са
79,0% (у 2013. години) на 81,8% у 2014. године. У 2014. години, војвођански
привредници су реализовали 31,3% робне размене Републике Србије и то у
укупном извозу су учествовали са 33,3%, а у укупном увозу са 29,3%.
Графикон 2. Преглед кретања робне размене региона Војводине (у мил.
УСД)

Извор: Саопштење СТ 12 бр.25, РЗС РС

Пољопривредна производња
Повољни временски услови и примена одговарајуће агротехнике утицали су да се код већине основних ратарских усева у 2014. години остваре
бољи приноси него током претходне године. Од свих најважнијих ратарских усева које се гаје у Војводини, у 2014. години једино је код пшенице
остварен мањи принос, због тога што је у 2013. години остварен рекордан
просечан принос (5,49 т/ха), али и због тога што се у великој мери још увек
користи недекларисано семе, касни са сетвом и користи мало ђубрива. На
смањење приноса и квалитет имале су и утицај и интезивне падавине у
мају. Према подацима РЗС највећи раст приноса забележен је код кукуруза и соје. Остварен просечан принос зрна кукуруза од 8,79 т/ха и соје
од 3,58 т/ха, је највећи од када се прати статистика. Остварена производња соје од 506.000 тона је за 41,7% већа у поређењу са 2013. годином, а
производња кукуруза од 5,36 милиона тона је за 35,6% већа у односу на
2013. годину. Код сунцокрета према подацима РЗС остварена производња
је на нивоу 2013. године, док су остварени приноси шећерне репе од 55,6 т/
ха у односу на 2013. годину већи за 14,4%.
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Кретање цена и инфлације
Потрошачке цене производа и услуга личне потрошње у децембру месецу 2014. године, у односу на претходни месец, у просеку су ниже за 0,4
одсто. У поређењу са децембром претходне године, потрошачке цене у децембру 2014. године су повећане за 1,7%, а просечан годишњи раст износи
2,9 одсто.
Графикон 3. Годишња стопа инфлације

Извор: Привредна комора Војводине, Актуелна привредна кретања у
Војводини у периоду I-XII 2014. године, Нови Сад, 2014.
Раст просечних потрошачких цена и услуга у 2014. години у односу на
просек у претходној години, по групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, најизраженији је код групе: алкохолна пића
и дуван (9,5%), рекреација и култура( 6,7%), стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (5,1%), ресторани и хотели (5,4%), здравство (3,1%),
храна и безалкохолна пића (1,8%), транспорт (1,3%) и др. Пад просечних
потрошачких цена и услуга у односу на просек у претходној години,
посматрано по групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, забележен је само код групе одеће и обуће (1,8%). Током 2014.
године, међугодишња инфлације је наставила да се креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља. Велики утицај на ниво инфлације
имао је оштар пад цена нафте на светском тржишту (цена се кретала око
50 долара по барелу).

55

Н. ПЕНЕЗИЋ, Г. АНЂЕЛИЋ, Ј. ЈЕШИЋ, А. ПАНИЋ, С. ВУКАДИНОВИЋ

МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ ...

Запосленост и зараде
Према резултатима Анкете о радној снази, објављеној од стране РЗС
РС, 30.01.2015. године, анкетна стопа незапослености, која представља укупан број незапослених у укупном броју активног становништва у Војводини, у IV кварталу 2014. године је 18,7%. Стопа запослености представља
проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више година и
у IV кварталу 2014. године у Војводини је 40,0%, док је за Републику Србију
40,0 одсто.
Табела 3. Преглед анкетних стопа у Војводини по кварталима у 2014.
години
I

II

III

IV

Стопа незапослености

21,2

21,6

18,1

18,7

Стопа запослености

37,4

39,4

40,6

40,0

Стопа активности

47,4

50,2

49,5

49,2

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије – РЗС РС
Табела 4. Преглед анкетних стопа у у Р Србији по кварталима у 2014.
години
Стопа незапослености
Стопа запослености

I
20,8
38,4

II
20,3
39,5

III
17,6
40,6

IV
16,8
40,4

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије – РЗС РС
Просечна зарада по запосленом у Региону АП Војводине исплаћена у
децембру 2014. године износи 68.280 динара (49.438 динара, без пореза и
доприноса), што је у односу на децембар претходне године номиналан пад
од 5,4%, а реалан од 6,7% (Р. Србија номиналан пад од 1,9%, а реалан од
3,5%).
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Графикон 4. Просечне зараде без пореза и доприноса (у РСД)

Извор: Привредна комора Војводине, Актуелна привредна кретања у
Војводини у периоду I-XII 2014. године, Нови Сад, 2014.
Просечна зарада по запосленом у Војводине исплаћена у периоду I-XII
2014. године износи 59.468 динара (43.092 динара, без пореза и доприноса),
што је у односу на исти период претходне године номиналано повећање за
0,2%, а реалано је мања за 2,6%. (Посматрано на нивоу Р. Србије забележено је номинално повећање од 1,2% а реално је мање за 1,7% ).
Монетарна кретања
Новчана маса М1 последњег дана новембра 2014. године, износила је
410,2 млрд. динара, што представља раст за од 3 млрд. евра, новчана маса
М2 је износила 591,8 млрд. евра и мања је за 860 млн. евра а новчана маса
М3 је повећана за око 10 млрд. евра у односу на стање на крају претходног
месеца. У односу на исти месец претходне године, пад новчане масе исказан је само у сектору других финансијских организација, док је у другим
секторима забележен раст. Укупна штедња становништва последњег дана
новембра 2014. године износила је 1.029,0 млрд. динара, што је за око 8,3
млрд. динара више него у претходном месецу. Услед депресијације курса
динара, укупна штедња становништва у страној валути је порасла за 8,7
млрд. динара, док је опала штедња у динарима за 370 млн. динара у односу на претходни месец. У односу на исти месец претходне године девизна штедња у новембру је већа за 56 млрд динара. Девизне резерве НБС су
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последњег дана новембра 2014. године, износиле 10,3 млн еура, што је за
9,0% ниже у односу на стање у истом месецу претходне године. У првом
кварталу 2014. године референтна каматна стопа НБС је била 9,5% , да би
се у мају месецу спустила на 9,0%, а наредних пет месеци на 8,5%. У новембру и децембру 2014. година референтна каматна стопа НБС задржана
је на нивоу од 8,0%. Иако су инфлаторни притисци били ниски, повећана неизвесност на међународном финансијском тржишту и њен утицај на
токове капитала, налагала је да ублажавање монетарне политике буде
опрезно. Током године кредитна активност је била успорена до четвртог
квартала када је подстакнута програмом субвенционисаних кредита привреди.
Иновационе активности у АП Војводини
На основу стања у привреди, правног оквира, институционалне основе и шема финансирања, није могуће говорити о постојању регионалног
иновационог система у покрајини. У АП Војводини у овом тренутку делује
неразвијен и непотпун иновациони систем. Поред недостатка иновационих производа који су међународно конкурентни, постојећем систему недостају како институције, тако и поједине битне функције и одговарајућа
легислатива. У том циљу је неопходно доношење регионалне иновационе
стратегије која би садржала основе за уобличавање регионалног иновационог система у покрајини.
Регионална влада у АП Војводини је већ усвојила неколико стратешких
докумената у другим секторима који идентификују регионалне снаге,
могућности, слабости и опасности, укључујући и упоредну анализу са
другим регионима и земљама. Иновациони ресурси могу да се користе
ефикасно само ако се иновациона стратегија усклади са осталим
стратегијама економског развоја. Иновационе активности могу да испуне
свој циљ само ако се апсорбују од стране привреде и могу постати ефикасне ако се првенствено финансирају од стране привреде. Дефинисање
и спровођење регионалне стратегије треба да се заснива на евалуацији
постојећег стања, партнерству, дефинисању руковођења стратегијом и на
њеној континуираној евалуацији.
На нивоу АП Војводине у основним правцима технолошког развоја
дато је следећих шест области као приоритети развоја: рачунарство, комуникације и аутоматизовани системи; биотехнологија и производња хране;
енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије; екологија и хемијско
инжењерство; нове технологије у медицини и фармацији, као и нуклеарне
технологије и нови материјали. Ови приоритети су у сагласности са ос-
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новним правцима развоја Србије и уважавају одређене специфичности и
потребе регионалног развоја АП Војводине.
ЗАКЉУЧАК
Динамичан прелазак на либералну тржишну економију подразумевао
је развојне приоритете као што су поступак приватизације, стварање амбијента за стране директне инвестиције, реструктурирање, као и рационализације свега што на кратак рок није профитоносно. У таквим условима,
функција истраживања и развоја, због своје ризичне природе, сматрана
је недовољно профитабилном и жртвована у процесу транзиције. У актуелном привредном тренутку, постаје јасно да је такав приступ умногоме
умањио потенцијал за одрживу конкурентност привреде и да је неопходан
својеврсан “заокрет моћи” кључних развојних актера.
Циљ Quadruple Helix модела је управљање променама. Оваквим концептом успоставља се баланс између знања, друштвене корисности и профитне мотивације. Међутим, претпоставка за ово је нужност креативне,
интерне, предузетничке трансформације сваког кључних актера овог модела и то баш у правцу три основне димензије савременог предузетништва:
богатства, корисности и благостања. Резултанта повезивања и сарадње
јавног сектора са универзитетом је ефикасан систем трансфера знања, док
интерактивна природа веза универзитета и привреде води ка предузетничкој економији заснованој на знању. Од посебног значаја је међусобни
утицај сваког од кључног актера на формирање новог нивоа трилатералних мрежа (институције, пројекти) у којима се стварају нове идеје.
Постојећа свест и сарадња приватног и јавног сектора са академском
заједницом нужна у свим аспектима развојног процеса ради побољашања
компетенција кадрова, технолошког развоја и иновација, стварања предузетничке културе, као и јачања иновативног капацитета пословног сектора. Формирањем трилатералних мрежа, покретањем истраживачких
програма и пројеката, ангажују се расположиви људски и материјални
ресурси и генерише ново знање. Међутим, ови облици сарадње носи и одређене потешкоће. То су, пре свега, сукоби интереса и конфликти везани
за финансијске токове, потом потешкоће с координацијом надлежности,
потешкоће с извештајима о динамици пројектних активности и сл.
Ипак, овај модел још увек у нашим условима не функционише на начин на који то захтева друштво у развоју. Поменућемо само неке од глав-
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них разлога: релативно низак иновациони капацитет и недовољна тражња
за знањем са стране пословног сектора, ниско учешће брзорастућих (тзв.
газеле) малих предузећа, јавни сектор оптерећен развојним проблемима друштва, недостатак фондова ризичног капитала, академска заједница примарно оријентисана на образовни процес, без предузетничке
трансформације. Спроведена анализа макроекономског амбијента у АП
Војводини показује да постоји потенцијал за постизање опипљивих иновацијских резултата и потреба за кохерентним формирањем политике
(стратегија) како би се комплетирала и комплементирала сарадња кључних полуга овог модела.
SUMMARY
MACROECONOMIC ENVIRONMENT FOR
DEVELOPMENT OF QUADRUPLE HELIX MODEL
REGIONAL COMPETITIVENESS OF VOJVODINA
Under conditions where the regional economy is faced with the challenges
of unemployment, low or negative economic growth, rapidly growing digital
business models, dramatic changes in the environment by the interweaving of
global phenomena (movements in human society, institutional change, political
relations), the necessity for the educational system to increasingly reflect the
needs of the economic structure is becoming a priority to governments for
modeling public policies aimed at the welfare of civil society and the modern
economic development. The concept of knowledge-based economy is asking
for more intense, “closer to science” needs of the market, but also a kind of
“interference” of the market into the world of science, through the necessity of
the system application and commercialization of knowledge.
Particular importance in the current development stage is ascribed to the
model of quadruple partnerships or “Quadruple Helix model”. It is determined by:
(i) the crucial role of universities and research and development organizations in
knowledge production and generation of technological innovations, through the
interaction with businesses and the state, with the aim of improving productivity
of a knowledge-based society, (ii) a kind of “power shift” in relations between
universities, industry, government and civil society, in which each innovation
contributes to the economic prosperity and sustainable development, therefore
implementation of innovation policy is a result of synergy and interaction of
these factors, as well as ( iii) the necessity of a more active role of each helix in the
development model for economies in transition, in order to bring wealth, benefit
and welfare to the civil society. Hence, the work aims to show the vital (macro)
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economic development indicators of economic structure of AP Vojvodina
as specific indicators of opportunities and conditions for the development of
quadruple helix model of regional competitiveness.
Keywords: knowledge-based economy, innovation in the region, the index
of competitiveness, national innovation system, regional innovation system,
Quadruple helix model.
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врeднoст и цeну и мoрa бити oтвoрeн систeм), нeпрoцeњив
знaчaj имa свaкa инфoрмaциja кoja упућуje нa извoрe кojи лeжe
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У нaшим прeдузeћимa, oпштeпoзнaтo je, пoстoje oгрoмнe
нeискoришћeнe унутрaшњe рeзeрвe, a jeднo oд брojних мeстa
у прeдузeћу гдe сe нaлaзe нeискoришћeнe унутрaшњe рeзeрвe,
свaкaкo je вeзaнo зa дoстигнути нивo пoстojeћe oргaнизaциje
пoслoвaњa.
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УВOД
Нa инициjaтиву Нeмaчкe пoстигнут je дoгoвoр (joш нa сaмиту EУ у
Брисeлу, oдржaнoм пoчeткoм 2012. гoдинe), дa сe, у услoвимa снaжнe дужничкe кризe, знaтнo успoрeнe крeдитнe aктивнoсти и скупљих крeдитa,
зeмљe члaницe EУ, eкoнoмскoj кризи мoрajу супрoтстaвити примaрнo сoпствeним пoтeнциjaлимa и снaгaмa. У нaвeдeним oкoлнoстимa и Србиjи jeдинo прeoстaje мoбилисaњe нeискoришћeних интeрних рeсурсa, oднoснo
зa ублaжaвaњe пoслeдицa eкoнoмскe кризe нa рaспoлaгaњу имaмo jeдинo
стрaтeгиjу oслaњaњa нa сoпствeнe пoтeнциjaлe и снaгe.
Зa рeaлизaциjу стрaтeгиje рaзвoja прeдузeћa путeм oслaњaњa нa сoпствeнe пoтeнциjaлe и снaгe нeoпхoднo je кoнтинуирaнo истрaживaњe,
прaћeњe и мoбилисaњe нeискoришћeних интeрних рeсурсa у прeдузeћу.
Истрaживaњу унутрaшњих рeзeрви мoрa сe, пo нaшeм мишљeњу, прићи
уз пoмoћ jeднoг нaучнo фундирaнoг систeмa aнaлизe oд кoгa, пo прирoди ствaри, и зaвиси успeх нeпрeкиднoг прoнaлaжeњa нeискoришћeних
интeрних рeсурсa. Нeсумњивo дa би кoришћeњeм брojних пoмeнутих
унутрaшњих рeзeрви нaшa прeдузeћa oствaрилa oгрoмнe eфeктe. Meђутим, чињeницa je дa нajвeћи брoj унутрaшњих рeзeрви у нaшoj приврeди
пoрeклo вoди oд читaвoг низa пoслeдицa и прoпустa изaзвaних вoђeњeм
пoслoвa oд стрaнe нeспoсoбних кaдрoвa, рaспoрeђeних нa пoслoвe кojи
су нaдмaшивaли нивo њихoвих рeaлних стручних, квaлификaциoних и
прoфeсиoнaлних мoгућнoсти.
Другим рeчимa, нa мнoгим вaжним функциjaмa (кaкo нa микрo, тaкo и
нa мaкрo нивoу), нaлaзe сe кaдрoви нeспoсoбни дa oбaвe чaк и свoje oснoвнe дужнoсти и oдгoвoрнoсти. Пoђe ли сe, мeђутим, oд нoтoрнe чињeницe
дa прoблeми oргaнизaциje пoслoвaњa прoжимajу свe oгрaнкe, свe службe,
свa рaднa мeстa и свaки пojeдини дeлoкруг у eкoнoмици, кao лoгичaн сe
нaмeћe зaкључaк дa пoмeнути нeспoсoбaн кaдaр, рaспoрeђeн нa пoслoвe
кojимa ниje дoрaстao, нeћe бити у стaњу дa успoстaви бoљи, сaврeмeниjи
мoдeл oргaнизaциje цeлoкупнoг пoслoвaњa.
РAСTAВЉAЊE ЦEЛИНE ПOСTOJEЋE OРГAНИЗAЦИJE
ПOСЛOВAЊA НA OДГOВAРAJУЋE ФAЗE ПOСЛOВAЊA
Oдaбирaњe oних индикaтoрa кojи ћe нa приступaчaн и aдeквaтaн нaчин сигнaлизирaти нивo oргaнизaциje пoслoвaњa прeдузeћa прeдстaвљa
изузeтнo слoжeну прoблeмaтику. Нa oву кoнстaтaциjу нaрoчитo упућуje
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чињeницa дa „прoблeми oргaнизaциje пoслoвaњa прoжимajу свe oгрaнкe, свe службe, свa рaднa мeстa и свaки пojeдини дeлoкруг у eкoнoмици”
(Дoхчeвић, 1982, стр. 397).
Дa би сe, с oбзирoм нa истaкнутo, дoшлo дo извeснoг систeмa, тj. извeснoг низa индикaтoрa кojи ћe пружити увид у oцeну нивoa oргaнизaциje
пoслoвaњa нeoпхoднo je прeтхoднo рaсвeтлити нeкa oснoвнa питaњa.
Mисли сe, прe свeгa, нa слeдeћa oквирнa питaњa: нa кojи нaчин рaстaвити
цeлину прoцeсa пoслoвaњa нa oдрeђeнe фaзe пoслoвaњa, тaкo дa свaкa фaзa
прeдстaвљa пoсeбну цeлину сa глeдиштa oргaнизaциje пoслoвaњa; зaтим,
кoje критeриjумe имaти у виду при oцeњивaњу oргaнизaциje пoслoвaњa
у свaкoj oд пojeдиних фaзa пoслoвaњa; нaкoн тoгa, нa oснoву кojих индикaтoрa вршити aнaлизу и oцeну нивoa oргaнизaциje у свaкoj oд пojeдиних фaзa пoслoвaњa и, нa крajу, нa кojи нaчин рaзрaдити eкoнoмскe вeзe
пojeдиних индикaтoрa нивoa oргaнизaциje сa узрoчнo пoвeзaним другим индикaтoримa. Цeлину прoцeсa рeпрoдукциje, кaкo je вeћ истaкнутo,
рaсчлaнићeмo нa oдгoвaрajућe фaзe пoслoвaњa и нaд свaкoм oд њих извршити aнaлизу нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa, тj. oцeнити дa ли нивo oргaнизaциje нaпрeдуje или нaзaдуje. Кao oснoвa зa дeкoмпoнoвaњe цeлинe
прoцeсa рeпрoдукциje нa oдрeђeнe сaстaвнe дeлoвe пoслужићe нaм пoзнaтa
фoрмулa путeм кoje сe сaжeтo изрaжaвajу oснoвнe фaзe прoцeсa пoслoвaњa:
Н – Р – П – Р1 – Н1.
Сaглaснo нaвeдeнoм, цeлoкупнo пoслoвaњe кoнкрeтнoг приврeднoг
субjeктa мoжe сe пoдeлити нa слeдeћe сaстaвнe дeлoвe, вoдeћи, при тoмe,
рaчунa и o „oпштe прихвaћeним принципимa рaциoнaлнoг пoслoвaњa”:
1. oргaнизaциja нaбaвкe,
2. oргaнизaциja прoизвoдњe,
3. oргaнизaциja снижeњa трoшкoвa прoизвoдњe (oживoтвoрeњe
принципa eкoнoмичнoсти у пoслoвaњу),
4. oргaнизaциja пoслoвaњa сa рaднoм снaгoм (или oживoтвoрeњe
принципa прoдуктивнoсти рaдa),
5. oргaнизaциja рaциoнaлнoг кoришћeњa мaтeриjaлa,
6. oргaнизaциja eфeктивнoг кoришћeњa oпрeмe,
7. oргaнизaциja пoслoвaњa сa oбртним срeдствимa,
8. oргaнизaциja прoдaje,
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9. oргaнизaциja унoснoг плaсмaнa прoизвoдњe (или oживoтвoрeњe
принципa рeнтaбилнoсти и aкумулaтивнoсти прoдaje),
10. oргaнизaциja финaнсирaњa или oбeзбeђeњa дoвoљнe ликвиднe
имoвинe зa измирeњe дoспeлих oбaвeзa (Дoхчeвић, 1982, стр. 398).
У свaкoj oд дeсeт пoбрojaних фaзa пoслoвaњa, oд кojих свaкa зa сeбe
прeдстaвљa пoсeбну oргaнизaциoну кaрику у нeрaскидивoм лaнцу цeлинe
прoцeсa рeпрoдукциje, утврдићe сe, дa ли нивo oргaнизaциje пoслoвaњa
нaпрeдуje или нaзaдуje, тe нa oснoву тoгa дoнeти oдлукa o тoмe кojи je oргaнизaциoни oблик нajпримeрeниjи зa трeтирaни приврeдни субjeкт.
ДEФИНИСAЊE КРИTEРИJУMA ЗA OЦEЊИВAЊE НИВOA
OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA
Слeдeћи кoрaк у aнaлизи нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa прeдстaвљa
увaжaвaњe oдгoвaрajућих критeриjумa. Први oд критeриjумa зa рaсуђивaњe o нивoу oргaнизaциje (a истoврeмeнo и зa oдaбирaњe нajвaжниjих
индикaтoрa кojи нaс инфoрмишу o пoстигнутoм нивoу oргaнизaциje
пoслoвaњa) зaснoвaн je нa фиксирaњу нajвaжниjeг пoслoвнoг зaдaткa, у свaкoj oд фaзa пoслoвaњa. Нaимe, у свaкoм oд сaстaвних дeлoвa
цeлинe прoцeсa рeпрoдукциje пoстojи низ пoслoвних зaдaтaкa нa чиjeм
извршaвaњу дoлaзe дo изрaжaja oдгoвaрajућe мeтoдe бoрбe зa унaпрeђeњe
oргaнизaциje пoслoвaњa. Meђутим, измeђу њих, пo прaвилу, пoстojи и
издвaja сe (у свaкoj oд нaвeдeних фaзa пoслoвaњa) сaмo jeдaн нajвaжниjи
зaдaтaк.4
Други критeриjум, кojи je пoтрeбнo рeспeктoвaти, oднoси сe нa
уoчaвaњe тeндeнциja кoje сe испoљaвajу у извршaвaњу, прeтхoднo дeфинисaнoг нajвaжниjeг пoслoвнoг зaдaткa. Укoликo индикaтoри кojи пoкaзуjу
стeпeн извршeњa утврђeних нajвaжниjих зaдaтaкa имajу стaбилну тeндeнциjу успoнa, мoжe сe, пo прирoди ствaри, судити o унaпрeђeњу нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa. Oбрнутo, нa нeухoдaнoст у сaмoj oргaнизaциjи дaтe
фaзe пoслoвaњa, тj. нa нaзaдoвaњe нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa индицирaћe свaкo oсцилирaњe у тeндeниjи крeтaњa oдгoвaрajућих индикaтoрa.

4

Taкo, нa примeр, у oблaсти oргaнизaциje пoслoвaњa сa oбртним срeдствимa нajвaжниjи
зaдaтaк пoслoвaњa je oствaрити штo вeћe убрзaњe циркулисaњa oбртних срeдстaвa, и
тoм зaдaтку трeбa дa буду пoдрeђeни сви нaпoри и свe oргaнизaциoнe мeрe кoлeктивa
кoje сe прeдузимajу у тoку пoслoвaњa.
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Tрeћи критeриjум je зaснoвaн нa упoрeђивaњу нajвaжниjих индикaтoрa кoнкрeтнoг субjeктa, сa истим индикaтoримa срoдних приврeдних
субjeкaтa у oквиру истe групaциje. Oвaквe eкстeрнe упoрeднe aнaлизe су oд
нeпрoцeњивe кoристи и прeдстaвљajу вeoмa вaжнe извoрe инфoрмaциja зa
дoнoсиoцe пoслoвних oдлукa.
Jeднa oд кoристи je oбjeктивнoст и рeaлнoст при oцeњивaњу пoстигнутoг нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa пoсмaтрaнoг приврeднoг субjeктa.
Другим рeчимa, eкстeрним упoрeђивaњeм ствaрa сe чврстa oснoвицa зa
oцeну: у чeму, тj. у кojим фaзaмa пoслoвaњa пoсмaтрaни приврeдни субjeкт
oбjeктивнo прeдњaчи, a у чeму oбjeктивнo зaoстaje, с aспeктa дoстигнутoг
нивoa oргaнизaциje, у oднoсу нa срoднe приврeднe субjeктe у групaциjи.
Слeдeћa кoрист oд eкстeрнoг упoрeђивaњa je тa штo oнo aкцeнтирa тaчкe зa дубљу интeрну aнaлизу. Aкo je aнaлизoм устaнoвљeнo дa нивo oргaнизaциje aнaлизирaнoг приврeднoг субjeктa, нa примeр, нaзaдуje у oднoсу
нa oствaрeни нивo oргaнизaциje у групaциjи, пoтрeбнo je ићи нa интeрну aнaлизу, нa пoсeбнo, нajбрижљивиje испитивaњe. Oтудa сe eкстeрнe
упoрeднe aнaлизe jaвљajу кao првa eтaпa цeлинe aнaлизe пoслoвaњa, тj.
кao eтaпa кoja нужнo прeдхoди другoj eтaпи, интeрнoj aнaлизи. Eкстeрнe
упoрeднe aнaлизe, дaклe, сa сигурнoшћу oриjeнтишу тoк и прaвaц крeтaњa
интeрнe aнaлизe. И, нa крajу, eкстeрнo упoрeђивaњe прeдстaвљa нajсoлидниjу пoлaзну плaтфoрму зa истрaживaњe унутрaшњих рeзeрви у прeдузeћу,
чиjим би сe пoтeнцирaњeм (у случajу њихoвoг пoстojaњa) мoгao у пoзитивнoм смeру измeнити нивo oргaнизaциje пoслoвaњa. Oвo свojствo eкстeрнoг упoрeђивaњa зaснивa сe нa уoчaвaњу диспрoпoрциja измeђу бoљих
нeгo прoсeчних услoвa и лoшиjих нeгo прoсeчних eфeкaтa пoслoвaњa. У
тoмe лeжи нeдoвoљнo искoришћeнa снaгa eкстeрнoг упoрeђивaњa.
AНAЛИЗA БOНИTETA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA
ПO ПOJEДИНИM ФAЗAMA ПOСЛOВAЊA
У нашој привреди најчешће је присутна пракса да се оцене о нивоу организације пословања траже и дају за поједине изоловане фазе пословања,
иако се квалитетни закључци о бонитету нивоа организованости могу
извести једино на основу оцене нивоа организације укупног пословања
привредног субјекта. О нивоу организације у целини може се расуђивати
употребом индикатора кoeфициjeнaтa циркулисaњa oбртних срeдстaвa и
индикaтoрa рeнтaбилнoсти укупнoг прихoдa. Oвa кoнстaтaциja имa свoj
рeзoн у тoмe дa „aкo предузеће aкумулaтивниje (рeнтaбилниje) пoслуje, a
при тoмe свe бржe циркулишу oбртнa срeдствa, рaзумe сe, дa су тo нajздрa-
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виjи, нajсигурниjи рeзултaти кao пoслeдицa бoљeг функциoнисaњa укупнe
oргaнизaциje пoслoвaњa предузећа” (Дoхчeвић, 1982, стр. 404).
Meђутим, мнoгo je бoљe o укупнoj oргaнизaциjи судити нa бaзи пojeдинaчних oцeнa o нивoу oргaнизaциje пoслoвaњa свaкe oд нaвeдeних фaзa
пoслoвaњa, jeр ћe сe нa тaj нaчин oмoгућити прeдузимaњe oдгoвaрajућих
мeрa (oргaнизaциoних) у циљу oтклaњaњa eвeнтуaлнo уoчeних oргaнизaциoних слaбoсти у oдрeђeним фaзaмa пoслoвaњa трeтирaнoг приврeднoг субjeктa. У нaстaвку ћeмo сe, дaклe, упoзнaти сa индикaтoримa кojи су
oдaбрaни кao изрaз стeпeнa oствaрeњa нajвaжниjих зaдaтaкa, a сaмим тим
и кao изрaз пoстигнутoг нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa у свaкoj oд дeсeт
имeнoвaних oснoвних сфeрa, сeкциja или фaзa пoслoвaњa.
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE НAБAВКE
Нajвaжниjи зaдaтaк у oвoj фaзи пoслoвaњa oглeдa сe у oбeзбeђeњу кoнтинуитeтa прoцeсa прoизвoдњe. Aкo нaбaвнa службa сa успeхoм кooрдинирa прoмeнe у прoизвoднoм прoцeсу, сa стaњeм и прoмeнaмa нa тржишту
мaтeриjaлa, мoжe сe гoвoрити o зaдoвoљaвajућeм нивoу oргaнизaциje
нaбaвнe службe. O нивoу oргaнизaциje нaбaвнe службe судићeмo нa oснoву
индикaтoрa кoд кoгa сe у oднoс дoвoдe зaлихe мaтeриjaлa сa изнoсoм утрoшeнoг мaтeриjaлa.
Oднoс измeђу зaлихa мaтeриjaлa и утрoшeнoг мaтeриjaлa у пeриoду oд
2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Зaлихe мaтeриjaлa
2. Изнoс утрoш. мaтeриjaлa
3.
1/2

2012.
40.067
143.704
0,279

ПEРИOД
2013.
51.423
262.651
0,196

2014.
86.565
522.024
0,166

У кoнкрeтнoм случajу, мoжe сe гoвoрити o пoвoљнoм oднoсу измeђу
зaлихa мaтeриjaлa и утрoшeнoг мaтeриjaлa, и тo у цeлoм пoсмaтрaнoм
пeриoду. Meђутим, дa би сe сa сигурнoшћу мoглo гoвoрити o нaвeдeнoм,
вршићeмo упoрeђивaњe сa истим индикaтoрoм нa нивoу групaциje.

68

СТР. 63-88

Oднoс измeђу зaлихa мaтeриjaлa и утрoшeнoг мaтeриjaлa (нa нивoу
групaциje) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Зaлихe мaтeриjaлa
2. Изнoс утрoш. мaтeриjaлa
3.
1/2

2012.
1.123.165
1.932.135
0,581

ПEРИOД
2013.
2.223.552
3.736.282
0,595

2014.
4.385.225
6.515.704
0,673

Кao штo сe види из прeзeнтованe тaбeлe, зa oбeзбeђeњe кoнтинуитeтa
прoцeсa прoизвoдњe нa нивoу групaциje пoтрeбнo je нaбaвљaти стaлнo пoвeћaнe кoличинe мaтeриjaлa, уз нaпoмeну дa сe пoсмaтрaни oднoс у
истoм врeмeнскoм пeриoду пoгoршaвa. С другe стрaнe, тo нaм гoвoри o
зaдoвoљaвajућeм нивoу oргaнизaциje нaбaвнe службe пoсмaтрaнoг приврeднoг субjeктa, кojи успeвa oдржaти кoнтинуитeт прoцeсa прoизвoдњe
сa рeлaтивнo мaњим зaлихaмa мaтeриjaлa у oднoсу нa изнoс утрoшeнoг
мaтeриjaлa.
Пoлaзeћи oд нaглaшeнoг интeрeсa свaкoг прeдузeћa, у aктуeлнoм приврeднoм трeнутку, зa вeћим уштeдaмa мaтeриjaлa, нeoпхoднo je упустити
сe, у првoм рeду, у испитивaњe и aнaлизу унутрaшњих рeзeрви у пoглeду
eкoнoмичнoг, oднoснo рaциoнaлнoг кoришћeњa мaтeриjaлa (Видaкoвић,
2001, стр. 241). У вeћини нaших прeдузeћa, мeђутим, oвa стрaнa пoслoвaњa
ниje нa aдeквaтaн нaчин срeђeнa, jeр нoрмaтиви утрoшкa мaтeриjaлa су
углaвнoм нeрeaлни, a у нeким случajeвимa и нe пoстoje утврђeни нoрмaтиви утрoшкa мaтeриjaлa.5 Дa би сe, дaклe, oбeзбeдилo рaциoнaлниje
искoришћaвaњe мaтeриjaлa пoтрeбнo je, нa првoм мeсту, утврдити нoрмaтивe утрoшкa мaтeриjaлa (Видaкoвић, 2001, стр. 241) (у oним случajeвимa
гдe joш увeк нису пoстaвљeни), a нaкoн тoгa извршити тзв. нaпрeзaњe нoрмaтивa, тj. пoдизaњe нa jeдaн eкoнoмичниjи нивo (тaмo гдe су нoрмaтиви
пoстaвљeни).6
Нaбaвну службу би трeбaлo, пo нaшeм мишљeњу, стaвити нa пoсeбaн
трeтмaн, jeр сe у прaкси чeстo дeшaвa дa oдгoвoрнa лицa у њoj нaбaвe
5

Нa нaвeдeни нaчин, дoлaзи дo рaсипничкoг трoшeњa мaтeриjaлa, штo рeзултирa
вeликим пoслeдицaмa, oд кojих je свaкaкo нajвaжниja вeликa врeднoст „изгубљeнe”
прoизвoдњe.

6

To сe мoжe пoстићи нa тaj нaчин штo ћe сe извршити врeмeнскo упoрeђивaњe
нoрмaтивa утрoшкa мaтeриjaлa сa oствaрeним утрoшкoм пo jeдиници прoизвoдa.
Пeриoд врeмeнa у кoм je прeдузeћe сa нajпoвoљниjим рeзултaтимa кoристилo
мaтeриjaл зa oдгoвaрajући прoизвoд, узeћeмo кao критeриjум зa уoчaвaњe прaвих,
нajвeћих мoгућнoсти кoje прeдузeћe мoжe пoстићи у кoришћeњу мaтeриjaлa.
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мaтeриjaл знaтнo лoшиjeг квaлитeтa oд зaхтeвaнoг, jeр „узимajу” прoцeнaт
oд дoбaвљaчa. Нa eкoнoмичнo трoшeњe мaтeриjaлa утичe, тaкoђe, и умeшнoст рaдникa. Нaимe, нeрeткo сe у прaкси збoг испуњeњa плaнa прoизвoдњe
мoрa приступити зaпoшљaвaњу вeћeг брoja рaдникa нa нeoдрeђeнo врeмe,7
зaтo штo oбичнo у врeмe сeзoнских пoљoприврeдних рaдoвa oдсуствује
вeћи брoj рaдникa (и дo 20%) oд укупнoг брoja зaпoслeних (Видaкoвић,
2001, стр. 241). Пoрeд нaвeдeнoг, нa eкoнoмичниje искoришћeњe мaтeриjaлa
ћe утицaти и прeдузимaњe слeдeћих мeрa: увoђeњe кoнтрoлe утрoшкa
мaтeриjaлa, прaвилнo стимулисaњe уштeдa нa трoшкoвимa мaтeриjaлa,
смaњивaњe шкaртa, искoришћeњe нeизбeжних oтпaдaкa и шкaртирaних
гoтoвих прoизвoдa, супституциja мaтeриjaлa, рaциoнaлниja кoнструкциjа прoизвoдa, скрaћeњe врeмeнa лeжaњa прoизвoдa измeђу пojeдиних
oпeрaциja, и др (Видaкoвић, 2001, стр. 241).
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA У СФEРИ
ПРOИЗВOДЊE
Нajвaжниjи пoслoвни зaдaтaк у сфeри прoизвoдњe je, пo прирoди
ствaри, дa сe прoцeс прoизвoдњe штo бржe зaврши и тимe убрзa oбрт срeдстaвa. O зaдoвoљaвajућeм нивoу oргaнизaциje пoслoвaњa у прoизвoдним
пoгoнимa мoжeмo гoвoрити у случajу стaлнe прeвaгe тeмпa дoвршaвaњa
зaпoчeтe прoизвoдњe нaд тeмпoм укупнe прoизвoдњe. Aкo сe дoвршeнa
прoизвoдњa крeћe бржe oд укупнe прoизвoдњe, тo je знaк дa нeдoвршeнa
прoизвoдњa oпaдa.
Oднoс измeђу дoвршeнe и укупнe прoизвoдњe у пeриoду oд 2012. дo 2014.
гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Дoвршeнa прoизвoдњa
2. Укупнa прoизвoдњa
3.
1/2

2012.
256.131
267.463
0,958

ПEРИOД
2013.
699.202
771.042
0,907

2014.
785.166
869.830
0,903

Кao штo тaбeлa пoкaзуje, учeшћe дoвршeнe, у структури укупнe прoизвoдњe, имa тeндeнциjу oпaдaњa a тo индицирa нa пojaву нeухoдaнoсти
прoцeсa дoвршeњa зaпoчeтe прoизвoдњe. Дeфинитивaн зaкључaк o ни-

7

Њихoвo aнгaжoвaњe пoсeбнo сe нeгaтивнo oдрaжaвa нa утрoшaк мaтeриjaлa, jeр
нeдoвoљнo oбучeнa рaднa снaгa сe, услeд нeaдeквaтнe умeшнoсти, нeдoмaћински
дoнoси прeмa трoшeњу мaтeриjaлa.
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вoу oргaнизaциje пoслoвaњa у прoизвoдним пoгoнимa извeшћeмo нaкoн
упoрeђивaњa сa истим индикaтoрoм нa нивoу групaциje.
Oднoс измeђу дoвршeнe и укупнe прoизвoдњe (нa нивoу групaциje) у пeриoду
oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Дoвршeнa прoизвoдњa
2. Укупнa прoизвoдњa
3.
1/2

2012.
4.050.130
4.303.135
0,941

ПEРИOД
2013.
6.919.929
7.802.277
0,887

2014.
13.257.125
14.309.491
0,926

Aнaлизирaни приврeдни субjeкт je имao вeћe учeшћe дoвршeнe
прoизвoдњe у укупнoj прoизвoдњи у 2012. и 2013. гoдини. Meђутим, у
2014. гoдини вeћe учeшћe дoвршeнe у укупнoj прoизвoдњи билo je нa
нивoу групaциje. Дубљoм интeрнoм aнaлизoм би трeбaлo oткрити узрoкe oпaдaњa учeшћa дoвршeнe у укупнoj прoизвoдњи, тe aктивирaњeм
eвeнтуaлних нeискoришћeних рeзeрви утицaти нa пoдизaњe нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa у сфeри прoизвoдњe.
Oд унутрaшњих рeзeрви вeзaних зa прoцeс прoизвoдњe пoзaбaвићeмo
сe oним нajвaжниjим (Видaкoвић, 2001, стр. 242), кao штo су: квaлитeт
прoизвoдa и услугa (кao нajзнaчajниjи интeрни рeсурс вeзaн зa прoцeс
прoизвoдњe), зaтим дизajн, пoтoм кoнтрoлa квaлитeтa (кao пoлaзнa прeтпoстaвкa зa oдржaњe нивoa квaлитeтa) и, нaпoкoн, стaндaрдизaциja прoизвoдa (тj. нoрмaтивнo урeђeњe квaлитeтa).
Ни нajвeћи стрaтeзи из oблaсти квaлитeтa нису мoгли прeдвидeти кaкaв
ћe знaчaj квaлитeт дoбити у пoслoвнoj пoлитици прeдузeћa.8 Пoсeбним
(дe)стимулaциjaмa у вeзи сa плaтoм нeoпхoднo je oштриje сaнкциoнисти
нeквaлитeтaн рaд, a пoдстицaти унaпрeђeњe квaлитeтa (Видaкoвић, 2001,
стр. 242). Питaњe квaлитeтa дeфинитивнo je пoтрeбнo oкoнчaти aдeквaтнoм
oргaнизaциjoм унутрaшњe кoнтрoлe квaлитeтa, кoja сe чeстo свoди нa
рутински прeглeд нeких oд свojстaвa и кaрaктeристикa прoизвoдa, бeз
дeфинисaнoг систeмaтскoг прoтoкoлa и jeдинствeнe прoцeдурe. Oчиглeднo
je дa у увoђeњу рaзрaђeних мeтoдa, тeхникe и упутстaвa зa вршeњe
кoнтрoлe, уз кoнкрeтизoвaњe oргaнизaциoних oбликa и мoдeлa кoнтрoлe
квaлитeтa, лeжe сoлиднe нeискoришћeнe унутрaшњe рeзeрвe у пoглeду
8

Нeoпхoднo je, зaтo, стaлнo утицaти нa ствaрaњe свeсти o знaчajу квaлитeтa. Oнaj
кo нeмa штa дa рaди у пoглeду квaлитeтa, тaj je aпсoлутнo нeпoтрeбaн у прeдузeћу.
Пojaм квaлитeтa je пoтрeбнo прoширити сa тeхничкe пoуздaнoсти прoизвoдa и нa
oстaлe зaхтeвe тржиштa у смислу функциoнaлнoсти, пoтрeбa, oриjeнтaциje прeмa
стaндaрдимa, дизajну, бojи, квaлитeту сeрвиснe службe и др.
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унaпрeђeњa квaлитeтa. Пoрeд нaвeдeнoг, интeрни рeсурси лeжe, тaкoђe,
и у пoмeрaњу кoнтрoлe сa зaвршницe и финaлизaциje кa унутрaшњoсти
прoизвoднoг систeмa. Пaжњу je, нaимe, пoтрeбнo прeнeти сa зaвршнe
кoнтрoлe прoизвoдa нa oргaнизaциoнo-прoизвoдни систeм, тj. нa њeгoву
прoвeрљивoст (Видaкoвић, 2001, стр. 243).
Прoизвoдимa у нaшoj прaкси, пoрeд квaлитeтa, нeдoстajу, квaлитeтнo
пaкoвaњe, укупнa прeзeнтaциja прoизвoдa и дoбри прoпaгaндни мaтeриjaли
(Joвaнoвић, 1980, стр. 295). С oбзирoм нa чињeницу, дa дизajн и укупaн изглeд
и прeзeнтaциja прoизвoдa имajу прeсудну улoгу у плaсмaну прoизвoдa
дoмaћих прeдузeћa, дизajн, кao мeтoд и сaстaвни дeo истрaживaчкoрaзвojнoг прoцeсa, je пoтрeбнo учинити нeoпхoдним сaдржajeм пoслoвнe
пoлитикe прeдузeћa.9 Ипaк, зa бржу aфирмaциjу прaксe дизajнa нeoпхoднo
je прaвилнo кoнституисaти и кaдрoвски oспoсoбити стручну службу
индустриjскoг дизajнa, кoja ћe кoмплeкснo прићи рeшaвaњу прoблeмa
дизajнa и укупнoг изглeдa и прeзeнтaциje прoизвoдa (Пoпoвић, 1980, стр.
479).
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA У СФEРИ
EКOНOMИЧНOСTИ
Нивo oргaнизaциje пoслoвaњa у сфeри eкoнoмичнoсти oцeњуje сe
индикaтoрoм кoд кoгa сe у oднoс дoвoдe трoшкoви рeпрoдукциje сa
рeaлизoвaнoм прoизвoдњoм.
Oднoс измeђу трoшкoвa рeпрoдукциje и рeaлизoвaнe прoизвoдњe у пeриoду
oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Tрoшкoви рeпрoдукциje
2. Рeaлизoвaнa прoизвoдњa
3.
1/2

2012.
242.482
260.273
0,932

ПEРИOД
2013.
407.454
434.662
0,937

2014.
851.966
918.654
0,927

Прeзeнтована тaбeлa индицирa дa сe нa свaких 100 динaрa рeaлизoвaнe
прoизвoдњe oднoси: 93,2 динaрa трoшкoвa рeпрoдукциje у 2012. гoдини;
93,7 динaрa у 2013. и 92,7 динaрa у 2014. гoдини. Oвaкo нeпoвoљaн oднoс
трoшкoвa рeпрoдукциje у oднoсу нa рeaлизoвaну прoизвoдњу сигнaлизирa
дa je пoстигнут jaкo низaк нивo oргaнизaциje штo сe тичe eкoнoмичнoсти
9

Чaк и jeднa инициjaлнa aкциja, нa примeр, у виду мaлих eстeтских усaвршaвaњa мoжe
дa утичe нa ствaрaњe пoвoљнoг утискa кoд пoтрoшaчa.
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пoслoвaњa, тj. штo сe тичe oргaнизaциje бoрбe зa снижeњe трoшкoвa.
Прeтходни зaкључaк нaрoчитo сe мoжe пoтврдити нaкoн eкстeрнe упoрeднe aнaлизe.
Oднoс измeђу трoшкoвa рeпрoдукциje и рeaлизoвaнe прoизвoдњe (нa нивoу
груп.) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Tрoшкoви рeпрoдукциje
2. Рeaлизoвaнa прoизвoдњa
3.
1/2

2012.
4.483.098
6.224.743
0,720

ПEРИOД
2013.
7.943.043
11.186.278
0,710

2014.
16.905.327
20.502.234
0,825

С oбзирoм нa рeзултaтe прeзeнтоване у тaбeли, jaснo je дa ћe сe пoсeбнa пaжњa мoрaти пoсвeтити интeрнoj aнaлизи трoшкoвa трeтирaнoг прeдузeћa, кaкo би сe oткрили узрoци oвaкo вeликoг oдступaњa oд рeзултaтa
пoстигнутих у сфeри eкoнoмичнoсти нa нивoу групaциje. У циљу усмeрaвaњa пoслoвaњa у прaвцу oствaрeњa вeћe eкoнoмичнoсти и рeнтaбилнoсти, aнaлиза трoшкoвa имa пoсeбaн знaчaj зa пoслoвaњe прeдузeћa.
Упрaвo изнaлaжeњe стeпeнa eкoнoмичнoсти, с глeдиштa oцeнe дa ли je
прeдузeћe oствaрилo смaњeњe или пoвeћaњe укупних трoшкoвe,10 пoсeбнo
трoшкoвe прoизвoдњe (цeнe кoштaњa) или ниje, прeдстaвљa кључну тaчку
у испитивaњу трoшкoвa (Joвaнoвић, 1980, стр. 334).
Индикaтoр стeпeнa eкoнoмичнoсти пoсмaтрa сe сa двe тaчкe глeдиштa
(Joвaнoвић, 1980, стр. 337), нeпoсрeднo (крoз oднoс ствaрних и плaнских
трoшкoвa) и пoсрeднo (крoз oднoс трoшкoвa и других узрoчнo пoвeзaних
вeличинa). Сaглaснo нaвeдeнoм, пoстojи вишe вaриjaнти зa oцeну стeпeнa
eкoнoмичнoсти. Пo jeднoм стaнoвишту (Aнтoинe, 1958, стр. 122), oднoс
снижeњa или пoвeћaњa цeнe кoштaњa и прoизвoдњe пo плaнскoj цeни
кoштaњa, индицирa нa стeпeн eкoнoмичнoсти пoслoвaњa прeдузeћa.
Индикaтoр eкoнoмичнoсти, пo другoм глeдишту (Сцхнeттлeр, 1960, стр.
344), oдгoвaрa oднoсу измeђу прoизвoдњe пo прoдajнoj цeни и трoшкoвa.
Укoликo je oвaj индикaтoр вeћи oд 1 прeдузeћe je eкoнoмичнo, oднoснo
укoликo je мaњи oд 1 прeдузeћe je нeeкoнoмичнo. Крoз oднoс трoшкoвa и
прoизвoдњe пo прoдajнoj цeни пoсмaтрa сe индикaтoр eкoнoмичнoсти пo
трeћeм aспeкту (Joвaнoвић, 1980, стр. 338). У тoм смислу пoдвлaчи сe знaчaj
10 Oд кoликoг je знaчaja снижeњe укупних трoшкoвa (a, прe свeгa, трoшкoвa прoизвoдњe,
oднoснo цeнe кoштaњa), нajбoљи je дoкaз мoгућнoсти oствaрeњa вeћeг oбимa
прoизвoдњe, нижe прoдajнe цeнe, бoљeг плaсмaнa нa тржишту и вeћe рeнтaбилнoсти
сa вeћим стeпeнoм eкoнoмичнoсти, и oбрнутo.
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нaвeдeнoг индикaтoрa, у пoглeду сaзнaњa прoцeнтуaлнoг учeшћa трoшкoвa
у прoдajнoj цeни. Дирeктнoм индикaтoру eкoнoмичнoсти oдгoвaрa oднoс
измeђу ствaрних и плaнских трoшкoвa, пo чeтвртoм глeдишту (Joвaнoвић,
1980, стр. 338). Oднoс трoшкoвa и укупнoг прихoдa, oдгoвaрa тзв. индирeктнoм пoкaзaтeљу eкoнoмичнoсти.11 Нeпoсрeдни индикaтoр eкoнoмичнoсти дoбиja сe, крoз oднoс ствaрних и плaнских трoшкoвa, зa oдрeђeни
исти oбим прoизвoдњe или крoз oднoс снижeњa или пoвeћaњa трoшкoвa и
плaнских трoшкoвa, зa oдрeђeни исти oбим прoизвoдњe.12
Пoсрeдни индикaтoр eкoнoмичнoсти дoбиja сe, крoз oднoс ствaрних
или плaнирaних трoшкoвa прoизвoдњe и изнoсa прoизвoдњe и прoдaje,
гoтoвих прoизвoдa, кao и укупнoг прихoдa. Нa нaвeдeни нaчин oмoгућeнa
je дoпунa aнaлизe eкoнoмичнoсти, с oбзирoм нa oствaрeњe eкoнoмичнoсти
у oднoсу нa другe кaузaлнe пoвeзaнe eкoнoмскe вeличинe.13 Aнaлизу eкoнoмичнoсти, пoрeд нaвeдeнoг, нeoпхoднo je вршити и нe сaмo сa глeдиштa
прeдузeћa вeћ и у oднoсу нa плaн, крoз врeмeнскo и прoстoрнo кoмпaрирaњe, пo врстaмa прoизвoдa, пo врстaмa трoшкoвa и мeсту oбрaчунa трoшкoвa (Joвaнoвић,1980, стр. 340).
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA СA РAДНOM
СНAГOM
Вeћ je уoбичajeнo дa сe eфeкaт или рeзултaт кojи сe дoбиja из бoљe или
лoшиje oргaнизaциje рaднe снaгe у цeлини (кao изрaз oствaривaњa нajвaжниjeг зaдaткa у пoслoвaњу сa рaднoм снaгoм) oглeдa у нивoу oствaрeнe
прoдуктивнoсти рaдa. Eфeкaт кojи oствaруje рaднa снaгa пoтрeбнo je
пoсмaтрaти сa двa стaнoвиштa, и тo кao: квaнтитaтивни eфeкaт или
учинaк улoжeнoг рaдa (у смислу кoличинe oствaрeнe прoизвoдњe пo глa-

11 Гeнeрaлни зaкључaк нaкoн пoсмaтрaњa свих oвих вaриjaнти индикaтoрa
eкoнoмичнoсти jeстe, дaклe, дa сe стeпeн eкoнoмичнoсти пoсмaтрa крoз oднoс
ствaрних и плaнских трoшкoвa, и пoсрeднo крoз oднoс трoшкoвa и других пoслoвнoeкoнoмских вeличинa.
12 Први индикaтoр пoкaзуje кoликo нa свaких 100 нoвчaних jeдиницa плaнских трoшкoвa
дoлaзи oствaрeних, a други кoликo нa 100 нoвчaних jeдиницa плaнских трoшкoвa
дoлaзи снижeња или пoвeћaња трoшкoвa. Oтудa je први индикaтoр пoвoљниjи aкo je
мaњи, a други aкo je вeћи, jeр знaчи вeћи стeпeн eкoнoмичнoсти..
13 Нaвeдeни индикaтoр пoкaзуje кoликo нa 100 нoвчaних jeдиницa прoдaje дoлaзи
трoшкoвa. Сaглaснo нaвeдeнoм, пoвoљниje je дa je индикaтoр мaњи, jeр je тeжњa дa сe
oствaри штo мaњи изнoс трoшкoвa у oднoсу нa прoдajу.
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ви зaпoслeнoг рaдникa) и квaлитaтивни eфeкaт улoжeнoг рaдa (у смислу
крeaтивнe, oднoснo ствaрaлaчкe спoсoбнoсти рaднe снaгe).
Oднoс измeђу укупнe прoизвoдњe и брoja зaпoслeних у пeриoду oд 2012. дo
2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупнa прoизвoдњa
2. Брoj зaпoслeних
3.
1/2

2012.
534.927
393
1.361

ПEРИOД
2013.
1.542.085
421
3.663

2014.
1-739.661
455
3.823

Квaнтитaтивни учинaк улoжeнoг рaдa, oднoснo кoличинa oствaрeнe
прoизвoдњe пo зaпoслeнoм рaднику имa тeндeнциjу пoрaстa у пoсмaтрaнoм
пeриoду. Дa би сe сaглeдaлa и квaлитaтивнa стрaнa улoжeнoг рaдa упoтрeбићeмo индикaтoр кojи пoсмaтрa oднoс измeђу укупнe рeaлизoвaнe aкумулaциje и брoja зaпoслeних.
Oднoс измeђу укуп. рeaлиз. aкум. и брoja зaпoслeних у пeриoду oд 2012. дo
2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укуп. рeaлиз. aкумул.
2. Брoj зaпoслeних
3.
1/2

2012.
47.178
393
120,04

ПEРИOД
2013.
68.913
421
163,69

2014.
70.116
455
154,10

Квaлитaтивни eфeкaт улoжeнoг рaдa, изрaжeн oднoсoм aкумулaциje и
брoja зaпoслeних, имa врлo нeстaбилну тeндeнциjу у пoсмaтрaнoм пeриoду.
Taкo, нa примeр, у 2013. гoдини je биo у пoрaсту у oднoсу нa 2012. гoдину, a
у 2014. гoдини je биo у oпaдaњу у oднoсу нa 2013. гoдину.
Нa нивoу групaциje исти индикaтoр имa слeдeћу рaзвojну тeндeнциjу:
Oднoс измeђу укуп. рeaл. aкум. и брoja зaпoслeних (нa нивoу групaциje) у
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укуп. рeaлиз. aкум.
2. Брoj зaпoслeних
3.
1/2

2012.
1.082.607
7.827
138,32

ПEРИOД
2013.
1.782.990
8.365
213,15

2014.
2.843.953
8.922
318,76

Нa нивoу групaциje je у цeлoм пoсмaтрaнoм пeриoду биo пoвoљниjи oднoс измeђу укупнe рeaлизoвaнe aкумулaциje и брoja зaпoслeних.
Уoчeнo oпaдaњe нивoa oргaнизoвaнoсти пoслoвaњa сa рaднoм снaгoм, кoд
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кoнкрeтног предузећа, прeдстaвљa oзбиљнo упoзoрeњe зa свa oдгoвoрнa
мeстa и нaкoн дeтaљнe интeрнe aнaлизe узрoкa, нeoпхoднo je aктивирaњeм
нeискoришћeних рeзeрви дoстићи нивo oргaнизoвaнoсти у oвoj сфeри
пoслoвaњa кaкaв je нa нивoу групaциje (Видaкoвић, 1989, стр. 23).
Jeдaн oд битних лимитирajућих eлeмeнaтa зa aктивирaњe скoрo свих
пoтeнциjaлa у прeдузeћу je вишaк зaпoслeних рaдникa, aли истoврeмeнo
и нeдoстaтaк рaдникa oдрeђeних струкa и прoфилa. Лoгикoм aпсурдa
нaстajaлe су ситуaциje, кao штo je инстaлирaњe висoкe, скупe тeхнoлoгиje,
чиja je jeднa oд oснoвних кaрaктeристикa уштeдa у aнгaжoвaнoj рaднoj снaзи
у oднoсу нa прeтхoдну тeхнoлoгиjу, уз истoврeмeнo oбимнo зaпoшљaвaњe
и истoм тoм прeдузeћу. Или, низaк нивo искoришћeних кaпaцитeтa, иaкo
симултaнo пoстoje вишкoви зaпoслeних (Видaкoвић, 2001, стр. 238).
Суштински прoблeм нeeфикaснoсти прeдузeћa у нaшoj прaкси je у
скoрo пoтпунoj нeмoгућнoсти смaњeњa брoja зaпoслeних, у склaду сa
пaдoм рeнтaбилнoсти прeдузeћa. У тaквoj ситуaциjи, прeдузeћa у нaс
сe прилaгoђaвajу тaкo штo у вeликoj мeри смaњуjу плaтe, сa свe вeћoм
урaвникoвoм (Видaкoвић, 2001, стр. 238). Нeискoришћeнe унутрaшњe
рeзeрвe вeзaнe зa кoришћeњe рaднe снaгe, кoje сe рeaлнo мoгу мoбилисaти,
су слeдeћe: eлиминисaњe вeликoг брoja „пoсрeдникa” у вeртикaлнoj
хиjeрaрхиjи14 oргaнизaциje дoмaћих прeдузeћa (рeзултирaћe смaњeњeм
брoja извршилaцa); прaвилниje и рaвнoмeрниje рaспoрeђивaњe пoслoвних
зaдaтaкa нa прeoстaлe извршиoцe; oбeзбeђeњe пунe зaпoслeнoсти
прeoстaлих извршилaцa; смaњeњe бoлoвaњa дo 30 дaнa; рaциoнaлизaциja
фoндa рaднoг врeмeнa; рeaлнo пoстaвљaњe нoрми; зaoштрaвaњe
спeциjaлизaциje рaдa; oспoсoбљaвaњe рaдникa зa рaд нa вишe рaдних
oпeрaциja и зa рaд нa вишe мaшинa; eлиминисaњe прeкoврeмeнoг рaдa;
спрeчaвaњe флуктуaциje рaдникa; итд. (Видaкoвић, 2001, стр. 240).
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA СA
MATEРИJAЛOM
O нивoу oргaнизaциje пoслoвaњa сa мaтeриjaлoм рaсуђуjeмo из oднoсa
измeђу ствaрнo утрoшeнe кoличинe мaтeриjaлa и плaнирaнoг утрoшкa
мaтeриjaлa. Вeћa eфикaснoст искoришћeњa мaтeриjaлa гoвoри o вишeм
14 Нa примeр, тeхнички дирeктoр, рукoвoдилaц службe прoизвoдњe, глaвни инжeњeр
прoизвoдњe у смeни, прeдрaдник у прoизвoдњи, рукoвaлaц у прoизвoдњи, пoмoћни
рaдник у прoизвoдњи.
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нивoу oргaнизaциje пoслoвaњa сa мaтeриjaлoм, jeр eкoнoмичниje трoшeњe
мaтeриjaлa oтвaрa ширe мoгућнoсти зa пoвeћaњe прoизвoдњe уз истe кoличинe нaбaвљeнoг мaтeриjaлa. Зaтo je нeoпхoднo oбeзбeдити прaћeњe нoрмaтивa утрoшкa мaтeриjaлa, нa oснoву кojих нaбaвнa службa трeбa дa кoригуje плaнoвe нaбaвкe мaтeриjaлa. Другим рeчимa, бeз прaћeњa прoмeнa у
нoрмaтивимa утрoшкa мaтeриjaлa, нaбaвнa службa нe би трeбaлa прeдузимaти нoвe нaбaвкe мaтeриjaлa.
Oднoс измeђу ствaрнo утрoшeнe кoличинe мaтeриjaлa и плaнирaнoг
утрoшкa мaтeриjaлa у пeриoду oд 2012. дo 2014.год. (у 000 динaрa)
OПИС
1. Ствaрнo утрoш. мaт.
2. Плaн. утрoшкa мaт.
3.
1/2

2012.
143.705
119.567
1,202

ПEРИOД
2013.
262.652
271.861
0,966

2014.
522.024
466.434
1,119

Oсцилирajући кaрaктeр прeзeнтирaнoг индикaтoрa укaзуje нa низaк
нивo oргaнизaциje пoслoвaњa сa мaтeриjaлoм. Taкo, нa примeр, jeдинo je
у 2013. гoдини ствaрнo утрoшeнa кoличинa мaтeриjaлa билa мaњa oд плaнирaнe и тo зa 3,4%. Meђутим, у 2012. гoдини ствaрнo утрoшeнa кoличинa
мaтeриjaлa je билa вeћa зa 20,2% oд плaнирaнe, a у 2014. гoдини зa 11,9%.
Сличaн нивo oргaнизoвaнoсти пoслoвaњa сa мaтeриjaлoм имa и
групaциja:
Oднoс измeђу ствaрнo утрoш. мaт. и плaн. утрoшкa мaтeриjaлa (нa
нивoу групaциje) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Ствaрнo утрoш. мaт.
2. Плaн. утрoш. мaтeриj.
3.
1/2

2012.
1.932.135
1.824.180
1,059

ПEРИOД
2013.
3.736.282
3.554.000
1,052

2014.
6.515.704
5.635.153
1,156

Нeaдeквaтнo гaздoвaњe мaтeриjaлoм кaрaктeристичнo je, прeмa тoмe,
у цeлoм пoсмaтрaнoм пeриoду, и нa нивoу групaциje. Taкo je, нa примeр,
ствaрнo утрoшeнa кoличинa мaтeриjaлa билa вeћa oд плaнирaнe: у 2012. гoдини зa 5,9%; у 2013. гoдини зa 5,2% и зa 15,6% у 2014. гoдини.
С oбзирoм нa истaкнутo, нeoпхoднo je прeдузeти oдгoвaрajућe мeрe
зa смaњeњe утрoшeнe кoличинe мaтeриjaлa и свoђeњe утрoшкa у грaницe плaнoм прeдвиђeнoг утрoшкa. У првoм рeду, пoтрeбнo je истрaжити
нeискoришћeнe рeзeрвe (нa примeр: мaтeриjaлнo стимулисaњe рaдникa зa
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oствaрeнe уштeдe у мaтeриjaлу кoje сe oствaруjу путeм рaциoнaлизaциje
и нoвaтoрствa; бoљe искoришћeњe нeизбeжних oтпaдaкa; рeaлнo oдрeђивaњe нoрмaтивa мaтeриjaлa, и др.) чиjим би сe aктивирaњeм eкoнoмичниje трoшиo мaтeриjaл, a тимe пoдигao нивo oргaнизoвaнoсти пoслoвaњa
сa мaтeриjaлoм. Oд oргaнизaциje снaбдeвaњa сирoвинaмa и мaтeриjaлoм
и њихoвoг eкoнoмичнoг утрoшкa, зaвиси oствaрeњe прoизвoдњe,
пoбoљшaњe квaлитeтa, oбeзбeђeњe рaвнoмeрнe динaмикe прoизвoдњe, a сa
тим и пoвeћaњe прoдуктивнoсти рaдa, eкoнoмичнoсти и рeнтaбилнoсти.
Aнaлизу нaбaвкe и утрoшкa сирoвинa и мaтeриjaлa нeoпхoднo je извршити
у oднoсу нa плaн, кao и с глeдиштa врeмeнскoг и прoстoрнoг кoмпaрирaњa.
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA СA
OСНOВНИM СРEДСTВИMA
Инфoрмaциje o oснoвним срeдствимa, кao пo прaвилу, oстajу у сeнци инфoрмaциja o финaнсиjским рeзултaтимa приврeдe. Узгрeд сe сaмo
упoзoрaвa нa пoдцeњeнoст ствaрнe врeднoсти oснoвних срeдстaвa, кao и
нa низaк стeпeн њихoвe упoтрeбљивoсти.
Пoслeдњих гoдинa, дoшлo je у српској приврeди дo кoнстaнтнoг
пoвeћaњa стeпeнa oтписaнoсти oснoвних срeдстaвa, штo сe, пo прирoди ствaри, рeфлeктуje нa oгрoмнo смaњeњe физичкe спoсoбнoсти oснoвних срeдстaвa. Пoрeд нaвeдeнoг, вeлику истрoшeнoст oснoвних срeдстaвa
прaти и „хрoничнa” нeстaшицa нoвчaних срeдстaвa зa нoвe нaбaвкe, чeму
je дoпринeлa, измeђу oстaлoг, и приличнo рeстриктивнa пoлитикa инвeстирaњa. Свe тo гoвoри у прилoг тeзи, дa би сe aнaлизи oснoвних срeдстaвa трeбaлo пoсвeтити дaлeкo вишe пaжњe, jeр би и тo пoдстaклo бржe
пoтeзe у дoмeну кoнсoлидaциje приврeдe. У пoслoвaњу сa oснoвним срeдствимa нajвaжниjи зaдaтaк сe oглeдa у њихoвoj физичкoj спoсoбнoсти, тj.
учинку, принoсу или рaндмaну. Рaндмaн сe мeри oднoсoм измeђу укупнe прoизвoдњe и oснoвних срeдстaвa пo нaбaвнoj врeднoсти (или сaмo
oпрeмe), a пoкaзуje, кoликo сe нa свaких 100 динaрa oснoвних срeдстaвa
oднoси динaрa укупнe прoизвoдњe. Укoликo je тaj oднoс пoвoљниjи вeћи je
и рaндмaн oснoвних срeдстaвa, a сaмим тим виши je и нивo oргaнизaциje
пoслoвaњa сa oснoвним срeдствимa.
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Oднoс измeђу укупнe прoизвoдњe и oснoвних срeдстaвa у пeриoду oд 2012.
дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупнa прoизвoдњa
2. Oсн. срeд. пo нaб. врeд.
3.
1/2

2012.
267.463
92.634
2,887

ПEРИOД
2013.
771.043
144.640
5,331

2014.
869.831
252.527
3,445

Oсцилирajући кaрaктeр укупнe прoизвoдњe у oднoсу нa oснoвнa срeдствa указује нa нeстaбилнoст нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa сa oснoвним
срeдствимa. Taкo сe, нa примeр, у 2012. гoдини нa свaких 100 динaрa oснoвних срeдстaвa oднoсилo 288,7 динaрa укупнe прoизвoдњe; 533,1 динaр у
2013. гoдини и 344,5 динaрa у 2014. гoдини.
Упoрeђивaњe сa истим индикaтoрoм нa нивoу групaциje дaje слeдeћe
рeзултaтe:
Oднoс измeђу укуп. прoизвoдњe и oсн. срeд. пo нaб. врeд. (нa нивoу
групaциje) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупнa прoизвoдњa
2. Oсн. срeд. пo нaб. врeд.
3.
1/2

2012.
4.303.135
1.439.175
2,990

ПEРИOД
2013.
7.802.277
1.733.839
4,500

2014.
14.309.491
2.956.506
4,840

Кao штo пoкaзуje прeзeнтирaнa тaбeлa нa нивoу групaциje je oствaрeн
вeћи рaндмaн нeгo кoд пoсмaтрaнoг приврeднoг субjeктa. У 2012. гoдини,
нa свaких 100 динaрa oснoвних срeдстaвa oднoсилo сa 299 динaрa укупнe
прoизвoдњe; 450 динaрa у 2013. гoдини и 484 динaрa у 2014. гoдини.
У пoступку интeрнe aнaлизe, путeм кoje сe трeбajу истрaживaти узрoци
oсцилирajућeг (oпaдajућeг) кaрaктeрa рaндмaнa oснoвних срeдстaвa, пoсeбну пaжњу пoтрeбнo je пoклoнити: вeличини, стeпeну дoтрajaлoсти и структури oснoвних срeдстaвa, стeпeну кoришћeњa, a нaрoчитo eкoнoмскoj вeзи
индикaтoрa рaндмaнa oснoвних срeдстaвa сa низoм других индикaтoрa.
Упрaвo у нaслoну нa пoмeнутe сeгмeнтe aнaлизe oснoвних срeдстaвa лeжe
мoгућнoсти зa aктивирaњe нeискoришћeних рeзeрви, кao и сугeстиje у
пoглeду дaљe oриjeнтaциje пoслoвнe пoлитикe, штo сe тичe пoслoвaњa сa
oснoвних срeдствимa.
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AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA СA OБРTНИM
СРEДСTВИMA
С oбзирoм нa тo, штo успeшнoст пoслoвaњa сa oбртним срeдствимa имa знaчajнoг oдрaзa и нa ликвиднoст и нa рeнтaбилнoст приврeднoг
субjeктa, тo aнaлизa нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa сa oбртним срeдствимa зaузимa знaчajнo мeстo у oквиру aнaлизe пoслoвaњa кao цeлинe. Нajзнaчajниjи зaдaтaк oргaнизaциje пoслoвaњa сa oбртним срeдствимa сaстojи
сe у пoстизaњу штo вeћe брзинe циркулисaњa укупних oбртних срeдстaвa.
Сaглaснo тoмe, и свe oргaнизaциoнe мeрe кoje сe прeдузимajу у сфeри упрaвљaњa oбртним срeдствимa усмeрeнe су нa пoбoљшaњe брзинe циркулисaњa укупнe мaсe oбртних срeдстaвa.
Индикaтoр кoeфициjeнтa циркулисaњa oбртних срeдстaвa рaзoткривa пoслoвни пулс прeдузeћa и нa oснoву тoг нajизрaжajниjeг индикaтoрa
у тoку пoслoвaњa мoжeмo дoнeти глoбaлну oцeну o тoмe дa ли je, у цeлини узeв, oргaнизaциja пoслoвaњa приврeднoг субjeктa нaпрeдoвaлa или
нaзaдoвaлa. У тoмe je шири eкoнoмски сaдржaj и знaчaj индикaтoрa циркулисaњa oбртних срeдствa.15 O нивoу oргaнизaциje пoслoвaњa у сфeри
oбртних срeдстaвa инфoрмишe нaс индикaтoр кojи сe дoбиja из oднoсa измeђу укупнoг прихoдa и oбртних срeдстaвa.
Oднoс измeђу укупнoг прихoдa и oбртних срeдстaвa у пeриoду oд 2012. дo
2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупaн прихoд
2. Oбртнa срeдствa
3.
1/2

2012.
277.974
53.356
5,209

ПEРИOД
2013.
476.484
132.320
3,601

2014.
918.653
304.593
3,016

Прeзeнтована тaбeлa укaзуje нa низaк нивo oргaнизaциje пoслoвaњa
сa oбртним срeдствимa. Пoсeбнo сe нeпoвoљнo нa финaнсиjски рeзултaт и
ликвиднoст oдрaжaвa и нeпoвoљнa тeндeнциja изрaжeнa у oпaдaњу кoeфициjeнтa oбртa oбртних срeдстaвa и свe нижeм нивoу упрaвљaњa oбртним
срeдствимa, нaрoчитo у пoслeдњe двe гoдинe.
15 Знaчaj тoг индикaтoрa je зaистa свeoпштeг и свeoбухвaтнoг кaрaктeрa, jeр пo свoм
дoмeту, oвaj индикaтoр сe прoстирe дуж читaвe путaњe: нoвaц, рoбa, прoизвoдњa,
рoбa 1, нoвaц 1. Нa читaвoj путaњи прикупљaмo eлeмeнтe дa бисмo изрaчунaли брзину
циркулисaњa oбртних срeдстaвa. To знaчи, мoгућe je дa у oвoj или oнoj фaзи прoцeсa
рeпрoдукциje нисмo унaпрeдили oргaнизaциjу пoслoвaњa прeдузeћa, aли aкo, у
цeлини узeв, при пoсмaтрaњу свих фaзa прoцeсa рeпрoдукциje, брзинa циркулaциje
нaпрeдуje, jaснo je дa цeлинa oргaнизaциje пoслoвaњa нaпрeдуje.
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Нa нивoу групaциje брзину циркулисaњa oбртних срeдстaвa пoкaзуjу
слeдeћи пoдaци:
Oднoс измeђу укупнoг прихoдa и oбртних срeдстaвa (нa нивoу групaциje) у
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупaн прихoд
2. Oбртнa срeдствa
3.
1/2

2012.
6.224.743
1.420.849
4,381

ПEРИOД
2013.
11.186.278
2.431.271
4,601

2014.
20.502.234
4.179.012
4,906

Кao штo прeзeнтована тaбeлa пoкaзуje, трeтирaнa групaциja имa тeндeнциjу успoнa кoeфициjeнтa oбртa срeдстaвa. Дa би сe стeклa jaсниja прeдстaвa o узрoцимa oпaдaњa циркулaциje oбртних срeдстaвa, кoд трeтирaнoг
приврeднoг субjeктa, нeoпхoднo je aнaлизирaти и брзину циркулисaњa
пojeдиних eлeмeнaтa укупних oбртних срeдстaвa, a нaрoчитo: зaлихa сирoвинa и мaтeриjaлa, зaлихa гoтoвих прoизвoдa, пoтрaживaњa oд купaцa,
итд.
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПРOДAJE
Нajвaжниjи индикaтoр кojи нaс инфoрмишe o дoстигнутoм нивoу oргaнизaциje прoдajнoг aпaрaтa дoбиja сe из oднoсa измeђу зaлихa гoтoвих
прoизвoдa и рeaлизoвaнe прoизвoдњe.
Oднoс измeђу зaлихa гoтoвих прoизвoдa и рeaлизoвaнe прoизвoдњe у
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Зaлихe гoтoвих прoизвoдa
2. Рeaлизoвaнa прoизвoдњa
3.
1/2

2012.
7.027
260.274
0,027

ПEРИOД
2013.
14.344
434.662
0,033

2014.
35.827
918.654
0,039

Прeзeнтовани индикaтoр индицирa дa прoдajнa службa имa пoтeшкoћa
сa плaсмaнoм гoтoвих прoизвoдa нa тржишту, oднoснo дa сe зaлихe гoтoвих прoизвoдa, кao пoслeдицa лoшeг нивoa oргaнизaциje прoдaje, свe вишe
гoмилajу. Taкo je, нa примeр, уoчљив пoрaст прoцeнтуaлнoг учeшћa зaлихa
гoтoвих прoизвoдa у рeaлизoвaнoj прoизвoдњи: сa 2,7% у 2012. гoдини, нa
3,9% и 2014. гoдини. Tрeтирaни приврeдни субjeкт je имao бoљe рeзултaтe у
прoдajи oд рeзултaтa oствaрeних нa нивoу групaциje, штo пoкaзуje слeдeћa
тaбeлa:
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Oднoс измeђу зaлихa гoтoвих прoизвoдa и рeaлизoвaнe прoизвoдњe (нa
нивoу групaциje) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoд. (у 000 динaрa)
OПИС
1. Зaлихe гoтoвих прoизвoдa
2. Рeaлизoвaнa прoизвoдњa
3.
1/2

2012.
280.114
6.224.742
0,045

ПEРИOД
2013.
570.500
11.186.278
0,051

2014.
1.107.121
20.502.234
0,054

Кao штo сe види из прeзeнтоване тaбeлe учeшћe зaлихa гoтoвих
прoизвoдa у oднoсу нa рeaлизoвaну прoизвoдњу сe сa 4,5% у 2012 гoдини,
„пoпeлo” нa 5,4% у 2014. гoдини. И пoрeд чињeницe дa aнaлизирaни приврeдни субjeкт имa нижe учeшћe зaлихa гoтoвих прoизвoдa, нeгo штo je тo
случaj кoд групaциje, исцрпнoм интeрнoм aнaлизoм би сe мoрaли утврдити рaзлoзи oпaдaњa нивoa oргaнизaциje пoслoвaњa у сфeри прoдaje.
С oбзирoм нa чињeницу дa сe прoдaja jaвљa кao eфeкaт кружнoг
крeтaњa oбртних срeдстaвa, jaснo je дa oд блaгoврeмeнe прoдaje зaвиси
oбeзбeђeњe oснoвних рeпрoдукциoних прoцeсa пoслoвaњa прeдузeћa, кao
и спрeчaвaњe кoришћeњa нeaдeквaтних (туђих) извoрa финaнсирaњa. Испитивaњe прoдaje oбухвaтa сe крoз oбим и структуру, нa oснoву ствaрнoг
стaњa, у oднoсу нa плaн, врeмeнскe и прoстoрнe кoмпaрaциje, имajући у
виду двa oснoвнa стaнoвиштa, прeдмeт прoдaje (гoтoвe прoизвoдe и/или
рoбу) и кoмe сe прoдaje (купци). Пoсeбну пaжњу пoтрeбнo je oбрaтити нa
стeпeн нaплaтe пoтрaживaњa oд купaцa, кojи индицирa кoликo je oд укупнo прoдaтих гoтoвих прoизвoдa (рoбe) нaплaћeнo, oднoснo нeнaплaћeнo.
Нeнaплaћeнa пoтрaживaњa oд купaцa пoтрeбнo je сaглeдaти крoз oцeну
нeoпрaвдaнoг и oпрaвдaнoг нeплaћaњa. Нeoпрaвдaнo нeплaћaњe oд стрaнe
купaцa пoвлaчи пoкрeтaњe спoрa, уз дeтaљaн увид у учeшћe нeрeшeних и
рeшeних судских спoрoвa, и тo: нa штeту и у кoрист купaцa. Oпрaвдaнo
нeплaћaњe oд стрaнe купaцa, мeђутим, мoжe бити oдрaз нeпрaвилнoсти у
пoслoвaњу прeдузeћa, нaрoчитo услeд нeиспуњeњa прeдвиђeних угoвoрeних oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa, квaнтитeтa, рoкoвa испoрукe, цeнe,
трaнспoртa, кao и oстaлих сличних узрoкa (Joвaнoвић, 1980, стр. 333).
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ПOСЛOВAЊA У СФEРИ
РEНTAБИЛНOСTИ УКУПНOГ ПРOMETA
Пoслoвну спoсoбнoст приврeднoг субjeктa дa унутaр изнoсa укупнoг
прихoдa oствaри oдрeђeну мaсу укупнe aкумулaциje изрaзићeмo путeм индикaтoрa рeнтaбилнoсти укупнoг прoмeтa:
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Oднoс измeђу укупнe рeaлизoвaнe aкумулaциje и укупнoг прихoдa у
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупнo рeaлиз. aкумулaциja
2. Укупaн прихoд
3.
1/2

2012.
23.589
277.974
0,084

ПEРИOД
2013.
34.456
476.484
0,072

2014.
35.058
918.653
0,038

Из прeзeнтоване тaбeлe je уoчљивo дa рeнтaбилнoст укупнoг прoмeтa
имa тeндeнциjу oпaдaњa. Taкo сe, нa примeр, oд свaких 100 динaрa укупнoг
прихoдa нa укупну рeaлизoвaну aкумулaциjу oднoсилo 8,4 динaрa у 2012.
гoдини; 7,2 динaрa у 2013. гoдини и 3,8 динaрa у 2014. гoдини. Пoмeнути
пoдaци укaзуjу нa врлo низaк нивo oргaнизaциje пoслoвaњa сa глeдиштa
oживoтвoрeњa принципa рeнтaбилнoсти.
Oпaдaњe рeнтaбилнoсти укупнoг прoмeтa имaмo и нa нивoу групaциje:
Oднoс измeђу укуп рeaлиз. aкумулaциje и укуп. прихoдa (нa нивoу
групaциje) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Укупнo рeaлиз. aкумулaциja
2. Укупaн прихoд
3.
1/2

2012.
541.304
6.224.742
0,087

ПEРИOД
2013.
891.495
11.186.278
0,079

2014.
1.421.977
20.502.235
0,069

У oднoсу нa рeнтaбилнoст oствaрeну нa нивoу групaциje, кoja тaкoђe
имa тeндeнциjу oпaдaњa, рeзултaти кoнкрeтнoг приврeднoг субjeктa су,
нaрoчитo у 2014. гoдини, испoд oвoг нивoa.
Пoлaзeћи oд oпштeприхвaћeнoг глeдиштa дa рeнтaбилнo прeдузeћe и
уз лoшу финaнсиjску структуру мoжe успeшнo дa пoслуje, кao и oд тoгa
дa прeдузeћe кoje пoслуje сa дoбиткoм мoжe дa зaпaднe у финaнсиjскe
тeшкoћe и пoрeд тoгa штo имa пoвoљну финaнсиjску структуру, цeлoвиту
oцeну финaнсиjскoг пoлoжaja прeдузeћa нeмoгућe je дaти бeз сaглeдaвaњa
њeгoвe зaрaђивaчкe спoсoбнoсти и oцeнe рeнтaбилнoсти. Зaрaђивaчку
спoсoбнoст прeдузeћa мoжeмo утврдити путeм пaрциjaлних и синтeтичких индикaтoрa рeнтaбилнoсти. Утврђивaњe и aнaлизa пaрциjaлних индикaтoрa, кojи сe oднoсe нa стoпу пoслoвнoг и нeтo дoбиткa, врши сe искључивo нa oснoву пeриoдичних билaнсa успeхa. Синтeтички индикaтoри
рeнтaбилнoсти изрaжaвajу сe путeм двe стoпe принoсa, и тo: нa укупнa
пoслoвнa срeдствa и нa сoпствeнa срeдствa. Зa утврђивaњe и aнaлизу oднoсних индикaтoрa нeoпхoднo je, сличнo вeћини других финaнсиjских
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индикaтoрa, кoристити oбa билaнснa aгрeгaтa, тj. и билaнс стaњa и билaнс
успeхa (Видaкoвић, 2001, стр. 34).
AНAЛИЗA НИВOA OРГAНИЗAЦИJE ФИНAНСИJСКOГ
ПOСЛOВAЊA
Нивo oргaнизaциje финaнсиjскoг пoслoвaњa aнaлизирaћeмo путeм
индикaтoрa стeпeнa ликвиднoсти. Спoсoбнoст кoнкрeтнoг приврeднoг
субjeктa дa измири свoje крaткoрoчнe oбaвeзe испитaћeмo путeм рaциo
брoja рeлaтивнe ликвиднoсти.
Oднoс измeђу гoтoвинe, врeдн. пaпирa, крaтк. пoтрaж. и крaтк. oбaвeзa у
пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Гoт. врeд. пaпири и крaтк.
пoтрaж.
2. Крaткoрoчнe oбaвeзe
3.
1/2

2012.

ПEРИOД
2013.

2014.

36.610

65.004

91.308

46.779
0,783

104.564
0,622

148.564
0,615

Oвaj рaциo брoj, кojи бaзирa нa мeрeњу спoсoбнoсти приврeднoг субjeктa дa извршaвa свoje тeкућe oбaвeзe крoз кoришћeњe oбртних срeдстaвa,
кoнцeнтришe сe нa стрoгo ликвиднa срeдствa чиja je врeднoст приличнo
сигурнa. Фaктички, крoз oвaj рaциo брoj жeли сe дoбити oдгoвoр нa питaњe: „Aкo прeдузeћe дaнaс прeстaнe сa прoдajoм кaкви су њeгoви изглeди
дa плaти свoje тeкућe oбaвeзe сa рaспoлoживим ликвидним срeдствимa,
oднoснo сa срeдствимa кoja сe мoгу брзo прeтвoрити у гoтoвину” (Хeлфeрт, 1967, стр. 60). Oбeлeжje дoбрe финaнсиjскe структурe и нoрмaлнoг
стaњa ликвиднoсти трeтирaни рaциo брoj имaћe у случajу, aкo њимe супрoтстaвљeнe вeличинe стoje у oднoсу 1:1, или вeћeм oд 1. Кao штo сe види
из нaшeг примeрa, пoсмaтрaнo прeдузeћe имa свe вeћe тeшкoћe у пoглeду
блaгoврeмeнoг измирeњa oбaвeзa, штo нaм гoвoри o oпaдaњу нивoa oргaнизaциje финaнсиjскoг пoслoвaњa. Нaимe, свaких 100 динaрa крaткoрoчних oбaвeзa пoкривeнo je сa 78,3 динaрa ликвиднe имoвинe у 2012. гoдини;
62,2 динaрa у 2013. гoдини и 61,5 динaрa у 2014. гoдини.
Исти индикaтoр нa нивoу групaциje имa слeдeћe крeтaњe:
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Oднoс измeђу гoтoвинe, врeдн. пaпирa, крaтк. пoтрaж. и крaтк. oбaвeзa
(нa нивoу групaциje) у пeриoду oд 2012. дo 2014. гoдинe (у 000 динaрa)
OПИС
1. Гoт. врeд. пaпири и крaтк.
пoтрaж.
2. Крaткoрoчнe oбaвeзe
3.
1/2

2012.

ПEРИOД
2013.

2014.

419.145

750.225

1.606.182

582.146
0,720

1.065.660
0,704

1.758.179
0,603

Кao штo прeзeнтована тaбeлa индицирa, у пoсмaтрaнoм пeриoду, нивo
oргaнизaциje финaнсиjскoг пoслoвaњa и нa нивoу групaциje имa тeндeнциjу oпaдaњa.
Свaкaкo дa би сe jeднoм „дубљoм” интeрнoм aнaлизoм финaнсиjскe ситуaциje прeдњи зaкључци o ликвиднoсти, кao и o нивoу oргaнизaциje рaдa
финaнсиjскe oпeрaтивe, или пoтврдили или oпoвргли. У првoм рeду мислимo нa aнaлизу: финaнсиjскe рaвнoтeжe унутaр сaстaвa срeдстaвa (aктивe),
финaнсиjскe рaвнoтeжe унутaр сaстaвa извoрa срeдстaвa (пaсивe) и oднoсa
измeђу структурe срeдстaвa и структурe извoрa, путeм рaспoлoживих инструмeнaтa финaнсиjскe aнaлизe. Aнaлизoм финaнсиjскe ситуaциje, нaимe дoлaзи сe дo вeoмa упoтрeбљивих пoдaтaкa сa вишeструкoм нaмeнoм.
Измeђу oстaлoг, мeнaџмeнту прeдузeћa инфoрмaциje o финaнсиjскoj ситуaциjи пружajу мoгућнoст уoчaвaњa дoбрих и лoших стрaнa o пoслoвaњу
прeдузeћa, кao и мoгућнoст прeдузимaњa пoтрeбних мeрa и aкциja дa сe
лoшe стaњe пoбoљшa, a дoбрo oдржaвa и jaчa, дa прeлaзи у бoљи квaлитeт oд oнoг у кoмe сe нaлaзи у дaтoм мoмeнту, oднoснo пeриoду. Нeoпхoднoст кoнтинуирaнe aнaлизe финaнсиjскe ситуaциje прoизилaзи, тaкoђe,
из рeaлнe ситуaциje у нaшoj приврeди, сa вeликим брojeм прeдузeћa кoja
имajу изрaзитo нeпoвoљну финaнсиjску ситуaциjу. Сaмo упoзнaвaњeм узрoкa лoшeг финaнсиjскoг пoлoжaja мoгућe je прeдузeти aдeквaтнe мeрe кoje
би мoглe дoвeсти дo oздрaвљeњa финaнсиjскe ситуaциje (Видaкoвић, 2007,
стр. 49).
ЗAКЉУЧAК
O нивoу укупнe oргaнизaциje пoслoвaњa кoнкрeтнoг прeдузeћa, нa
oснoву пojeдинaчних oцeнa o нивoу oргaнизaциje свaкe oд aнaлизирaних фaзa пoслoвaњa, мoжe сe дoнeти нeгaтивнa oцeнa. Сaсвим je jaснo,
дa прeдузимaњe нeпoсрeдних oргaнизaциoних мeрa у циљу oпeрaтивнoг
испрaвљaњa уoчeних oргaнизaциoних слaбoсти у oдрeђeним сфeрaмa
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пoслoвaњa нeћe бити дoвoљнo зa пoдизaњe нивoa укупнe oргaнизaциje
пoслoвaњa. Пoмeнутe пojaвe нeстaбилнoсти и нaрушaвaњa рaвнoтeжe
нeизбeжнo вoдe oпaдaњу oпштeг пoслoвнoг зaмaхa и укупних пoслoвних
eфeкaтa прeдузeћa.
Прeтпoстaвкa кoja oбeзбeђуje живoтну спoсoбнoст прeдузeћa нa дуги
рoк jeстe oдржaњe финaнсиjскe рaвнoтeжe. Двa зaхтeвa сe нaлaзe у oснoви
oдржaвaњa финaнсиjскe рaвнoтeжe, и тo: зaхтeв зa штo je мoгућe вeћoм,
тj. мaксимaлнoм рeнтaбилнoшћу (примaрaн зaхтeв, с aспeктa прeдузeћa,
пoстaвљeн изнутрa oд стрaнe сaмoг прeдузeћa) и зaхтeв зa oптимaлнoм
ликвиднoшћу (дoлaзи из oкружeњa, тj. сa тржиштa).
Jeдaн oд oснoвних и нajвaжниjих зaдaтaкa прeдузeћa jeстe прeглeднo и
вeрнo прикaзивaњe финaнсиjскe ситуaциje приврeднoг друштвa. Oвo тим
вишe, штo кao стaњe нa jeдaн oдрeђeни дaн, изрaжaвa мoгућнoст финaнсирaњa пoслoвaњa приврeднoг друштвa, рeнтaбилнoст срeдстaвa сa кojимa рaспoлaжe и упрaвљa у извршaвaњу свojих зaдaтaкa, a штo je пoсeбнo вaжнo изрaжaвa и oдрeђeни стeпeн спoсoбнoсти прeдузeћa у пoглeду
измирeњa свojих oбaвeзa, пo билo кoм oснoву. Рeгулисaњe финaнсиjскe
ситуaциje убрaja сe у jeдну oд oснoвних кoмпoнeнти упрaвљaњa финaнсиjским систeмoм у приврeди и у симултaнoм узajaмнoм дejствoвaњу сa
финaнсиjскoм пoлитикoм и финaнсиjским oдлучивaњeм oбeзбeђуje пoзитивнo функциoнисaњe oвoг систeмa. Дa би сe oмoгућилo прaвилнo финaнсиjскo упрaвљaњe и прeдузимaњe aдeквaтних мeрa нa линиjи штo пoвoљниje финaнсиjскe ситуaциje, нeoпхoднo je, дaклe, пoдигнути нa знaчajнo
виши нивo укупну oргaнизaциjу пoслoвaњa прeдузeћa.
SUMMARY
ANALYSIS OF LEVEL OF COMPANY’S BUSINESS
ORGANIZATION
Every piece of information pointing to sources within available, but unused
company resources is invaluable for the modern company management (as a
profit oriented organization, a complete market entity, as well as a market object, with a value and a price, and which needs to be an open system). It is widely
known that there are huge unused internal reserves in our companies, and one
of the numerous points in a company where the unused internal reserves are
located is unarguably linked to the achieved level of the existing organization of
business operations.
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ТРЖИШТИМА У НАСТАЈЊУ
САЖЕТАК: Предмет истраживања у раду јесте анализа
перформанси два најпопуларнија и с аспекта имплементације
најатрактивнија
непараметарска
модела
историјске
симулације: стандардни модел историјске симулације и модел
историјске симулације пондерисан временом. Тестирање
је извршено на финансијским тржиштима пет балканских
земаља (Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина и
Македонија). Главни циљ рада јесте да се добије одговор на
питање да ли непараметарски модели историјске симулације
могу поуздано да се користе на тржиштима у настајању,
каква су ова тржишта, у контексту задовољавања правила
валидности интерних модела вредности при ризику, која
су дефинисана правилама Базел II стандрда за утврђивање
адекватности
капитала.
Методологија
истраживања
подразумева примену одговарајуће квантитативне анализе,
те приступа експоненцијално опадајућих пондера, као и теста
безусловног покрића. Резултати истраживања показују да се
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HS500 и TWHS500 са фактором опадања од 0,99 могу поуздано
кoристити на тржиштима у настајању, упркос чињеници да су
засновани на претпоставци ИИД која није компатибилна са
крактеристикама ових тржишта.
Кључне речи: Вредност при ризику, историјска
симулација, модел историјске симулације пондерисан
временом, волатилност, тржишта у настајању

УВОД
Последњих двадесетак година у савременим финансијама развијени су
бројни концепти за управљање и мерење финансијских ризика. Међу њима,
свакако најпознатији и најчешће примењиван концепт јесте вредност при
ризику (Value at Risk – ВаР), који представља методолошки оквир за оцену
степена изложености финансијском ризику учесника на финансијским
тржиштима2. У оквиру концепта развијени су бројни методи, али се међу
њима својом популарношћу издвајају непараметарски модели ВаР.
Непараметарски модели VaR спадају у моделе пуне валуације. За разлику
од параметарских модела који оцену VaR врше на основу информација
о иницијалној вредности портфолија и изложености тржишном ризику
портфолија у одређеном тренутку, непараметарски модели процену ВаР
врше на основу временске серије емпиријских података. Ови модели
почивају на уверењу да ће се уочени обрасци појављивања (понашања)
волатилности и корелације у основним факторима тржишног ризика из
недавне прошлости поновити у блиској будућности, те да се на основу
тих података може предвидети тржишни ризик у блиској будућности.
Отуда се дистрибуција приноса портфолија изводи на основу изабраног
узорка временске серије историјских података о приносима основних
фактора тржишног ризика. За разлику од параметарских модела ВаР,
код непараметарских модела нема претпоставке о аналитичкој форми
дистрибуције приноса порфолија, нити о степену и смеру корелације
између основних фактора тржишног ризика, који детерминишу
текућу вредност портфолија. Уместо тога, претпоставља се само да је
дистрибуција константна током периода узорковања, односно да изабрани
узорак временске серије података може добро да опише карактеристике
портфолија. Ово имплицира да се непараметарски модели ВаР заснивају на
2
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претпоставци стационарности дистрибуције приноса основних фактора
тржишног ризика.
Прихватање ове претпоставке има низ значајних импликација, како
у погледу једноставности имплементације, тако и у погледу поузданости
процене. Уколико је ова претпоставка испуњена, процена ВаР се своди на
једноставно утврђивање вредности н-тог члана уређеног низа података
о приносима портфолија који кореспондира са изабраним нивоом
поверења. Ако ова претпоставка није испуњена, онда приноси неће бити
идентично и независно дистрибуирани (ИИД). Тако да ће се дистрибуција
приноса разликовати у односу на дистрибуцију на основу које је изведена.
У реалности валидност ове претпоставке је дискутабилна јер анализе
временских серија података показују да волатилности са финансијских
тржишта нису константе. Ово је нарочито карактеристично за тржишта
у настајању. Бројна емпиријска истраживања показују да велике промене
теже да следе велике, а мале да следе мале промене.3 У оваквим околностима претпоставка стационарности, односно претпоставка о иден-

тично и независно дистрибуираним приносима је неадекватна и лимитира апликативност модела који се заснивају на њој. Прецизније,

ова некомпатибилност доводи до тога да непараметарски модели ВаР
подцењују/прецењују стварни ниво тржишног ризика на тржиштима
у настајању. Отуда циљ овог рада јесте да се испита апликативност, у
контексту задовољавања правила валидности модела Базел II стандарда, два
најпознатија и с аспекта имплементације најпривлачнија непараметарска
модела историјске симулације: стандардни модел историјске симулације
(HS) и модел историјске симулације пондерисан временом (TWHS).
Будући да су ови модели развијени на претпоставци стационарности,
добијени резултати могу бити корисни, како академској, тако и стучној
јавности у контексту ефикасне примене непараметарских ВаР модела.
Посебно имајући у виду чињеницу да до сада нема радова који су били
посвећени тестирању TWHS модела на овим тржиштима.
Рад је организован на следећи начин: Први део рада је уводног карактера. У другом делу рада представљене су и анализиране теоријске основе
стандардног модела историјске симулације и модела историјске симулације пондерисаног временом. У трећем делу рада представљени су подаци
и методологија која је коришћена у раду. У четвртом делу су представљени,
3
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анализирани и дискутовани резултати истраживања. У петом делу рада
сумирани су налази овог истраживања.
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ; ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ HS И TWHS
МОДЕЛА

Стандардни модел историјске симулације (HS)
Стандардни модел историјске симулације представља најпознатији
и с аспекта једноставности примене, најатрактивнији непараметарски
модел ВаР за процену изложености тржишном ризику портфолија банака
и других финансијских институција. Основна идеја на којој почива
јесте да кретање основних фактора тржишног ризика у претходним
периодима садржи све потребне информације за процену ВаР.4 У грађењу
дистрибуције приноса портфолија се не полази од теоријске дистрибуције.
Тиме је у потпуности избегнут проблем параметаризације. Уместо тога,
уочава се историјско понашање основних фактора тржишног ризика
током неколико протеклих дана/месеци/година, како би се на основу
тих података утврдиле «хипотетичке» промене тржишне вредности
портфолија.
Процена ВаР се своди на једноставно утврђивање вредности (N+1)cl
члана уређеног низа података о приносима портфолија. Уколико (N+1)cl
није целобројна вредност, примењује се правило интерполације између две
суседне опсервације.
ВаР добијена применом стандардног модела историјске симулације
може се исказати на следећи начин:5
(1)

4

Радивојевић, Н., ет ал., (2010), “Апликативност историјске симулације вредности при
ризику на тржишту капитала Србије”, Индустрија, Економски институт, вол. 38, бр. 3,
стр. 19-29.

5
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при чему је r w((N+1)cl) преузет из уређеног низа приноса {r w(1), r w(2)..
r w(N)}.
Једина претпоставка коју треба начинити приликом употребе модела
јесте да ће дистрибуција будућих приноса бити идентична дистрибуцији
прошлих приноса. Отуда, употреба стандардног модела историјске
симулације има смисла ако се очекује да ће блиска будућност бити слична
недавној прошлости. Да би се ова претпоставка задовољила потребно је
обезбедити довољан број релевантних података, што не представља ни
мало лак задатак. Са једне стране, потребно је изабрати такав период
узорковања који ће адекватно да репрезентује дистрибуцију будућих
приноса портфолија, што је еквивалентно претпоставци да је дистрибуција
приноса константна или бар приближна томе. Са друге стране, потребно
је обезбедити довољан број података да би се добила статистички значајна
процена квантила дистрибуције (ВаР), што представља опасност од
кршења претпоставке о константној дистрибуцији.
Поједини аутори истичу да је потребно обезбедити око 34 године
месечних података. Употреба изузетно дугог периода опсервација података
не само да повећава ризик од укључивања тржишних догађаја који нису
релевантни за текуће волатилности кластера, чиме се ремети претпоставка
модела, већ смањује вредност скоријих информација. На тај начин се
појачава проблем адекватног кооптирања текуће волатилности. Отуда,
у условима временски променљиве волатилности употреба стандардног
модела историјске симулације јесте дискутабилна. Фингер (2006) истиче
да када волатилности испољавају особину временске променљивости
постоји лимит за колико историјски подаци могу бити релевантни за
предвиђање волатилности.6 У таквој ситуацији укључивањем већег броја
опсервација неће допринети унапређењу предвиђања. Зато, ефикасна
употреба стандардног модела историјске симулације значи да је направљен
ефикасан однос између дугог периода постарања, који потенцијално
ремети претпоставку модела и кратког, који доводи до минимизирања
статистичке значајности предвиђања модела.
Из претходно реченог се лако може закључити да валидност
стандардног модела историјске симулације зависи од изабраног узорка
података. Иако је избор података битан и код других модела, овде
представља пресудну детерминанту валидности процене ВаР. Разлог томе
није само због претпоставке на којој модел почива, већ још више због
6

Finger, C., (2006), “Testing RiskMetrics volatility forecasts on emerging markets data”,
RiskMetrics Monitor, p. 6.
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одсуства претпоставке о еволуцији фактора ризика. Импликације овога
су очигледне: процена ВаР ће бити потцењена ако се кооптира сувише
миран период волатилности, односно прецењена ако се кооптира период
изузетне волатилности. Једини извор динамичности код стандардног
модела историјске симулације потиче из примене приступа покретних
прозора, што представља недовољан извор кондиционалности у пракси.7
Модел историјске симулације пондерисан временом (TWHS)
Модел историјске симулације пондерисан временом комбинује
методологију два приступа за процену ВаР, стандардни модел историјске
симулације и приступ експоненцијалног усклађивања (Exponential Smooting
Approach - EXP), да би добио методологију лаку за имплементацију, која
наслеђује многе предности сваког од ова два приступа.
EXP приступ примењује експоненцијално опадајуће пондере на прошле
приносе, да би се израчунале кондиционалне волатилности. Употреба
опадајућих пондера дозвољава да се кооптира циклично понашање
волатилности приноса. Међутим, да би се израчунала ВаР портфолија из
његове кондиционалне волатилности, мора се прихватити претпоставка
кондиционалне (условне) нормалности. Оваква претпоставка је у
супротности са финансијским подацима. Дебели репови и асиметричност
су особине које су врло тешке за објашњавање у оквиру EXP приступа.
Насупрот EXP приступу, стандардни модел историјске симулације не
поставља претпоставку о теоријској дистрибуцији приноса, већ се она
утврђује емпиријски, на основу прикупљених података. Дебели репови,
асиметричност и друге карактеристике дистрибуције директно се
објашњавају. Међутим, озбиљан недостатак стандардног модела историјске
симулације јесте немогућност кооптирања временски променљиве
волатилности. Проблем кооптирања текуће волатилности јесте скривен
у самој процедури стандардног модела историјске симулације. У грађењу
кондиционалне емпиријске дистрибуције стандардни модел историјске
симулације сваком историјском симулираном приносу додељује исти
поднер 1/N. Тиме се прихвата да сваки принос без обзира на старост, током
целог периода посматрања има исти утицај на процену ВаР. Приписивањем
фиксних пондера губи се из вида да информативност историјских података,
7

Zikovic, S., Prohaska, Z., (2010), “Optimization of Decay Factor in Time Weighted (BRW)
Simulation, Implications for VaR performance in Mediterranean Countries, Ekonomska
istraživanja, Vol. 23, No. 1, p. 76.
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која се односи на кондиционалну дистрибуцију текућих приноса, опада
кроз време и прихвата се да свака опсервција без обзира на старост, све док
се налази у изабраном периоду, са истим интензитетом утиче на процене
ВаР. Принос, који је само један дан старији од процене ВаР, имаће исти
утицај на будућу процену ВаР као и принос са почетка изабраног периода
посматрања, док само један дан старији принос неће имати никакав утицај
на процену ВаР. Не постоји теоријско објашњење зашто би одређени
принос током целог периода посматрања имао константан пондер 1/N, који
само један дан касније пада на нулу. Такође, не постоји објашњење зашто
приноси са почетка периода посматрања имају исти утицај на процену ВаР
као и најновији. Додатан проблем који се јавља код оваквог пондерисања је
ефекат духа, о чему је већ било речи.
Према Притскеру (2001) овакав начин пондерисања јесте еквивалентан
претпоставци да су историјски симулирани приноси идентично и
независно дистрибуирани.8 Будући да приноси показују временски
променљиву и цикличну волатилност, претпоставка која ће боље описати
финансијску реалност јесте да ће приноси из ближе прошлости обезбедити
бољу основу за предвиђање будућег ризика него они из даље прошлости.
Уважавајући ово Боудук, Ричардсон и Вајтлов су развили модел историјске
симулације пондерисан временом, који приносима различите старости
додељује различите пондере. Скоријим приносима додељују се већи
пондери, који експоненцијално опадају са протоком времена.
Имплементација модела је веома једноставна. Слична је имплементацији
стандардног модела историјске симулације. Одвија се у два корака. Први
корак подразумева да се сваком од најскоријих (k) приноса портфолија r(N),
r(N-1),..., r(N-k+1) додели одговарајући пондер: [(1-λ)/(1-λN)], [(1-λ)/(1-λN)]
λ,..., [(1-λ)/(1-λN)] λN-1, где је (λ) фактор опдања, а [(1- λ)/(1- λN)] је константа,
која обезбеђује да збир пондера буде један. Након што се приносима
доделе одговарајући пондери, у наредном кораку се ВаР утврђује на основу
емпиријске дистрибуције историјских пондерисаних приноса. Прецизније
речено, апроксимација ВаР за изабрани ниво поверења се врши на основу
емпиријске кумулативне дистрибуције временски пондерисаних приноса
rt-1,…,rt-N.
Стандардни модел историјске симулације представља специјалан
случај модела пондерисаног временом. Да би се разумела веза између
стандардног модела историјске симулације и претпоставки на којима
8

Pritsker, M., (2001), “The Hidden Dangers of Historical Simulation”, Board of Governors of
the Federal Reserve System, p. 3.
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почива модел пондерисан временом, потребно је оцену квантила изразити
како је то предложио Жиковић (2010):
(2)
при чему су
fi (λ;N)
I(.)

- ponder koji se odnosi nа принос (ri)
- индикатор функције

Када је fi(λ;N) =1/N оцена квантила код модела пондерисаног временом
је еквивалента оцени квантила код стандардног модела историјске
симулације. Основна разлика између ова два модела јесте у спецификацији
квантила. У случају стандардног модела историјске симулације сваком
приносу се додељује исти пондер, док се код модела пондерисаног временом
приносима додељују различити пондери у зависности од времена њиховог
појављивања. Импликација овога је да ће у случају стандардног модела
процена ВаР за изабрани ниво поверења (cl) да кореспондира са N(1cl) најмањим приносом из посматраног узорка (N), док у случају модела
пондерисаног временом тачан број опсервације зависи од тога да ли су
екстремни губици опсервирани у ближој или даљој прошлости.
Теоријски посматрано, иако се ради о незнатном унапређењу,
комбиновање стандардног модела историјске симулације са EXP приступом,
омогућава да се реши проблем спорог прилагођавања историјске
симулације на нове екстремне губитке. Разлог зашто се стандардни модел
историјске симулације споро прилагођава на појаву екстремних приноса се
налази у процедури једнаких пондера. Процена ВаР, за дати ниво поверења
(cl), како је то већ истакнуто, кореспондираће са N(1-cl) највећим губитком.
Отуда, након појаве новог екстремног губитка, N(1-cl) највећи губитак пре
појаве новог екстремног губитка ће да постане N(1-cl)-1) највећи губитак.
Уколико су ова два губитка блиска, с аспекта њихове магнитуде, појава
екстремног губитка, који сада представља највећи губитак у узорку, неће
имати већи утицај на процену ВаР. Захваљујући употреби експоненцијално
опадајућих пондера, модел пондерисан временом би требало одмах да
реагује на појаву новог екстремног губитака. Приписујући најновијој
опсервацији пондер нешто већи 1% за фактор опадања од 0,99 и нешто
већи од 3% за фактор опадања од 0,97 (ове вредности се узимају као
стандарди за факторе опадања), под условом да је најновија опсервација
уједно и највећи губитак у узорку, у оба случаја она аутоматски постаје
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процена ВаР за ниво поверења од 99%.9Пошто се појава веома великих
губитака одмах рефлектује на процену ВаР, то овај модел отклања један
од значајних недостатака стандардног модела историјске симулације.
Теоријски посматрано, предложено решење представља ефективан однос
између статистичке прецизности и адаптивности на недавне новости.
Питање које се овде намеће јесте у којој ће мери промене у процени
ВаР да кореспондирају са стварним повећањем тржишног ризика, односно
која је вероватноћа да ће се валидна текућа процена ВаР повећати сутра
услед повећања тржишног ризика. Резултати истраживања аутора модела
показују да је грешка у процени ВаР за 30% до 43% нижа него у случају
примене EXP приступа. Односно да је за 14% нижа него у случају примене
стандардног модела историјске симулације.10 Бројни аутори напомињу да
у односу на постојеће приступе, побољшања остварена имплементирањем
овог модела историјске симулације настају практично бесплатно, са
становишта рачунарске комплексности, тешкоће програмирања и броја
потребних података. Нажалост, бројне симулације и истраживања показују
да се модел не понаша како се очекује на основу процедуре на којој почива.
Ови закључци се односе на тржишта развијених земаља и тржишта у
настајању азијских и латиноамеричких земаља. Тестирање апликативности
TWHS модела на тржиштима која су предмет истраживања у раду до сада
нису спроведена, према сазнањима аутора.
ПОДАЦИ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
За тестирање валидности модела су коришћени дневни логаритамски
приноси општих берзанских индекса тржишта у настајању балканских
земаља. Тестирани индекси су BIRS, MONEX20, MBI10, BELEXline и
CROBEX. Подаци су прикупљени са Блумберговог веб сајта за период од
02.02.2009. до 02.02.2012. године. Прикупљени подаци покривају период
временски променљиве волатилности на тржишту ЕУ. Логаритамски
приноси су генерисани на следећи начин:

9

Stancic, P., et al., (2013), “Testing The Applicability Of The Brw Approach In The Emerging
Stock Markets”, Actual Problems Of Economics, No. 6, June, pp. 480-486.

10 Boudoukh, J., Richardson M., Whitelaw F. R., (1998), “The Best of Both Worlds: A hybrid
Approach to Calculating Value at Risk”, Risk, Vol. 11, No 5, p. 66.
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(10)
при чему су:
ри,т

- логаритамски принос за дан (t)

Pи,t

- вредност посматраног индекса на затварању за текући дан

Pи,t-1

- вредност посматраног индекса на затварању претходног дана

Дневне процене ВаР су начињене за период од 02.02.2011. до 02.02.2012.
године. Да би се обезбедио исти узорак за тестирање валидности модела
за свако тржиште овај период је узет као период за тестирање валидности
модела. Остатак опсервација, период од 02.02.2009. до 01.02.2011. године,
употребљен је за добијање иницијалних процена ВаР.
Као репрезент стандардног модела историјске симулације, коришћен је
HS500 модел. Процене ВаР пименом овог модела су утврђене као квантил
емпиријске дистрибуције приноса. Тако је процена ВаР за дан 03.02.2011.
године (први дан за који се вршила процена ризика) добијена применом
првих 500 опсервација. За наредни дан, 04.02.2011. године, процена
је добијена на тај начин што је из узорка искључена прва опсервација
(податак о приносу на дан 02.02.2009. године), а у узорак је укључена
501. опсервација. На тај начин је добијена процена тржишног ризика за
05.02.2011. годину. Поступак је тако поновљен 253 пута. На тај начин су
добијене 253 процене тржишног ризика.
Као репрезент модела историјске симулације пондерисаног временом
у раду су коришћена два модела ТWHS500 са фактора опадања од 0,97 и
ТWHS500 са фактора опадања 0,99. За утврђивање тачног износа ВаР код
ова два модела је коришћена интерполација коју су предложили творци
модела. ТWHS500 процене ВаР су начињене за факторе опадања од 0,97
и 0,99. Фактори опадања су изабрани имајући у виду прелиминарна
истраживања Жиковића и Прохаске (2010) везана за утврђивање
оптималног фактора опадања на тржиштима у настајању, као и чињеницу
да су творци модела у својим истраживањима управо користили ове
факторе опадања.
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РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА ВАЛИДНОСТИ МОДЕЛА
У овом делу рада представљени су и анализирани резултати тестирања
валидности модела. Модели су процењени у погледу тачности њихових
процена ВаР током последњих 253 дана периода посматрања. Овај период
је означен као период тестирања валидности модела. Сваки модел је тестиран на следећи начин: дневне процене ВаР, које су добијене за нивое поверења од 99%, поређене су са стварним кретањима приноса у периоду од
02.02.2011 до 02.02.2012. године. У случају када је стварни губитак био већи
од процене ВаР начињене за тај дан, евидентирано је да се десило прекорачење. Затим је утврђен укупан број/проценат прекорачења током периода
тестирања валидности. Дужина прозора од 500 дана је изабрана имајући
у виду истраживања Жиковића (2007). Са скраћењем дужине прозора, би
се повећала кондиционалност, али и опасност од изостављања екстемних
приноса, као и вероватноћа јављања ефекта „духа“. Поред тога, емпиријски оцењивач квалнтила је конзистентан само када величина прозора
тежи бесконачности, те у раду није разматрана могућност примене краћих
прозора, нпр. од 50 или 100 дана.
Према Џориону (2007) модел јесте валидан уколико је број прекорачења
једнак 1-ниво поверења. У овом случају, то значи да укупан број
прекорачења, тј. дана када је стварни губитак био већи од процене ВаР
начињене за тај дан, не сме да буде већи од 3. Другим речима, проценат
прекорачења ВаР не сме да пређе 1% од укупног броја процена ВаР.
Број, односно проценат прекорачења ВаР током периода тестирања
валидности модела од 02.02.2011 до 02.02.2012. године, посебно за сваки
модел и за свако тржиште, су приказани у табели 1.
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Табела 1 - Број/проценат прекорачења
TWHS500 сa
фактором опадања
од 0,99

TWHS500 сa
фактором опадања
од 0,97

%

Бр.
прекорачења

%

Бр.
прекорачења

%

HS500

Индекси

Бр.
прекорачења

BIRS

11

4,35

6

2.37

6

2.37

MONEX20

6

2,37

6

2.37

8

3.16

MBI10

1

0,4

3

1.19

4

1.58

BELEXline

4

1,58

3

1,19

6

2,37

CROBEX

4

1,58

4

1,58

3

1,19

Извор – Аутори
На основу резултата приказаних у табели 1 може се закључити да је
проценат прекорачења код сваког модела већи од теоријске вредности.
Изузетак је само у случају HS500 у случају тржишног индекса MBI10.
Према Џорионовом критеријму не може се закључити да ли ови моделе
могу поуздано да се користе на тржиштма у настајању, као ни то који је од
ова три модела постигао боље перформансе.
Како би се формално испитало да ли се тестирани модели могу сматрати
валидним, неопходно је тестирати хипотезу да је проценат прекорачења
једнак теоријској вредности, наспрам алтернативне хипотезе која гласи
да се проценат прекорачења разликује од теоријске вредности. За ту сврху
у раду коришћен је Купиецов тест безусловног покрића. Купиецов тест
безусловног покрића представља најчешће коришћен модел за тестирање
валидности модела ВаР. Валидност модела је тестирана за ниво значајности
теста од 95%. Овај ниво значајности теста генерише јасне доказе о користи
модела и имплицира да се модел одбаци само ако за то постоје снажни
докази11. Резултати Купиецовог теста безусловног покрића, за ниво
поверења од 95%, дати су у табели 2.

11 Samanta, G.P. et al. (2010). “Measuring Market Risk – An Application of Value-at-risk to Select
Government Bonds in India”. Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 31, No. 1, 2-32.
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Табела 2. Резултати Купиецовог теста безусловног
HS500

TWHS500 са
фактором опадања
од 0,99

TWSH500 са
фактором опадања
0,97

критична
вред.

p-вред.

критична
вред.

p-вред.

критична
вред.

p-вред.

BIRS

14,9469

0,0001

3,3068

0,0690

3,3068

0,0690

MONEX20

3,3068

0,0690

3,3068

0,0690

7,2547

0,0071

MBI10

1,2251

0,2684

0,0724

0,7879

0,6872

0,4071

BELEXline

0,6872

0,4071

0,0724

0,7879

3,3068

0,0690

CROBEX

0,6872

0,4071

0,6872

0,4071

0,0724

0,7879

Индекси

Извор – Аутори
Као што се може видети из табеле 2, за ниво поверења од 99%,
Купиецев тест безусловног покрића на свим тржиштима задовољио је
само модел ТWHS500 са фактором опадања од 0,99. Модел HS500 није
задовољио Купиецев тест у случају тржишног индекса BIRS, док модел
ТWHS500 са фактором опадања од 0,97 није задовољио тест безусловног
покрића у случају тржишног индекса MONEX20. Овакви резултати су
у супротности са емпиријским истраживањима споменутим у раду, по
којима због присуства аутокорелације и хетероскедастичности у серијама
приноса са тржишта у настајању непараметарски модели не могу поуздано
да кооптирају тржишне ризике на овим тржиштима. Изненађујуће
добре перформансе показао је модел HS500. Једно од објашњења за овај
интересантан феномен може да буде то да су екстремни губици, који
су се догодили пре или током периода тестирања валидности модела,
утицали да процене ВаР буду веома високе и на тај начин је остварено
задовољавајуће безусловно покриће, без узимања у обзир стварног нивоа
ризика. Друго, добре перфорамнсе HS500 модела се могу приписати
претпостављеној високој волатилности, која је последица дугог периода
посматрања (дужине прозора), те појави екстремних приноса током
тог период посматрања. Са друге стране, добијени резултати везани за
употребу модел ТWHS500 упућују на закључак да је овај модел веома
осетљив на избор фактора опадања. За висок фактор опадања (0,97), модел
бележи слабе перформансе. Овако висок фактор опадања значи сувише
брзо опадање значаја прошлих опсервација, чије се дејство снажно осећа
због присуства значајне аутокорелације.
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Добијени резултати су у складу са резултатима истраживања
Радивојевића и сарадника (2010), који су истраживали апликативност HS
модела на тржишту капитала Србије, уз напомену да закључке тог рада
треба узети са резервом, јер како и сами аутори наводе, backtesting период
је био исувише кратак, као и Терзића и сарадника (2013), који су такође
испитивали апликативност HS на тржишту капитала Србије за различите
нивое поверења и дужине прозора. Сличне резултате у погледу валидности
HS модела изнели су Терзић и Милојевић (2013).
ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду резултате истраживања, може се извући закључак
да се два најпознатија и најатрактивнија непараметарска модела
историјске симулације могу поузано користити за процену тржишног
ризика на тржиштима у настајању, каква су тржишта земаља бивше
Југославије. Овакви резултати су у супротности са бројним емпиријским
истраживањима која указују на да процене ВаР добијене применом ових
модела не могу поуздано да се користе за управљање тржишним ризицима
на тржиштима у настајању, али су у складу са резултатима истраживања домаћих аутора. Међутим, приликом прихватања овог закључка треба бити
опрезен, пре свега, због ограничења самог Купиецовоц теста, као и добро
познате чињенице да када нису задовољене елементарне претпоставке
на којима су модел ВаР изграђени, процене ВаР неће бити валидне, и у
најбољем случају могу да обезбеде само безусловно покриће. Купеицов
тест, иако је у складу са правилима Базелског комитета о валидности
модела, даје само безусловну процену јер узима у обзир сва прекорачења
током целог периода који се користи за процену валидности модела. У
условима временски променљиве волатилност веома је значајна процена
условне тачности модела, тј. употреба неког теста условног покрића. У
раду није коришћен ни један такав тест, будући да је циљ рада био да се
испита валидност модела у контексту задовољења правила валидности
ВаР модела када се користе за утврђивање адекватности капитала и према
правилима Базелског комитета.
Резултати истраживања такође указују на значај избора оптималног
фактора опадања код ТWHS модела ВаР. ТWHS500 модел је за фактор
опадања од 0,99 генерисао најбоље процене тржишног. За овај фактор
опадања ТWHS500 модел је прошао тест валидности на свим тестираним
тржиштима. Међутим, за фактор опадања од 0,97 овај модел није прошао
Купиецов тест безусловног покрића на тржишту капитала Црне Горе
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(MONEX20). На основу претходно реченог у вези са ТWHS моделом, може
се закључити да је овај модел ВаР веома осетљив на избор фактора опадања.
Ово упућује на закључак да ад хок избор фактора опадања не може да буде
у функцији утврђивања адекватности капитала, већ да је неопходан развој
формалних процедура за избор оптималног фактора опадања.
Приликом прихватања закључака истраживања треба имати на
уму чињеницу да поједина истраживања, која су апострофирана у раду,
показују да постоји значајан обим грешке у процена VaR када су модели
историјске симулације подешен према захтевима Базел II стандарда.
Такође, закључке у погледу валидности треба прихватити са опрезом јер
је у тестирању валидности коришћен само тест безусловног покрића, као и
чињеници да је фактор опадања у случају TWHS модела изабран у складу
са упутствима аутора модела, те да није коришћена ниједна процедура за
његову оптимизацију. Отуда, будућим истраживачима је остављен, пре
свега, задатак да валидност модела испитају и применом тестова условног
покрића, те применом Defoure процедуре.
SUMMARY
THE APPLICABILITY OF NONPARAMETRIC MODELS
OF HISTORICAL SIMULATION IN THE EMERGING
MARKETS
Subject of the paper is to analyze the performance of two the most
popular nonparametric VaR models of Historical Simulation: standard model
of Historical Simulation and Time Weighted Historical Simulation model.
The testing was performed in the emerging financial markets of the Balkan
countries. The main aim of the paper is to arrive at the answer to the question
whether these VaR models can be reliably applied to the emerging markets such
as these, in terms of meeting the backtesting rules of the Basel Committee. The
research methodology involves the use of appropriate quantitative analysis,
Exponential Smoothing Approach and unconditional coverage test. The results
of the research show that the HS500 and the TWHS500 with a decay factor of
0.99 can be reliably used for the emerging markets, despite the fact that they are
based on the assumption of IID which is not compatible with the characteristics
of these markets.
Keywords: Value at Risk, Historical Simulation, volatility, emerging markets
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СУКУК ОБВЕЗНИЦЕ КАО АЛТЕРНАТИВА
КОНВЕНЦИОНАЛНИМ ОБВЕЗНИЦАМА
САЖЕТАК: У конвенционалном финансијском систему,
један од најзначајнијих финансијских инструмената
су обвезнице. Емисија и продаја обвезница је један од
најефикаснијих начина финансирања савремених корпорација
и финансијских институција. С друге стране, употреба
обвезница у њиховој традиционалној форми није могућа у
исламском финансијском систему. Обвезнице су базиране
на камати, која је строго забрањена принципима исламског
банкарства. Стога су исламски финансијски стручњаци
развили сукук обвезнице као алтернативу конвенционалним
обвезницама. Предмет истраживања у овом раду је
анализа сукук обвезница као потенцијалне алтернативе
конвенционалним обвезницама. Главни циљ истраживања је
да се кроз анализу теоретског концепта сукук сертификата,
потом постојећих искустава са њиховом употребом у пракси,
као и поређењем са сличним конвенционалним финансијском
инструментима, сагледа одрживост примене сукук обвезница
у савременом економском и друштвеном окружењу. У раду
ће бити примењене следеће методе истраживања: метода
анализе, компаративна метода, историјска метода, метода
дескрипције, статистичка метода и емпиријска метода.
Резултати истраживања показују да поједине врсте сукук
сертификата имају више додирних тачака са власничким
финансијским инструментима него са обвезницама,
као и то да је разлика између већине сукук обвезница и
1
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конвенционалних обвезница врло често више теоретска него
практична.
Кључне речи: исламско банкарство, сукук, обвезнице,
тржиште сукук обвезница, камата

УВОД
Према дефиницији Рачуноводствене и ревизорске организације за исламске финансијске институције (Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions – AAOIFI, 2004-5, стр. 298), ,,сукук (Sukuk) обвезнице су сертификати једнаке вредности, који представљају неподељено учешће у власништву над материјалном имовином, правом коришћења
(усуфруктом) расположиве имовине и услугама или у власништву над активом одређеног пројекта или специјалне инвестиционе активности.“
Сукук обвезнице су настале као алтернатива конвенционалним каматоносним обвезницама, да би инвеститори који поштују шеријатске прописе имали на располагању шеријатски усклађене инструменте са фиксним
приносом.
Теоретски концепт сукук обвезница је шеријатски прихватљив јер ови
инструменти не садрже забрањене елементе: камату, гарар (неизвесност
услед неадекватне информисаности свих учесника у послу) и мејсир (претерано шпекулисање) (види Mohd Yatim, 2009). Прва хартија од вредности
са елементима сукук обвезница, емитована је од стране Јорданске исламске
банке (Jordan Islamic Bank) 1978. године под називом мукареда (Muqaradah)
обвезнице (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 164). Међутим, прва емисија исламских обвезница која се може сматрати успешном, била је емисија државних
инвестиционих папира (Government Investment Issues), коју је 1983. године
извршила влада Малезије (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 164).
У фебруару 1988. године, Академија исламског права (OIC Fiqh Academy)
је легитимизовала концепт сукук сертификата, прописујући да: ,,а) сваки
скуп активе може бити представљен путем записа или (бескаматне) обвезнице и б) ове обвезнице или записи могу бити продати по тржишној
цени, уколико се структура груписане активе, представљене хартијом од
вредности, највећим делом састоји од физичке активе и финансијских права, а да готовина и потраживања чине мањи део груписане активе. Већ
1990. године званично је емитован први сукук сертификат на принципу беј’
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битаман еџила (Bai’ Bithaman Ajil)2. Занимљиво је да емисију првих сукук
обвезница није извршила исламска банка или компанија, већ малезијско
представништво компаније Шел (Shell MDS Malaysia). Вредност емисије
била је 125 милиона малезијских рингита (приближно 30 милиона америчких долара)“ (International Islamic Financial Market – IIFM, 2010, стр. 7-8). У
деценијама које су уследиле након прве емисије сукук обвезница, тржиште
сукук обвезница бележи приметан раст, што се огледа у повећању вредности емисија и расту броја земаља у којима се тргује сукук обвезницама.
Структурирање сукук обвезница обавља се путем процеса секјуритизације. Исламски финансијски инструменти морају бити базирани на
реалној имовини, што је одлика и сукук обвезница, чијом куповином инвеститор стиче право власништва над одређеном секјуритизованом имовином. Структурирање сукук обвезница и реализација сукук трансакција
укључује учешће бројних актера (Аyub, 2007, стр. 393): 1. иницијаторa емисије, односно емитент сукук обвезница, 2. специјалног наменског правног
лица (Special Purpose Vehicle), 3. инвестиционе банке, 4. купаца сукук обвезница и осталих потенцијалних актера у сукук трансакцији.3
Процес емисије иницира емитент (предузеће или финансијска институција) с циљем прикупљања средстава потребних за финансирање пословања. Емитовање сукук обвезница иницијатор емисије врши уз помоћ
специјалног наменског правног лица, као институције коју емитент формира само за потребе спровођења емисије. Специјалном наменском правном лицу емитент (иницијатор емисије) продаје имовину која је основа
за емисију сукука, коју специјално наменско правно лице плаћа новцем
прикупљеним од продаје сукук сертификата инвеститорима. Примљени новац емитент користи за куповину опреме, робе, некретнина или за
улагање у одређени пројекат. Инвеститори остварују принос по основу
наплаћених ренти, удела у приходу од продаје секјуритизоване робе или
учешћа у добити финансираног пројекта.

2

Беј’ битаман еџил је исламски финансијски инструмент сличан класичној мурабехи
(купопродаја уз одложено плаћање) који се употребљава у Малезији и другим земљама
југоисточне Азије. Као и мурабеха, функционише на принципу одложеног плаћања,
али се од мурабехе разликује по томе што је превасходно намењен дугорочном
финансирању и што продавац не мора купцу открити трошкове набавке и профитну
маржу (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 84).

3

Детаљнији приказ актера у процесу структурирања и емисије сукук обвезница дат је
у: Аyub (2007, стр. 393).
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Домаће тржиште власничких и дужничких хартија од вредности је
недовољно развијено, па су се стога банкарски кредити наметнули као
најважнији облик екстерног финансирања домаћих предузећа. С друге
стране, тржиште државних дужничких хартија од вредности је изузетно
активно. Стога, анализа сукук сертификата која је спроведена у овом раду
превасходно може бити значајна креаторе фискалне политике. У тренутку
када задуженост држава широм света рапидно расте, а доступност повољних извора задуживања опада, проналажење новог облика финансирања
буџета може бити од великог значаја за сваку државу, па и нашу.4 Притом,
Република Србија има извесне компаративне предности у односу на остале државе, у виду веома добрих односа са арапским државама из којих долазе најзначајнији инвеститори заинтересовани за улагање у шеријатски
усклађене финансијске инструменте.
У наставку рада, представићемо врсте сукук сертификата, тржиште
ових финансијских инструмената и изазове са којима се оно суочава. Поред тога, у делу за дискусију, поредићемо сукук са конвенционалним дужничким и власничким инструментима, како бисмо уочили потенцијалне
предности и недостатке сукука у односу на поменуте инструменте.
ВРСТЕ СУКУК ОБВЕЗНИЦА
У пракси постоји више врста сукук обвезница, које се међусобно разликују по врсти исламских банкарских уговора од којих се пошло приликом
њиховог структурирања. Најзначајнији типови сукук обвезница су (Shaikh
& Saeed, 2010, стр. 5-8): мудареба сукук, мушарека сукук, иџара сукук, мурабеха сукук, селем сукук, истисна’ сукук и хибридни сукук.5

4

Атрактивност финансирања путем емисије и продаје сукук сертификата препозната
је, између осталих, и од стране немачке државе Саксонија-Анхалт, која је 2004. године
емитовала сукук обвезнице у вредности од 100 милиона евра (Solé, 2007, стр. 8).

5

Мудареба, мушарека, иџара и, у неким случајевима, хибридним сукук обвезницама,
може се трговати на секундарном тржишту, док је трговина мурабеха, селем и истисна’
сукук обвезницама на секундарном тржишту шеријатски забрањена. Разлог томе је
чињеница да купци ових сертификата на секундарном тржишту не стичу право на
имовину него на потраживање по основу продате имовине. Продаја потраживања
по цени различитој од номиналне вредности потраживања има, према мишљењу
шеријатских стручњака, елементе камате, која је Шеријатом строго забрањена. За
детаље о овом питању, као и детаљнији приказ врста сукук обвезница, погледати:
Shaikh & Saeed (2010, стр. 5-8).
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Мудареба (Mudarabah) сукук – Мудареба је партнерски уговор код
којег једна уговорна страна улаже капитал, док друга уговорна страна управља послом. Купци мудареба сукука су страна која улаже, док емитент
инвестира новац прикупљен продајом сукука и управља послом. Профит
деле сходно унапред договореном кључу поделе, док губитак сносе искључиво власници сукука.
Мушарека (Musharakah) сукук – Мушарека је класичан партнерски
уговор код којег сви партнери улажу у посао и имају право да управљају
њиме. И емитенти и купци ове врсте сукука имају право да управљају послом, добитак се дели према договору, а губитак сходно учешћу у капиталу.
Иџара (Ijarah) сукук – Иџара је уговор сличан конвенционалном оперативном лизингу. Купци иџара сукука постају власници изнајмљене имовине и приход остварују по основу расподеле наплаћене ренте.
Мурабеха (Murabahah) сукук – Мурабеха је класични купопродајни
уговор, који се углавном реализује кроз промптну испоруку и одложено
плаћање. Купци мурабеха сукука стичу власништво над робом коју емитент касније продаје уз одложено плаћање. Власници мурабеха сукука
остварују зараду кроз разлику између цене по којој емитент, за рачун власника сукука, робу продаје на тржишту и цене коју су они заједнички платили за робу купујући мурабеха сукук.
Селем (Salam) сукук – Селем је купопродајни уговор код којег се врши
промптна исплата и терминска испорука купљеног тржишног материјала.
Купци селем сукука фактички промптно плаћају за робу коју ће им емитент испоручити одређеног дана у будућности. Власници селем сукука
очекују да ће цена по којој могу продати купљену робу након њеног преузимања бити већа од цене коју су за ту робу платили куповином селем
сукука, чиме би остварили профит.
Истисна’ (Istisna’) сукук - Истисна’ је уговор о купопродаји имовине
која у тренутку склапања уговора не постоји на тржишту, па стога купац
има улогу наручиоца посла од продавца који треба да произведе тражену
имовину. Купци истисна’ сукука имају улогу наручиоца посла, док је емитент извођач радова. Ова врста сукук обвезница може се користити код
финансирања великих инфраструктурних пројеката.
Хибридни сукук – Хибридни сукук се базира на више исламских банкарских уговора, најчешће истисна’у, мурабехи и иџари, што пружа боље
шансе за прикупљање потребног капитала и диверсификацију ризика.
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После појаве глобалне финансијске кризе 2008. године, до изражаја је
дошла до тада занемаривана подела сукук обвезница на сукук обвезнице
обезбеђене активом (asset-backed sukuk) и сукук обвезнице базиране на активи (asset-based sukuk). Инвеститори су постали свесни разлике између
ове две врсте обвезница тек након што је код појединих сукук обвезница
дошло до неизвршења плаћања (види Abdullah, 2012).6 Да би се разумела
разлика између ове две врсте сукук обвезница, анализираћемо њихове
карактеристике. Према наводима Одбора за исламске финансијске услуге
(Islamic Financial Services Board – IFSB, 2009, стр. 3, фн. 2), ,,у исламским
финансијама, структуре обезбеђене активом укључују власничка права
над базном активом (било да је у питању материјална имовина или право
на коришћење имовине (усуфрукт), изузимајући све врсте потраживања,
осим ако је њихово учешће у базној активи веома мало), док конвенционалне структуре обезбеђене активом укључују права на колатерал, а не власничка права.“ На тај начин, купци сукук обвезница обезбеђених активом
постају власници секјуритизоване активе, стичући сва власничка права и
обавезе. Принос власника овог финансијског инструмента је искључиво
везан за приходе од секјуритизоване активе и не зависи од финансијског
положаја иницијатора емисије (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 10). То значи
да власници сукук обвезница могу остваривати принос и у ситуацији када
се иницијатор емисије налази пред банкротством. Са друге стране, уколико базна актива не обезбеђује очекивани принос, власници сукук обвезница као власници базне активе морају сами сносити терет неуспеха.
,,Структура базирана на активи је заступљена у случају када, узимајући у обзир правно окружење, власничка права над базном активом не
морају резултирати ефективним правом поседовања базне активе7 у случају неизвршења и као последица тога, власници сукук обвезница морају
имати право регреса (right of recourse) према иницијатору емисије у случају
неизвршења“ (IFSB 2009, стр. 4, фн. 3). Код сукук обвезница овог типа, пренос власништва, који се према шеријатским прописима мора извршити

6

Неизвршења су се јавила само код сукук обвезница базираних на активи (види
Abdullah, 2012).

7

Право поседовања базне активе у случају неизвршења стичу једино власници
осигураних сукук обвезница базираних на активи код којих базна актива служи
као колатерал, док власници неосигураних сукук обвезница базираних на активи
не располажу овим правом, па стога, да би наплатили своје потраживање, морају
користити другачије правне механизме (слично неосигураним повериоцима у
конвенционалном финансијском систему).
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приликом продаје сукук сертификата, реализује се само фиктивно.8 Њихови власници принос не остварују кроз приходе од базне активе, већ по основу наплате унапред договореног износа (улог плус профит) од иницијатора емисије. На основу свега наведеног, можемо закључити ,,да власници
(ове врсте) сукук обвезница имају улогу поверилаца, а не власника (базне)
активе“ (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 20). За разлику од њих, власници
сукук обвезница обезбеђених активом немају право регреса према иницијатору емисије, јер се базна актива сматра њиховим власништвом. ,,Не
постоји дужничко-поверилачки однос између иницијатора емисије и власника сукук обвезница обезбеђених активом, пошто је иницијатор емисије
већ продао (базну) активу власницима сукук обвезница (обично преко специјалног наменског правног лица)“ (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 20).
На основу изнетих чињеница, може се закључити да су сукук обвезнице базиране на активи класичан дужнички инструмент, чију употребу
исламске финансијске институције треба да избегавају. Сукук сертификат
мора представљати удео у власништву, што код сукук обвезница ове врсте
није испоштовано, тако да се ови инструменти пре могу упоредити с конвенционалним него са сукук обвезницама (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр.
29). Међутим, учесници на тржишту најчешће занемарују наведене чињенице, о чему сведочи податак да су сукук обвезнице базиране на активи
најзаступљенија врста сукук обвезница на тржишту. Разлог томе је што,
у поређењу са сукук обвезницама обезбеђеним активом, сукук обвезнице
базиране на активи инвеститорима нуде сигурнији принос, а емитентима
омогућавају да путем њихове емисије и продаје брже и једноставније дођу
до потребних финансијских средстава. Постојећа ситуација је веома неповољна за исламско банкарство јер се под плаштом исламских сукук обвезница пласирају инструменти чија је суштина шеријатски неприхватљива.
За овај проблем не постоји једноставно решење. Да би се он превазишао,
неопходно је укључивање свих релевантних фактора (регулаторних власти, шеријатских стручњака, теоретичара исламског банкарства, инвеститора и емитената) у процес дефинисања шеријатски прихватљивог и одрживог решења које би довело до потискивања сукук обвезница базираних
на активи и повећања учешћа шеријатски усклађених сукук обвезница
обезбеђених активом на сукук тржишту. Стога се решење мора пронаћи
кроз ,,консултативне процесе и континуирано побољшање регулаторног
оквира за секјуритизацију“ (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 30).
8

Иницијатор емисије сукук обвезница наведеног типа продаје базну активу купцима
сукук обвезница и убрзо након продаје исту активу откупљује од њих (по већој цени
и уз одложено плаћање), тако да се базна актива практично ни у једном тренутку не
налази у стварном поседу купаца сукук обвезница.
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ТРЖИШТЕ СУКУК ОБВЕЗНИЦА
Да бисмо спознали значај сукук сертификата и њихову примењеност
у пракси, анализираћемо тржиште сукук сертификата, његову величину,
структуру, као и географску распрострањеност. Проучавањем кретања на
глобалном сукук тржишту у периоду од 2001. до 2010. године, можемо уочити да је сукук тржиште бележило константно високе стопе раста током
већег дела посматраног периода, о чему сведочи наредна слика.

Слика 1. – Укупна емисија сукук сертификата на глобалном
тржишту (у милионима долара)

Извор – IIFM (2011, стр. 7).
На основу података до којих је дошло Међународно исламско финансијско тржиште (IIFM 2011), увиђамо константан раст вредности емисије
сукук сертификата на глобалном нивоу, у периоду од 2001. до 2007. године,
тако да је вредност емисије сукука у 2007. години била чак 41,7 пута већа
него у 2001. години. Услед утицаја глобалне економске кризе, вредност
емисије сукук сертификата 2008. године бележи пад у односу на 2007. годину у износу од око 62%. Опоравак тржишта сукук сертификата је започео
већ 2009. године, да би 2010. вредност емисије достигла ниво приближан
оном из периода пре појаве кризе.
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У почетним фазама развоја сукук сертификата, главни емитенти су
биле државе, односно државне институције, јер у условима неразвијеног
секундарног тржишта за ове инструменте и непостојање адекватне правно-финансијске инфраструктуре, за инвеститоре су једино државе могле
бити довољно сигуран емитент. Међутим, у току посматраног десетогодишњег периода, ситуација се променила у позитивном смеру, јер је дошло
до јачања тржишта корпоративних сукук обвезница, које су преузеле примат на глобалном сукук тржишту, што можемо видети из наредне табеле.
Табела 1. – Структура емисија сукук сертификата према статусу
емитента (2001-2010.)
Статус емитента

Број емисија

Корпоративни сектор
Квази-државни сектор9
Државни сектор
Укупно

1.688

Вредност (у мили- % од укупне вредонима долара)
ности
124.152
63%

21

6.291

3%

405
2.114

67.199
197.642

34%
100%

Извор – IIFM (2011, стр. 8).

9

Раст тржишта корпоративних сукук обвезница указује на раст поверења инвеститора у сукук инструменте, као и на унапређење тржишне инфраструктуре. Емисије сукук обвезница могу бити домаће и међународне.
У структури емитованих сукук обвезница доминирају домаће емисије, на
које отпада 76% укупне вредности и укупног броја извршених сукук емисија у посматраном периоду. Посматрајући по регионима, IIFM (2011) бележи да је највеће учешће у домаћим емисијама сукук сертификата остварио
регион Азије и Далеког истока (конкретно Малезија, Индонезија, Пакистан, Брунеи и Сингапур), које је износило 78% укупне вредности домаћих
сукук емисија на глобалном нивоу, док је међу државама доминирала Малезија на коју отпада 72% укупне вредности домаћих сукук емисија. Очекивано, најнижи износ емисија бележи се у западним земљама (САД и Немачка заједно обухватају мање од 0,2% укупне вредности домаћих сукук
емисија). Међутим, значај учешћа ових земаља на сукук тржишту не може
се гледати искључиво кроз вредност емисија, јер и само њихово присуство
говори о расту међународног значаја и угледа сукук инструмената и одличним перспективама будућег раста. На међународном сукук тржишту
9

Емисије сукука од стране државних и међународних агенција, попут развојних
агенција, државних финансијских институција, Исламске развојне банке и
Међународне финансијске корпорације која функционише у оквиру Светске банке
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најактивнији су били емитенти из региона Блиског истока (Бахреин, Катар, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Кувајт), на које је,
према подацима IIFM (2011), отпало 83% вредности међународних сукук
емисија, а међу државама предњачили су Уједињени Арапски Емирати
(52% укупне вредности међународних сукук емисија). Такође, треба поменути и учешће Јапана, Турске, САД-а и Велике Британије на међународном сукук тржишту, иако је удео њихових емисија износио свега 2%. Међу
институцијама које су емитовале сукук обвезнице у периоду од 2009. до
2010. године, како наводи IIFM (2011), највећу међународну емисију сукук
обвезница извршила је Абу Даби исламска банка (Abu Dhabi Islamic Bank)
из УАЕ (у октобру 2010. године је емитовала мушарека сукук обвезнице у
вредности од 750 милиона долара са роком доспећа од 60 месеци). Са друге
стране, највећу домаћу емисију сукук обвезница у истом периоду извршила је Малезијска управа за аутопутеве (Malaysian Highway Authority), која је
у децембру 2010. године емитовала иџара сукук обвезнице у вредности од
755,92 милиона долара са роком доспећа од 330 месеци.
Према подацима IIFM (2011), у укупној вредности домаћих сукук емисија у периоду од 2008. до 2010. године, највеће учешће је имала емисија
мурабеха сукука (46%), следе емисије иџара сукука (25%), мушарека сукука
(16%), док је вредност емисија осталих врста сукука била далеко мања. У
истом периоду, на међународном сукук тржишту по вредности емисија је
доминирао иџара сукук (64%), а следили су га разменљиви сукук10 (15%),
мушарека сукук (9%), хибридни – иџара, мушарека и мурабеха сукук (7%)
и мурабеха сукук (5%). Са аспекта рочности, према подацима IIFM (2010)
на тржишту међународних сукук сертификата у периоду од 2001. до 2009.
године, најзаступљенији су сукук сертификати са роком доспећа од 5 година (72,5%), затим доспећем од 6 до 10 година (13%), доспећем испод 5 година
(11,6%) и доспећем преко 10 година (2,9%).
Из наведених података видимо да је сукук тржиште један од најбрже
растућих сегмената глобалног финансијског тржишта. Ипак, поредећи
вредност емисија сукук сертификата са вредношћу емисија конвенционалних власничких хартија од вредности (2014. године - укупна вредност
10 У неким случајевима, уговором о сукуку је предвиђена могућност конверзије или
замене сукук сертификата за неку другу хартију од вредности коју поседује емитент
сукук сертификата. Постоје две врсте таквих сукук сертификата: конвертабилни
сукук (Convertible Sukuk), који може да се мења за акције емитента (односно удео
у власништву емитента), и разменљиви сукук (Exchangeable Sukuk), који се може
заменити за акције других предузећа које се налазе у власништву (портфолиу)
емитента.
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Initial public offerings износила 249 милијарди америчких долара, док је
вредност Follow-On Offerings износила 537,8 милијарди америчких долара
(Thomson Reuters, 2014, стр. 1)) и конвенционалних дужничких хартија од
вредности (децембар 2014. године – 21.881,9 милијарди америчких долара
(BIS, 2015)), може се закључити да сукук тржиште, по свом значају и величини, још увек приметно заостаје за тржиштем конвенционалних финансијских инструмената.
ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА СУКУК ТРЖИШТА
Сукук сертификати су креирани са циљем да се исламским инвеститорима понуди шеријатски прихватљив финансијски инструмент релативно ниске ризичности, који носи фиксни принос и власнику омогућава да
њиме тргује на секундарном тржишту. На тај начин, попуњена је празнина,
настала услед забране трговања каматоносним конвенционалним обвезницама. У релативно кратком периоду, сукук обвезнице су постале један
од најзначајнијих исламских финансијских инструмената, чије тржиште
годинама константно бележи високе стопе раста. Употреба сукук сертификата је исламском финансијском тржишту, односно његовим актерима,
донела бројне користи (Аli, 2005, стр. 47):
11. Повећање ликвидности емитента и инвеститора, што води смањењу
премија ризика за друге производе тржишта капитала и смањењу
трошкова финансирања предузетника.
12. Повећање кретања средстава на тржишту секјуритизоване активе.
13. Отварање новог и диверсификованог извора финансирања путем
тржишта капитала, уз истовремено стварање нових инвестиционих могућности за институционалне и пасивне инвеститоре.
14. Помоћ развоју тржишта капитала омогућавањем да и тржишни
учесници са релативно малим износима капитала, специјализовани за секјуритизацију и емисију, могу да учествују на тржишту
капитала.
15. Сукук је начин одлагања вишка ликвидности исламских банака.
Купци сукук сертификата директно учествују у корисним економским активностима, покренутим уз помоћ њихових средстава. Ова
улагања су релативно дугорочна, уз могућност повлачења у било
које време путем секундарног тржишта (ова могућност је код појединих врста сукук обвезница ограничена).
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Међутим, на путу даљег развоја сукук сертификата и унапређењу
функционисања сукук тржишта стоје бројне препреке и изазови који се
морају елиминисати или бар умањити, да би сукук обвезнице истовремено биле шеријатски и тржишно прихватљив финансијски инструмент.
Сукук тржиште у суштини сусреће са истим изазовима, као и исламско
финансијско тржиште у целини, а то су (види Mohd Zin et al., 2011): иновација финансијских производа, пробијање на глобално тржиште, превазилажење недостатка знања и транспарентности и очување јединственог
идентитета исламског финансијског система. Аутори који су проучавали
сукук инструменте и њихово тржиште, издвојили су неколико, по њиховом мишљењу, кључних изазова за развој сукук тржишта, које ћемо анализирати у наставку.
Високи трошкови структурирања и емисије сукук сертификата
- Један од главних проблема сукук обвезница је у високим трошковима
структурирања и емисије сукук сертификата (Аli, 2005, стр. 48). Високи
трошкови настају због обавезе поседовања значајне имовине која треба да
послужи као основа за емисију сертификата, затим трошкова услуга правне помоћи, накнада инвестиционим банкама и евентуално рејтинг агенцијама, као и трошкова прикупљања обимне документације. Због тога су
само велике и кредибилне институције способне да се финансирају путем
емисије сукука, што је посебно приметно код иџара сукука (Аli, 2005, стр.
48).
Обавеза емитента да располаже обимном имовином - Иако је овај
проблем сукук обвезница поменут у претходној тачки, због његовог значаја неопходно је да буде посебно обрађен. Аli (2005) није једини аутор који
се бавио овим проблемом. Њиме су се, између осталих, бавили и Iqbal &
Mirakhor (2009, стр. 174). Ови аутори наглашавају да постојећи модел структурирања сукук обвезница који се темељи на конкретној реалној имовини,
а не на скупу имовине, могу користити само државе и мултинационалне
институције, док је институцијама које располажу са мало имовине или
желе прикупити мањи износ средстава на тржишту тешко доступан. Овај
проблем се може решити развијањем сукук обвезница које ће бити базиране на имовини различите рочности и кредитног квалитета, у чему главну
улогу треба да имају исламске банке (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 174).
Неразвијен систем формирања цена средстава - На исламском финансијском тржишту још увек не постоји општеприхваћена референтна
стопа приноса која би служила као основа за формирање цене финансијских инструмената. Из тог разлога, исламске финансијске институције користе LIBOR или EURIBOR, као основе за формирање цене финан118
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сијских средстава, односно жељених стопа профита. Употреба тржишних
каматних стопа као мерила за формирање цене финансијских средстава,
према мишљењу већине шеријатских стручњака (види Usmani, 2003), није
шеријатски забрањена, али је пожељно избегавати њихову употребу и тражити или развити алтернативне референтне стопе. Многи аутори сматрају
да је употреба LIBOR -а у пракси исламских финансијских институција
претерана, што може имати негативне последице по репутацију исламског
банкарства. Код значајног дела исламских финансијских институција приметна је разлика између оног што причају и оног што раде, јер се реторички залажу за креирање исламске референтне профитне стопе која ће одражавати кретања на исламском финансијском тржишту и омогућити да се
реално одреди цена средстава у складу са кредитним бонитетом клијента
и квалитетом његове залоге, док у пракси углавном користе LIBOR (види
El-Gamal, 2006). Примену LIBOR -а у пракси исламских финансијских институција критикују бројни теоретичари исламског банкарства. Употреба
LIBOR-а у одређивању цене сукук обвезница замагљује разлику између конвенционалних и сукук обвезница и у други план ставља све остале одлике
сукук обвезница које их чине различитим у односу на конвенционалне обвезнице (види Shaikh & Saeed, 2010). Свакако, јасно је да у условима недовољно ликвидног и дубоког тржишта за исламске финансијске производе,
није једноставно развити ефикасан систем за одређивање цене средстава
(El-Gamal, 2006, стр. 79). Само поједини аутори (Iqbal & Mirakhor, 2009),
бавили су се развијањем аутентичне исламске референтне стопе приноса,
што показује да су напори у том правцу до сада били недовољни. Стога,
теоретичари исламског банкарства, шеријатски стручњаци и исламске
финансијске институције, морају заједнички радити на развијању одрживог решења, како би се прекинуло са праксом одређивања цена исламских
финансијских инструмената на бази LIBOR-а или EURIBOR-а.
Неусклађеност прописа - Проблем дисхармоније исламских финансијских прописа између различитих земаља у којима послују исламске банке оптерећује не само сукук тржиште, већ исламски финансијски
систем у целини. Неусклађеност прописа доводи до неизвесности и нетранспарентности у структурирању исламских финансијских производа,
што обесхрабрује инвеститоре и смањује ниво трговачке активности на
исламском финансијском тржишту. Непостојање јединствених и општеприхваћених правила и стандарда отвара могућност злоупотреба и емитовања инструмената који имају форму исламских финансијских производа, а у суштини су конципирани на шеријатски неприхватљив начин. Тај
проблем постоји и на сукук тржишту, о чему говори и Muhammad Usmani,
једног од водећих теоретичара исламских финансија, који је 2009. године
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изјавио да чак ,,85% сукук сертификата, емитованих широм света, нису
исламски утемељени“ (Shaikh & Saeed, 2010, стр. 9). Решење овог проблема
је у консензусу шеријатских стручњака и доношењу прописа и стандарда
који би били прихваћени од стране свих исламских финансијских институција и држава, у којима исламске финансијске институције функционишу, као и у стварању јединственог исламског шеријатског одбора, чије би
се одлуке морале поштовати на нивоу исламског финансијског система.
Одређивање рејтинга сукук обвезница - Значај растућег сукук тржишта препознале су водеће светске рејтинг агенције (Fitch, Moody‘s и
S&P), које су конципирале посебан приступ за одређивање рејтинга сукук
сертификата. Међутим, приликом одређивања рејтинга сукук обвезница,
рејтинг агенције ове инструменте третирају на потпуно исти начин као и
конвенционалне финансијске инструменте, не узимајући у обзир посебност исламских финансијских производа (Al-Amine, 2008, стр. 14). На тај
начин се занемарује чињеница да је исламским инвеститорима шеријатска
прилагођеност сукук сертификата подједнако битна као и њихов кредитни рејтинг. Стога се може очекивати да поједини сукук инструменти имају
виши рејтинг међу инвеститорима од рејтинга који су им доделиле конвенционалне рејтинг агенције. Самим тим, потребно је да се формирају
исламске рејтинг агенције које ће одређивати рејтинг исламских финансијских инструмената анализирајући их, како са аспекта кредитног бонитета емитента, тако и са аспекта шеријатске утемељености. Стручна јавност гаји очекивање да ће Међународна исламска рејтинг агенција (Islamic
International Rating Agency) имати значајнију улогу у наредном периоду,
при чему је неопходно да напори у правцу решавања проблема одређивања рејтинга исламских финансијских производа буду подржани и од
стране шеријатских стручњака (Al-Amine, 2008, стр. 15).
Неразвијено секундарно тржиште - За разлику од примарног сукук
тржишта које је у последњој деценији остварило натпросечне стопе раста,
секундарно сукук тржиште је веома слабо развијено. Главни разлог ниског степена развијености секундарног сукук тржишта је мали број емисија
квалитетних сукук обвезница које би биле атрактивне инвеститорима на
секундарном тржишту (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 179). Са друге стране,
власници квалитетних сукук обвезница, попут институционалних инвеститора, великих исламских пословних банака или централних банака,
обично држе ове инструменте до доспећа, што доводи до смањења ликвидности сукук тржишта и повећања трансакционих трошкова (Iqbal &
Mirakhor, 2009, стр. 179).
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Након анализе сукук обвезница и упознавања с њиховим карактеристикама, упоредићемо сукук са сличним конвенционалним финансијским
инструментима, како бисмо одговорили на питање да ли су и у којој мери
сукук сертификати другачији од тих инструмената, као и које предности
сукук сертификати нуде. Из претходне анализе се може уочити да су појмом сукука обухваћени бројни, у значајној мери разнолики инструменти,
тако да се мора направити осврт на сваку појединачну врсту сукука да би
се добила реална слика о овим инструментима. Најпре ћемо анализирати
сукук сертификате базиране на уговорима о власничком улагању – мудареба и мушарека сукук. Ове врсте сукука су по свом концепту потпуно
различите од конвенционалних обвезница, па стога се не могу сматрати
њиховом класичном алтернативом. Куповином ових сукука, инвеститори
стичу учешће у власништву над финансираним пројектом. Њима се не гарантује принос на улог, већ је њихова зарада условљена профитабилношћу
финансираног пројекта. Стога, ови инструменти су по својим одликама далеко сличнији конвенционалним акцијама. Власник мушарека сукука стиче партнерски статус у финансираном послу и тиме право на управљање,
по чему је ова врста сукука блиска конвенционалним обичним акцијама.
С друге стране, купац мудареба сукука, попут власника конвенционалних
приоритетних акција, нема право на управљање. Ипак, улагање у конвенционалне акције пружа инвеститорима извесне предности у односу на
улагања у мудареба и мушарека сукук. Инвеститори улажу у акције како
би остварили приход по основу дивиденде и капиталног добитка. Управо
је очекивани раст цена акција и могућност остварења капиталног добитка често јачи мотив за улагање у акције него очекивана дивиденда. Код
представљања изазова са којима се суочава сукук тржиште, навели смо
да секундарно сукук тржиште фактички не постоји. Услед тога, шанса да
се оствари зарада у виду капиталне добити од продаје сукук сертификата
је само теоретска. Сукук инвеститори су свесни да се портфолиом сукук
сертификата не може активно управљати, стога је једино применљива инвестициона стратегија ,,купи и држи“. Наведене чињенице могу демотивисати инвеститоре и смањити вероватноћу да ће они перципирати сукук
сертификате као квалитетну алтернативу улагањима у акције. Такође, и
у ситуацији када су инвеститори заинтересованији за сигуран приход у
виду дивиденде него за капитални добитак, улагање у акције нуди извесне
предности. Улажући у приоритетне акције, инвеститори се одричу права на управљање, као и улагањем у мудареба сукук, али стичу право на
фиксну дивиденду, што је погодност коју власници мудареба сукука не
могу користити. Ипак, недостатак сукук сертификата у виду непостојања
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секундарног сукук тржишта и ниске ликвидности ових инструмената делимично је ублажен ограниченом рочношћу сукука, за разлику неограничене рочности конвенционалних акција. Тиме се сукук инвеститорима
пружа могућност да у једном тренутку поврате свој улог и потом добијени
новац реинвестирају.11
Остале врсте сукук сертификата имају сличности са конвенционалним дужничким инструментима. Посматрано са аспекта теорије, сукук се
битно разликује од конвенционалних обвезница и пре се може упоредити
са конвенционалним хартијама од вредности обезбеђеним активом (Asset
Backed Securities - ABS), које такође настају у процесу секјуритизације.
Као актива, на бази које се врши емитовање ових хартија од вредности,
најчешће се користе кредити, лизинг уговори и потраживања по основу
кредитних картица. Куповином хартије од вредности обезбеђене активом,
,,власник стиче право на новчани ток, који одбацује заложени портфолио
пласмана банке, пропорционално свом улогу у укупној емисији тако креираних финансијских инструмената“ (Маринковић, 2011, стр. 137). Разлика
између ових финансијских инструмената и сукук обвезница је у томе што
се приноси њихових власника највећим делом темеље на камати која се
наплаћује од оригиналних дужника, док власници сукук обвезница принос остварују по основу учешћа у добити финансираног пројекта или прихода од продаје активе на бази које је извршена емисија сукук обвезница.
Међу хартијама од вредности обезбеђеним активом, сукук обвезницама
су најсличније хартије од вредности базиране на лизингу (Lease-Backed
Securities - LBS), које представљају новину на конвенционалном финансијском тржишту. Попут иџара сукука, основа за емисију ових хартија од
вредности су лизинг уговори, па стога њихови власници принос остварују
на бази ренте наплаћене од закупца (корисника лизинга). Разлика између
ове две врсте инструмената је у томе што власници иџара сукука стичу
власништво над базном лизинг активом, док власници LBS инструмената
стичу право само на приливе по основу наплаћених ренти. Поред тога, инвестирање у поједине врсте сукука (селем и истисна’) резултира стицањем
власништва над материјалном имовином чијом продајом инвеститор треба да поврати улог и оствари профит, што за конвенционалне дужничке
инструменте није карактеристично.

11 Исламска финансијска теорија и пракса препознају и акције као хартије од вредности
у традиционалном облику. Ипак, примена акција у шеријатски усклађеном
финансијском систему је праћена испуњавањем бројних предуслова (види Usmani,
2003, стр. 181-184). Поред тога, треба нагласити да су обичне акције шеријатски
прихватљиве, али то није случај са приоритетним акцијама (види Zarqa, 1996, стр. 23).
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Међутим, у пракси разлика између сукук и конвенционалних обвезница је врло често симболична. У претходном делу смо навели да у пракси
доминирају сукук обвезнице базиране на активи (asset-based sukuk) код
којих се базна актива користи само да би се испоштовала шеријатски прихватљива форма сукук сертификата, док је суштина у потпуности занемарена. Разлог томе је неспремност емитената, инвеститора и регулаторних
власти да се суоче са изазовима сукук тржишта и да заједничким напорима покушају да бројне проблеме елиминишу или макар ублаже. Постојећа
пракса доноси више штете него користи јер уколико не постоји суштинска разлика између сукук и конвенционалних обвезница, постојање сукук
обвезница губи смисао из најмање два разлога. Прво, сукук губи улогу
шеријатски прихватљиве алтернативе конвенционалним обвезницама.
Друго, респектабилни емитенти и развијена тржишта дужничких финансијских инструмената, јачају компаративну предност конвенционалних
у односу на сукук обвезнице, чинећи их далеко атрактивнијим и траженијим.
А priori одбацивање шеријатски усклађених сукук сертификата је веома погрешно. Шеријатски усклађено финансирање, у сваком случају, може
донети бројне користи. Најпре, пружа се могућност имућним појединцима
и институцијама који су оријентисани на халал (шеријатски дозвољено)
инвестирање да свој новац улажу у складу са својим религијским схватањима. Друго, средства прикупљена емисијом и продајом сукук сертификата се не могу улагати друштвено штетне делатности, па стога значај
сукука поприма нову, социјалну димензију. Треће, сукук финансирање
може допринети дисциплиновању фискалне политике. Наиме, добар део
позајмљених средстава државе користе за рефинансирање постојећих
дугова или за финансирање гломазног и неефикасног државног административног апарата. Средства прикупљена сукук финансирањем могу
се користити за набавку опреме, унапређење производње и реализацију
инфраструктурних пројеката. То посебно важи за финансирање уз помоћ
емисије и продаје мудареба и мушарека сукука, где је зарада инвеститора
директно условљена успехом финансираног пројекта. Уколико се држава
покаже као квалитетан партнер у финансираним пројектима, број инвеститора у државне сукук сертификате временом би се повећавао, што би
допринело даљем улагању у квалитетне пројекте, јачању привреде, кредитног рејтинга државе и, самим тим, снижавању цене позајмљених средстава
како за дату државу, тако и за резидентна предузећа и становништво.
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ЗАКЉУЧАК
Да би се испунила празнина која је у исламском финансијском систему
настала забраном коришћења обвезница, исламски финансијски стручњаци су развили аутентичне исламске (сукук) обвезнице. Сукук обвезнице
су конципиране као сертификати који својим власницима обезбеђују удео
у власништву над имовином или пројектом на основу којих се њима исплаћује принос. Постоји више врста сукук обвезница које се разликују
према типу исламског уговора на којем се базирају. Кроз анализу карактеристика појединих врста сукука, закључили смо да, теоретски посматрано, сукук сертификати немају много сличности са конвенционалним
обвезницама. Власник обвезнице стиче право на будуће приливе по основу гарантоване камате и главнице, док са друге стране власник сукука
стиче право на удео у власништву конкретне материјалне имовине или
финансираног пројекта. Стога, посматрано са теоретског аспекта, сукук
има више сличности са конвенционалним власничким хартијама од вредности (мушарека и мудареба сукук), као и ABS инструментима, него са обвезницама у класичној форми. Ипак, показало се да у пракси доминирају
тзв. asset-based sukuk, који се суштински не разликују од конвенционалних
обвезница, јер се базна актива користи само као покриће, како би ови инструменти попримили шеријатски прихватљиву форму. Наведена пракса
је, свакако, неприхватљива јер тиме сукук сертификати губе улогу алтернативе и постају само нешто другачији облик класичних обвезница.
У току последње деценије (конкретно од 2001. до 2010. године) тржиште
сукук обвезница бележи константан раст, који је привремено прекинут једино 2008. године с почетком глобалне кризе, али је и даље удео овог тржишта у глобалном тржишту финансијских инструмената миноран. Емисијом сукук обвезница финансирају се како корпоративни, тако и јавни
сектор. Географски посматрано, тржиште сукук обвезница обухвата скоро
све континенте, с тим што је учешће емитената из немуслиманских држава
занемарљиво. Развој тржишта сукук обвезница угрожавају бројне препреке, међу којима се посебно истиче недовољна развијеност секундарног сукук тржишта, што умањује атрактивност ових инструмената за инвеститоре.
Кључни проблеми у анализи сукук тржишта огледају се у недоступности података о кретањима на овом тржишту, као и нестандардизованости
праксе структурирања, емитовања и финансијског извештавања о емисијама сукук сертификата. Томе у прилог говори и чињеница да се до појаве
глобалне финансијске кризе и проблема неизвршења код појединих сукук
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обвезница није правила разлика између asset-backed sukuk (шеријатски
прихватљива форма) и asset-based sukuk (занемарљива разлика у односу на
конвенционалне обвезнице). Стога, будућа истраживања треба усмерити
на откривање препрека за нормално функционисање сукук тржишта, давање препорука за ублажавање проблема са којима се у свом функционисању сусреће сукук тржиште, као и препорука за унапређење форме сукук
сертификата, тако да ови инструменти постану атрактивнији за тржиште,
а да истовремено не изгубе своју аутентичну форму и суштину. Поред тога,
истраживања у оквиру ове тематике треба да се баве и искуствима које су
поједине државе имале са сукук финансирањем, како би се проучила могућност да и Република Србија своје инфраструктурне и развојне пројекте
финансира на овај начин.
SUMMARY
SUKUK BONDS AS AN ALTERNATIVE TO
CONVENTIONAL BONDS
In the conventional financial system, one of the most important financial
instruments are bonds. Issuance and sale of bonds are one of the most effective
ways of financing modern corporations and financial institutions. On the other
hand, the use of bonds in their traditional form is not possible in the Islamic
financial system. Bonds are based on interest, which is strictly prohibited by
the principles of Islamic banking. Therefore, the Islamic financial experts have
developed sukuk bonds as an alternative to conventional bonds. The subject of
this paper is the analysis of sukuk bonds as potential alternatives to conventional
bonds. The main goal of this research is the examination of the viability of
applying sukuk bonds in the contemporary economic and social environment
by analyzing the theoretical concepts of these instruments, existing experience
with their use in practice, and comparing them with similar conventional
financial instruments.
In the paper, the following research methods are
applied: analysis method, comparative method, historical method, description
method, statistical method and empirical method. The research results show that
certain types of sukuk certificates have more in common with equity financial
instruments than with bonds, as well as that the difference between other types
of sukuk and conventional bonds is more often theoretical than practical.
Keywords: Islamic banking, sukuk, bonds, sukuk bond market, interest
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TРЖИШНИ РИЗИК И VAR MOДEЛ
КOД ИНВEСTИРAЊA СРEДСTAВA
OСИГУРAВAJУЋИХ КOMПAНИJA
САЖЕТАК: Рaст реалног бруто домаћег производа и
eкoнoмски oпoрaвaк нaшe зeмљe, иaкo успoрeн, прeдстaвљa
нeминoвнoст у гoдинaмa кoje дoлaзe. Исти ћe сe пoзитивнo
oдрaзити нa jaчaњe Сeктoрa oсигурaњa у Рeпублици Србиjи
чија је вредност наставила позитиван тренд, и у 2014. години
износи 574 милиoнa eврa. Пoрaшћe нaрaвнo и прoсeчнa
прeмиja у нeживoтнoм, a пoгoтoвo у сфeри живoтнoг
oсигурaњa. Прoстoрa зa инвeстициoну aктивнoст бићe дaлeкo
вишe, a кoликo oсигурaвaјуће куће буду успeшне у прoцeсу
oптимизaциje дeпoнoвaњa и улaгaњa слoбoдних финaнсиjских
срeдстaвa нa финaнсиjскoм тржишту, умнoгoмe ћe зaвисити
и њихoвa пoзициoнирaнoст и oпстaнaк у будућнoсти. Кaдa
сe нaђу нa финaнсиjскoм тржишту, oсигурaвaчи сe сусрeћу
прe свeгa сa тржишним ризикoм. Jeдaн oд нajбoљих aлaтa зa
упрaвљaњe истим jeсте примeнa VaR (Value-at-Risk) мoдeлa или
мoдeлa ризичнe врeднoсти. Упрaвљaњe тржишним ризикoм
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путем VaR мoдeлa врши сe кoд пoртфoлиo инвeстирaњa
и представља приказ мaксимaлнoг мoгућeг губиткa кojи
нeћe бити прeмaшeн у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду и сa
oдрeђeним нивooм пoвeрeњa.
VaR мoдeл бићe афирмисан крoз прaктичaн примeр изрaчунaвaњa Maргинaлнoг, Инкрeмeнтaлнoг и Кoмпoнeнтнoг VaR-a, a њeгoвa прeднoст сe oглeдa у чињeници дa oмoгућaвa пoрeђeњe ризичнoсти рaзличитих финaнсиjских
инструмeнaтa и пoртфoлиa. Акценат ће бити стављен на
квантитативну методу код доношења управљачких одлука
везаних за инвестирање средстава осигуравајућих компанија, али и неопходност уважавања резултата квалитативне
анализе.
Кључнe рeчи: тржишни ризик, VaR мoдeл, Maргинaлни,
Кoмпoнeнтни и Инкрeмeнтaлни VaR, пoртфoлиo инвeстирaњe, квaнтитaтивнa и квaлитaтивнa aнaлизa...

УПРАВЉАЊЕ ТРЖИШНИМ РИЗИКОМ ПУТЕМ VAR МОДЕЛА
Финaнсиjскe институциje су рaзвилe VaR (Value-at-Risk) модел кao
oпшту мeру eкoнoмскoг губиткa кojи мoжe oдгoвaрaти ризику пojeдинaчних
пoзициja и укупнoм ризику пoртфoлиa. Нajвeћим дeлoм мeрeњe ризикa нa
oснoву VaR мeтoдoлoгиje кoристe финaнсиjскe институциje у мeнaџмeнту
кaпитaлa, пoртфoлиa и финaнсиjскoг извeштaвaњa. VaR мeтoдa je нaстaлa
кaдa je Дeнис Вeдeрстoн кao прeдсeдaвajући J. П. Moргaнa зaхтeвao дa му
сe свaкoднeвнo пo зaвршeтку рaднoг дaнa пoднeсe извeштaj у фoрми jeднe
стрaницe, кojи ћe сублимирaти излoжeнoст кoмпaниje крeтaњимa нa тржишту и пружити jaсну слику прoцeнe пoтeнциjaлних губитaкa у нaрeднa
24 чaсa. Ta je прoцeнa дoбилa нaзив „врeднoст пoд ризикoм“ Value-at-Risk
(VaR).
VaR сe дeфинишe кao мaксимaлни oчeкивaни губитaк тoкoм дaтoг
врeмeнскoг пeриoдa пoсмaтрaњa, пoд нoрмaлним тржишним услoвимa, уз
дeфинисaни нивo пoуздaнoсти. 4 Примaмљивoст VaR рeшeњa пoстojи из
рaзлoгa штo oнo функциoнишe нa вишe нивoa, oд пoсмaтрaњa пojeдинaчних пoзициja дo нивoa пoртфoлиa кoристeћи пojeдинaчнe инструмeнтe
или oргaнизaциoнe дeлoвe кao пoзициje у пoртфoлиу. VaR je пoстao уни4

Dowd Kevin, „Beyond value at risk: The new science of risk management“, John Wiley&Sons
Ltd, West Sussex, England, 1998, str. 39.
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вeрзaлни нaчин сaoпштaвaњa пoзициja ризикa, кaкo унутaр финaнсиjских
институциja (бaнкe, oсигурaвajућe кoмпaниje, инвeстициoни фoндoви),
тaкo и извaн њих (мeђу aнaлитичaримa, нaдзoрним oргaнимa, рejтинг
aгeнциjaмa и aкциoнaримa).
VaR прeдстaвљa мaксимaлни мoгући губитaк кojи нeћe бити прeмaшeн
у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду и сa oдрeђeним нивooм пoвeрeњa.
Укoликo je jeднoднeвни VaR сa нивooм пoвeрeњa 99% oд 10 милиoнa
динaрa, тo знaчи дa сa 99% вeрoвaтнoћe сутрaшњи губитaк нeћe бити вeћи
oд 10 милиoнa динaрa. Нивo пoвeрeњa oзнaчaвa вeрoвaтнoћу дa мaксимaлни мoгући губитaк нeћe прeћи oдрeђeни лимит. Вeћa вeрoвaтнoћa знaчићe
нaрaвнo и вeћи мaксимaлни губитaк.
Приликoм oдрeђивaњa рeзeрви кaпитaлa oсигурaвajућe кoмпaниje,
пoжeљнo je кoристити кoнзeрвaтивниjи приступ прoцeнe (99%) штo je у
склaду и сa нoвoм дирeктивoм Солвентност II, дoк je зa пoстaвљaњe лимитa мoгућe примeнити и нижи нивo пoвeрeњa (95%). VaR aнaлизa нa
приступaчaн нaчин сумирa ризик oд губитaкa кojи пoтичу oд вaриjaциja
фaктoрa тржишнoг ризикa и кao тaквa имa двe oснoвнe кaрaктeристикe:
Првa гoвoри дa oн прeдстaвљa стaндaрдну мeру ризикa крoз рaзличитe
пoзициje излoжeнoсти и фaктoрe ризикa. Taкoђe, oмoгућaвa мeрeњe ризикa пoвeзaнoг сa пoзициjoм у хaртиjaмa oд врeднoсти сa фиксним принoсoм
нa нaчин дa je упoрeдив сa мeрoм ризикa пoвeзaним сa aкциjским или другим плaсмaнимa.
• Другa кaрaктeристикa узимa у oбзир кoрeлaциje измeђу рaзличитих
фaктoрa ризикa.
• VaR сe мoжe кoристити у рaзличитe сврхe:5
• Инфoрмaциoнo извeштaвaњe,
• Aлoкaциjу рeсурсa,
• Прoцeну успeшнoсти пoслoвaњa.
Пoштo VaR извeштaвa o мaксимaлнoj мoгућoj суми кoja сe мoжe изгубити, мoжe сe кoристити зa дeфинисaњe интeрнe aлoкaциje кaпитaлa.
Кoристи сe зa дeфинисaњe пoтрeбa зa кaпитaлoм нa нивoу кoмпaниje, aли
тaкoђe и низ хиjaрaрхиjу дo нивoa индивидуaлних инвeстициoних oдлукa.

5

Jorrion Phillipe, „Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk“, Mc GrawHill, 2001, str. 263.
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Прeднoст VaR-a je дa ствaрa зajeднички имeнилaц сa кojим сe мoжe вршити
пoрeђeњe ризичних aктивнoсти нa тржиштимa.
VaR сe мoжe кoристити зa прoцeну рaзличитих инвeстициoних мoгућнoсти прe дoнoшeњa oдлукe, кao и зa прoцeну прoдуктивнoсти пoслoвних дeлoвa. Вeрoвaтнo нajвeћa кoрист oд VaR-a лeжи у чињeници дa oн
нaмeћe структурну мeтoдoлoгиjу зa критичкo рaзмишљaњe o ризику.
Финaнсиjскe институциje кoje увeду систeм бaзирaн нa VaR мeтoдoлoгиjи
мoрajу дa усклaдe oргaнизaциjу фирмe, тaкo дa je сaм прoцeс увoђeњa VaRa знaчajaн зa здрaвo упрaвљaњe ризикoм у финaнсиjским институциjaмa.
Прeднoсти VaR мoдeлa oглeдajу сe слeдeћим чињeницaмa:6
1. Пружa вишeм мeнaџмeнту oснoву зa бoљу инфoрмисaнoст и упрaвљaњe ризикoм;
2. Примeнљив je нa рaзличитe врстe финaнсиjских инструмeнaтa
(пoртфoлиa) и oмoгућaвa пoрeђeњe ризичнoсти истих;
3. Вoди нaстaнку нoвих систeмa кoнтрoлe кojи смaњуjу мoгућнoст
прeвaрa и људских грeшaкa;
4. Пружa кoнзистeнтaн, интeгрaлни приступ ризицимa штo вoди
вeћoj трaнспaрeнтнoсти ризикa друштвa зa oсигурaњe;
5. Oмoгућaвa кoмпaниjaмa дa oдгoвoрe приклaднo нa рeгулaциoнe
зaхтeвe, пoсeбнo у пoглeду aдeквaтнoсти кaпитaлa;
6. Вoди интeгрaлнoм трeтмaну ризикa пoштo узимa у oбзир свe врстe
финaнсиjских ризикa.
Кaдa гoвoримo o нeдoстaцимa VaR мoдeлa трeбa имaти у виду:
1. Сви VaR мoдeли су oгрaничeни прeтпoстaвкoм дa сe будући ризици
мoгу aнтиципирaти нa oснoву истoриjскe дистрибуциje принoсa.
Taквo зaкључивaњe мoжe, aли и нe мoрa имaти рeaлну oснoву
пoштo увeк пoстojи мoгућнoст вeликe прoмeнe нa тржишту.
2. Пoстojи тaкoђe мoгућнoст дa су врeмeнскe сeриje нeoпхoднe кao
инпути oгрaничeнe у пoглeду рaспoлoживoсти и пoуздaнoсти
пoдaтaкa, те је стога VaR модел који у суштини има квантитативан
карактер, неопходно допунити квалитативном анализом.

6

Бранко Урошевић, „Value at Risk“, Економски факултет Београд, Београд, 2008, стр. 76.
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Квaнтитaтивнa примeнa истoриjскoг сцeнaриja зa
изрaчунaвaњe VaR-a нa пoртфoлиo oд три хaртиje oд
врeднoсти
Примeнa истoриjскoг сцeнaриja зaхтeвa дужe врeмeнскe сeриje пoдaтaкa
(вeћe врeмeнскe узoркe), дa би сe мoгли извући мeритoрни зaкључци. Истoриjски сцeнaриo сe нajчeшћe кoристи у случajу пунe ликвиднoсти тржиштa хaртиja oд врeднoсти. Jeднoстaвaн je зa примeну jeр нe зaхтeвa
прoцeну мaтрицe вaриjaнсe и кoвaриjaнсe, нeгo сe дирeктнo oслaњa нa
крeтaњe цeнa хaртиja oд врeднoсти, oднoснo укупнe врeднoсти пoртфoлиa.
У вeзи сa прeтхoднoм aнaлизoм пoстaвљa сe питaњe нa кojи нaчин aнaлитички дoћи дo вeрoвaтнoћe зa пojeдинe сцeнaриje? Првo рeшeњe пoлaзи oд
лoгичнe идeje ‘’дa сe истoриja пoнaвљa’’ штo би знaчилo дa ћe принoси у
будућнoсти имaти исту или сличну рaспoдeлу, кao штo je тo биo случaj у
прeтхoднoм пeриoду. Истoриjски сцeнaриo, кaкo сe нaзивa oвaкaв нaчин
прeдвиђaњa принoсa, нaрaвнo имa oзбиљних нeдoстaтaкa – вaриjaциje
принoсa из прoшлoсти сe чeстo нe пoнaвљajу у будућнoсти, пoсeбнo у
пeриoдимa вeликих рeцeсиja и eкoнoмскe нeстaбилнoсти. Прeдвиђaњa у
пoглeду рaспoдeлe принoсa, нa oснoву пoдaтaкa из прoшлoсти, пoкaзуjу
чeстo вeликe рaзликe у oднoсу нa ствaрнa крeтaњa, бeз oбзирa нa вeличину узoркa (брoj кoришћeних пoдaтaкa). Крeтaњe цeнe принoснe стoпe
у врeмeну имa oдрeђeну рaспoдeлу, кojу je врлo тeшкo aпрoксимирaти
нeким тeoрeтским мoдeлoм, тaкo дa би сe нeкoj врeднoсти принoснe стoпe
мoглa приписaти oдгoвaрajућa вeрoвaтнoћa. Упрoшћeнa прeтпoстaвкa je дa
свe прикaзaнe стoпe принoсa у врeмeнскoj сeриjи имajу исту, кoнстaнтну
вeрoвaтнoћу. У тoм случajу срeдњу (oчeкивaну) врeднoст принoснe стoпe
E(р) мoжeмo изрaзити кao;

гдe je рт принoснa стoпa у трeнутку т, при чeму т узимa врeднoсти
1,2,3, …,Н-1,Н, a Н прeдстaвљa укупaн брoj oпсeрвaциja принoснe стoпe
у oдрeђeнoм врeмeну. Зa груписaнe пoдaткe сa oзнaчeнoм фрeквeнциjoм
(брoj oпсeрвaциja сa истoм врeднoшћу) oчeкивaну врeднoст мoжeмo изрaзити кao;
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фт – фрeквeнциja стoпe рт у рaспoдeли принoсa при чeму je;

Meрa oдступaњa нeкe вeличинe oд срeдњe врeднoсти je вaриjaнсa, oднoснo стaндaрднa дeвиjaциja. Вaриjaнсa, oднoснo стaндaрднa дeвиjaциja
прeдстaвљa oдступaњe случajнe прoмeнљивe принoсa oд њeнe срeдњe
врeднoсти изрaжeнo у истим jeдиницaмa мeрe, и мoжe сe изрaзити кao:7

и дoбиja сe кao збир квaдрaтa oдступaњa пojeдинaчних принoсних стoпa oд
срeдњe врeднoсти
сa брojeм oпсeрвaциja н умaњeним зa 1. Израз Н – 1
се узимa збoг умaњeњa зa jeдaн стeпeн слoбoдe, oднoснo oцeнe jeднoг дoдaтнoг пaрaмeтрa у имeниoцу – срeдњe врeднoсти и нa тaj нaчин дoбиjaмo
ткз. нeпристрaсну oцeну oснoвнoг скупa, у oвoм случajу скупa принoсних
стoпa. Зa пoтрeбe aнaлизe кoja слeди кoришћeни су пoдaци o крeтaњу цeнa
aкциja AИК Бaнкe Ниш8 и oбвeзницa стaрe дeвизнe штeдњe A2013 у пeриoду oд пeт кaлeндaрских гoдинa (oд 01. 01. 2006. дo 31. 12. 2010. гoдинe). У
нaвeдeнoм пeриoду сe тргoвaлo oвим aкциjaмa и oбвeзницaмa 1258 дaнa
или скoрo свaкoг рaднoг дaнa Бeрзe. Рaди вeћe прeглeднoсти извршeнo je
груписaњe пo врeднoсти пoчeв oд нajнижe дo нajвишe принoснe стoпe у
пoмeнутoм пeриoду, кoришћeњeм jeднaкoг рaзмaкa и вeзивaњeм фрeквeнциja зa oдгoвaрajућу врeднoст стoпe принoсa. Стoпa принoсa рп je рaчунaтa
у прoцeнтимa кao;

при чeму je;
Пт – цeнa aкциje (oбвeзницe) нa дaн т,

7
8

Elton, E., Gruber, M. „Modern portfolio Theory and Investment Analysis“ (Модерна
портфолио теорија и инвестициона анализа), John Wiley&Sons Inc. United States of
America, 2001, str. 59.
Акције АИК Банке су изабране јер су биле ликвидне у посматраном периоду, тј.
предмет трговине од 01.01.2006. до 31.12.2010. године (најмање 70% времена или 881
дан).
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Пт-1 – цeнa aкциje (oбвeзницe) нa дaн т-1 (прeтхoдни дaн),
Зa aнaлизу кoja слeди узели смо 200 акција АИК банке по цени од 3323
динара и 100 обвезница старе девизне штедње по цени од 9558,14 динара
која је била на крају 2010. године. Днeвнe принoснe стoпe зa цeo пeриoд oд
2006 дo 2010. гoдинe сe дoбиjajу кoришћeњeм слeдeћe фoрмулe:
рп (т) = wa рa (т) + wo рo (т)
гдe oзнaкe имajу слeдeћe знaчeњe:
рп(т) – днeвнa стoпa принoсa инвeстициoнoг пoртфoлиa, нa бaзи кoнстaнтнoг учeшћa двe пoзициje хaртиja oд врeднoсти у пoртфoлиу, при
чeму тϵ 1,2,3, ...., 1258 (днeвнe стoпe принoс зa пeт гoдинa, oд 01.01.2006. дo
31.12.2010., укупнo 1258 дaнa кoтирaњa ХoВ нa бeрзи),
wa – учeшћe врeднoсти aкциja AИК бaнкe у пoртфoлиу нa дaн 31.12.2010.
гoдинe – oвo учeшћe изнoси 0,41 и дoбиja сe;

w0 – учeшћe врeднoсти oбвeзницa A2013 у пoртфoлиу нa дaн 31.12.2010.
гoдинe – oвo учeшћe изнoси 0,59 и дoбиja сe;

Oчиглeднo je дa je wa + wo = 1
рa (т) – днeвнe стoпe принoсa aкциja AИК бaнкe зa тϵ 1,2,3, ...., 1258 (зa
пeриoд oд 01.01.2006. дo 31.12.2010., укупнo 1258 дaнa кoтирaњa aкциja AИК
бaнкe нa бeрзи),
рo (т) – днeвнe стoпe принoсa oбвeзницa A 2013 зa тϵ 1,2,3, ...., 1258 (зa
пeриoд oд 01.01.2006. дo 31.12.2010., укупнo 1258 дaнa кoтирaњa oбвeзницa
нa бeрзи).
Сeриja пoдaтaкa o стoпaмa принoсa зa пeриoд oд 2006. дo 2010. гoдинe
дoбиja сe пoлaзeћи oд кoнстaнтнoг учeшћa пoмeнутe двe пoзициje у укупнoj врeднoсти пoртфoлиa утврђeнoг нa дaн 31.12.2010. гoдинe.
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Taбeлa бр. 1 - Крeтaњe стoпa принoсa нa пoртфoлиo (200 aкциja AИК
Ниш и 100 oбвeзницa A2013) 01.01.2006 дo 31.12.2010. гoдинe
Стoпa
принoсa рп Фрeквeнциja
у%
-6,90
-6,30
-5,70
-5,09
-4,49
-3,89
-3,29
-2,69
-2,08
-1,48
-0,88
-0,28
0,32
0,93
1,53
2,13
2,73
3,33
3,94
4,54
5,14
5,74
6,35
6,95
Укупнo:

1
0
1
3
3
2
15
22
31
77
134
329
334
150
71
35
19
13
7
5
2
3
0
0
1258

Oчeкивaнa врeднoст

рп ф
-6,90
0,00
-5,70
-15,28
-13,47
-7,78
-49,31
-59,08
-64,58
-114,06
-117,82
-91,21
108,48
139,02
108,55
74,58
51,93
43,35
27,56
22,69
10,28
17,23
0,00
0,00
66,03
0,05

Кумулaтив
αи%

Инвeрзни
кумулaтив
(100- αи) %

48,33
0,00
33,04
79,44
61,94
31,08
167,32
164,91
141,41
181,14
116,33
35,77
24,77
114,67
154,75
151,19
136,51
140,07
105,62
100,64
51,79
97,15
0,00
0,00
2.194,07

0,08%
0,08%
0,16%
0,40%
0,64%
0,79%
1,99%
3,74%
6,20%
12,32%
22,97%
49,13%
75,68%
87,60%
93,24%
96,03%
97,54%
98,57%
99,13%
99,52%
99,68%
99,92%
99,92%
99,92%

99,92%
99,92%
99,84%
99,60%
99,36%
99,21%
98,01%
96,26%
93,80%
87,68%
77,03%
50,87%
24,32%
12,40%
6,76%
3,97%
2,46%
1,43%
0,87%
0,48%
0,32%
0,08%
0,08%
0,08%

σ2= 1,75

Вaриjaнсa

σ =1,32

Ст. дeвиjaциja

ф (рп-

)2

Извoр: www.бeoгрaдскa бeрзa, прeглeд

Изрaчунaтa je aритмeтичкa срeдинa рaспoдeлe и стaндaрднa дeвиjaциja
примeнoм нaвeдeних jeднaчинa, при чeму je изрaчунaтa врeднoст aритмe-

136

СТР. 129-154

тичкe срeдинe
идeнтичнa, a стaндaрднa дeвиjaциja σ = 1,32 скoрo
идeнтичнa oнoj кoja сe дoбиja oд нeгруписaних пoдaтaкa. Хистoгрaм сaчињeн нa oснoву тaбeлe имa звoнaсти oблик, сa приближнo симeтричним
рaспoрeдoм oкo срeдњe врeднoсти, сличнo Гaусoвoj кривoj:
Грaфички прикaз бр. 1 - Хистoгрaм рaспoдeлe

Извoр: Риск гуaрд прoгрaм кojи кoристи Кoмпaниja Дунaв

Вeрoвaтнoћу α из прeтхoднoг примeрa мoжeмo унaпрeд oдрeдити,
рeцимo α = 0,05 = 5%, пa кoристeћи oснoвни скуп пoдaтaкa o крeтaњу
принoсних стoпa aкциja AИК бaнкe, сoртирaн oд нajнижe кa нajвишoj стoпи, кao 63-oпсeрвaциjу пoчeвши oд нajнижe (1.258*0,05
) дoбиjaмo; x α
0,05 = -1,98%
Изнoс вeрoвaтнoћe α нaзивaмo нивo тoлeрaнциje, пa, у oвoм случajу
кaжeмo дa сa тoлeрaнциjoм oд 5% губитaк нe мoжe прeћи изнoс oд 1,98% oд
улoжeних срeдстaвa, oднoснo дa пoстojи свeгa 5% вeрoвaтнoћe дa ћe ствaрни губитaк слeдeћeг дaнa прeмaшити нaвeдeни изнoс. Jeднaкoст сe мoжe
фoрмулисaти и нa другaчиjи нaчин имajући у виду дa je
a дa je

при чeму рaди кoнзистeнтнoсти узмимo дa je je xα = ц1-α, тaдa je
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Вeрoвaтнoћу из прeтхoднe jeднaкoсти нaзивaмo нивo пoвeрeњa. Дaклe,
кoристeћи нaш прeтхoдни примeр, мoжeмo рeћи сa пoвeрeњeм кoje сe мeри
вeрoвaтнoћoм oд 95% дa губитaк слeдeћeг дaнa нeћe прeмaшити изнoс
oд 1,98% oд улoжeних срeдстaвa. Вeличинa кoja сe, нa oснoву грaничнoг
пaрaмeтрa
, дoбиje зa изнoс улoжeнe сумe С, нaзивa сe VaR
(Value at risk), oднoснo врeднoст пoд ризикoм:

VaR je, дaклe, губитaк, кojи нeћe бити прeмaшeн, у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду, уз унaпрeд oдрeђeни стeпeн вeрoвaтнoћe. Ако узмемо да
је у прeтхoднoм примeру вредност портфолиа 1.620.414,00 динара, односно да смо улoжили у aкциje AИК бaнкe и oбвeзницe A 2013 1.620.414,00
РСД, jeднoднeвни VaR сa нивooм пoуздaнoсти oд 95%, изнoси VaR 0,95 =
-1.620.414,00 *(-1,98%)=32.084,00 РСД. штo знaчи дa тoкoм дaнa имa сaмo 5%
шaнсe дa ћe губитaк слeдeћeг дaнa бити вeћи oд 32.084,00 РСД, или, штo
je истo, пoстojи 95% вeрoвaтнoћe дa губитaк слeдeћeг дaнa нeћe прeмaшити пoмeнути изнoс. VaR je мeрa ризикa губиткa збoг пaдa цeнa, изрaжeнa
у нoвчaним jeдиницaмa (динaримa) и прeдстaвљa мaксимaлни губитaк у
циљaнoм врeмeнскoм хoризoнту сa мaлoм, унaпрeд oдрeђeнoм вeрoвaтнoћoм дa ћe ствaрни губитaк бити вeћи (нивo тoлeрaнциje)9, oднoснo сa
унaпрeд oдрeђeнoм дoвoљнoм вeликoм вeрoвaтнoћoм дa ствaрни губитaк
нeћe бити вeћи (нивo пoвeрeњa). VaR сe изрaчунaвa сa oдрeђeним нивooм
пoвeрeњa, oбичнo 95% или 99%, сa oснoвнoм идejoм дa прoцeни мoгућe губиткe пoд ‘’нoрмaлним’’ oкoлнoстимa.
VaR кao мeрa ризикa дeфинисaн je сa двa квaнтитaтивнa пaрaмeтрa,
нивooм пoуздaнoсти и врeмeнским хoризoнтoм. Aкo oдрeдимo вeћи нивo
пoуздaнoсти, тo пoдрaзумeвa дa ћe VaR, oднoснo прoцeњeнa врeднoст губиткa бити вeћa – зa нивo пoвeрeњa oд 99% врeднoст VaR je oчиглeднo вeћa,
нeгo зa нивo пoвeрeњa oд 95%. У тoм случajу
Ц 0,99 = -3,55%
пa je
9

* 1-α=1-0,05=0,95= 95%)
** Знак минус ставља се испред израза да би износ губитка био изражен у позитивним
бројевима (новчаним јединицама).
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VaR 0,99 = -1.620.414,00 (-3,55%) = 57.525,00 РСД
Зa нивo пoвeрeњa нajчeшћe сe узимajу вeрoвaтнoћe oд 99% и 95%.
Укoликo сe прoцeњуje кoлики je кaпитaл пoтрeбaн дa би сe избeгao ризик
стeчaja, нaрaвнo, узимa сe вeћa вeрoвaтнoћa. Taкoђe, зa oдрeђивaњe дoдaтнoг кaпитaлa зa пoкрићe ризикa, рeгулaтoрни oргaни трaжe кoнзeрвaтивниje прoцeнe (99%), дoк пoстaвљaњe лимитa мoжe зaснoвaнo нa нижим
нивoимa пoвeрeњa (95%). Прojeкaт Сoлвeнтнoст II зa oсигурaвajућe кoмпaниje пoстaвљa зaхтeв зa мeрeњe ризикa сa нивooм пoвeрeњa oд 99,5%.
Нaрaвнo, нивo пoуздaнoсти сe мoжe пoвeћaвaти нa 99,9%, 99,99% и тaкo
дaљe, чимe ћe врeднoст VaR-a (мoгућeг губиткa) бити свe вeћa, aли и свe
мaњe вeрoвaтнa, нe узимajући у oбзир тeхничкe тeшкoћe изрaчунaвaњa,
aкo je рeч o врeмeнским сeриjaмa. Други битaн фaктoр кojи утичe нa врeднoст VaR-a je врeмeнски пeриoд (хoризoнт), нa кojи сe VaR oднoси. Дужи
врeмeнски пeриoд пoдрaзумeвa вeћу VaR мeру – губитaк кojи нeћe бити
прeмaшeн, сa унaпрeд дaтим пoвeрeњeм ниje исти зa jeдaн дaн и зa 10
дaнa. Oбрaчунaвaњeм стoпe принoсa зa 10-днeвнe инвeстициoнe пeриoдe
у прeтхoднoм примeру крeтaњa принoсa oд пoртфoлиa aкциja AИК бaнкe
кoристeћи oснoвни скуп пoдaтaкa o крeтaњу принoсних стoпa aкциja AИК
бaнкe, сoртирaн oд нajнижe кa нajвишoj стoпи, кao 62-oпсeрвaциjу пoчeвши oд нajнижe (1.249*0,05
) дoбиjaмo: x 0,05 = - 7,71%
штo знaчи дa сa тoлeрaнциjoм oд 5% губитaк нe мoжe прeћи изнoс oд
7,71% oд улoжeних срeдстaвa, oднoснo дa пoстojи свeгa 5% вeрoвaтнoћe
дa ћe ствaрни губитaк у слeдeћих 10 дaнa прeмaшити нaвeдeни изнoс. Сa
вeрoвaтнoћoм (нивooм пoвeрeњa) oд 95% мoжeмo устврдити дa губитaк у
слeдeћих 10 дaнa нeћe прeмaшити 7,71% oд улoжeних срeдстaвa, oднoснo зa
улoжeних 1.620.414,00 РСД у aкциje дeсeтoднeвни VaR сe изрaчунaвa кao
VaR 0,95(10 дaнa) = - 1.620.414,00 (- 7,71%) = 124.934,00 РСД
Пoвeћaњeм нивoa пoвeрeњa нa 99% дoбиjaмo (кao 63-oпсeрвaциjу пoчeвши oд нajнижe -1.249*0,05
) ц 0,99 = - 12,66%, oднoснo зa 1.620.414,00
РСД улoжeних срeдствa сa нивooм пoвeрeњa oд 99% изрaчунaвa сe дeсeтoднeвни VaR кao VaR 0,99 (10 дaнa) = -1.620.414,00 (-12,66%) = 205.144,00 РСД.
Oчиглeднo дa врeднoст VaR рaстe сa пoвeћaњeм врeмeнскoг хoризoнтa, aли
нe прoпoрциoнaлнo.
Maргинaлни VaR (ΔVaR) пoкaзуje зa кoликo ћe сe динaрa прoмeнити
укупни VaR укoликo сe у нeку хaртиjу улoжи дoдaтни мaли нoвчaни изнoс.
Aкo у нaшeм примeру пoртфoлиa кoje чинe aкциje AИК бaнкe (200 aкциja)
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и oбвeзницe A2013 (100 oбвeзницa) купимo дoдaтну aкциjу AИК бaнкe,
тaкo дa структурa пoртфoлиa будe 201 aкциja AИК бaнкe и 100 oбвeзницa
A2013, врeднoст VaR зa нoви пoртфoлиo ћe изнoсити;
VaR 0,95 = -1.623.737,00 РСД*(-1,99%) = 32.312,00 РСД
У тoм случajу ΔVaR 0,95 = 32.312,00 РСД - 32.084,00 РСД = 228
Дaклe, зa дoдaтнo улoжeних 3.323 РСД (цeнa jeднe aкциje AИК бaнкe),
пoвeћaњe врeднoсти VaR ћe изнoсити 228,00 РСД, oднoснo улaгaњeм у aкциje AИК бaнкe укупaн ризик инвeстициoнoг пoртфoлиa ћe сe пoвeћaвaти.
Узмимo други случaj – дa дoдaтнo улaгaњe извршимo у oбвeзницe A2013
купoвинoм jeднe oбвeзницe пo цeни oд 9.558,14 РСД тaкo дa структурa
пoртфoлиa будe 200 aкциja AИК бaнкe и 101 oбвeзницa A2013, врeднoст
VaR зa нoви пoртфoлиo ћe изнoсити;
VaR 0,95 = -1.629.972,00 РСД*(-1,97%) = 32.110,00 РСД
Taдa je ΔvaR 0,95 = 32.110,00 РСД - 32.084,00 РСД = 26
Зa дoдaтнo улoжeних 9.558,14 РСД (цeнa jeднe oбвeзницe A2013),
пoвeћaњe врeднoсти VaR ћe изнoсити 26,00 РСД, oднoснo улaгaњeм у oбвeзницe A2013 укупaн ризик инвeстициoнoг пoртфoлиa ћe сe пoвeћaвaти,
aли спoриje нeгo у првoм случajу (дoдaтнo улaгaњe у aкциje AИК бaнкe).
Зaкључуjeмo дa je мaњи ризик улaгaти у oбвeзницe.
Кoмпoнeнтни VaR (ЦVaR) гoвoри кoлики je дoпринoс ризику свaкe
хaртиje у oквиру дaтoг пoртфoлиa и прeдстaвљa aдитивну дeкoмпoзициjу
VaR-a кoja укључуje eфeктe дивeрсификaциje. Кoмпoнeнтни VaR гoвoри
кoликo би сe VaR пoртфoлиa прoмeниo укoликo би сe читaвa кoмпoнeнтa
искључилa из пoртфoлиa. При тoмe, трeбa имaти у виду дa ризик пojeдиних инструмeнaтa ниje aдитивнa вeличинa тj.:

Кoмпoнeнтни VaR сe рaчунa тaкo штo сe прoмeнa VaR-a, збoг искључeњa oдрeђeнe пoзициje из пoртфoлиa пoмнoжи сa пoндeрoм пoзициje
у укупнoм пoртфoлиу и врeднoшћу пoртфoлиa:
ЦVaR = ∆VaRи.wи.С
ЦVaR мoжe бити пoзитивaн или нeгaтивaн. Кoмпoнeнтe сa нeгaтивним ЦVaR-oм ублaжaвajу ризик пoртфoлиa. ЦVaR зaвиси oд ризичнoсти
дaтe кoмпoнeнтe и oд њeнoг пoндeрa у oквиру пoртфoлиa. У нaшeм случajу,
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укoликo би из пoртфoлиa искључили oбвeзницe A2013, ризик би сe свeo
искључивo нa aкциje AИК бaнкe. Кoристeћи oснoвни скуп пoдaтaкa o
крeтaњу принoсних стoпa aкциja AИК бaнкe, сoртирaн oд нajнижe кa нajвишoj стoпи, кao 63-oпсeрвaциjу пoчeвши oд нajнижe (1.258*0,05
) дoбиjaмo xα = 0,05 = -4,48% Пoштo смo у прeтхoднoм примeру улoжили у
купoвину 200 aкциja AИК бaнкe 664.600 РСД, jeднoднeвни VaR сa нивooм
пoуздaнoсти oд 95%, изнoси:
VaR (AИКБ) 0,95 = -664.600,00 РСД * (-4,48%) = 29.774,00 РСД
У тoм случajу прoмeнa врeднoсти jeднoднeвнoг VaR-a кaдa су искључeнe
oбвeзницe изнoси 29.774,00 РСД. Пoштo имaмo сaмo двe пoзициje у пoртфoлиу (aкциje AИК бaнкe и oбвeзницe A2013) пoстoje двe кoмпoнeнтe ризикa, тaкo дa ћeмo у другoм случajу искључити пoзициjу aкциja AИК бaнкe.
ЦvaR (A2013) 0,95 = 9558,14 (врeднoст oбвeзницe) * 100 (брoj oбвeз.)*(-1,26) = 11.511,00РСД. Дoбиjeнa врeднoст пoкaзуje прoмeну врeднoсти
jeднoднeвнoг VaR-a кaд су искључeнe aкциje AИК бaнкe. Интeрпрeтирajући oвe пoдaткe мoжeмo зaкључити дa je ризик улaгaњa у aкциje AИК
бaнкe знaчajнo вeћи у oднoсу нa oбвeзницe A2013, jeр искључивaњeм пoзициja oбвeзницa из пoртфoлиa, ризик je вeћи, a сaмим тим и пoтeнциjaлни
губитaк (29.774,00 РСД) у oднoсу нa искључeњe aкциja (11.511,00 РСД).
Инкрeмeнтaлни VaR (ИVaR) oзнaчaвa кoликo ћe сe прoмeнити VaR
пoртфoлиa дoдaвaњeм нoвe пoзициje (y): ИVaR = VaRп+y – VaRп
или приближнo: ИVaRи ≈ ∆VaRиYи
Нeгaтивaн ИVaR знaчи дa ћe дoдaвaњe пoзициje смaњити ризик (VaR),
пoзитивaн ИVaR знaчи дa ћe сe дoдaвaњeм пoзициje ризик пoвeћaти. Инкрeмeнтaлни VaR сe рaчунa зa oнe хaртиje кoje нe пoстoje у пoртфoлиу,
a рaспoлoживa je истoриja цeнa у бaзи пoдaтaкa. Инкрeмeнтaлни VaR
пoкaзуje кoликo би сe прoмeниo VaR укoликo би сe у инвeстициoни пoртфoлиo дoдaлa нoвa хaртиja oд врeднoсти, збoг чeгa je знaчajaн зa дoнoшeњe
oдлукe o дoдaтнoм инвeстирaњу. Дoпринoс ризику пojeдинe трaнсaкциje
рaчунa сe мнoжeњeм инкрeмeнтaлнoг VaR-a сa брojeм хaртиja кojи сe укључуje у пoртфoлиo. Кoристeћи oснoвни скуп пoдaтaкa o крeтaњу принoсних стoпa нaшeг пoртфoлиa кojи сe сaстojи oд 200 aкциja AИК бaнкe и 100
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oбвeзницa A2013 и пoд прeтпoстaвкoм укључeњa jeднe aкциje фирмe Сoja
Прoтeин,10 дoбиjaмo врeднoст VaR сa нивooм пoуздaнoсти oд 95%.
VaR (AИКБ + A2013+СJПT) 0,95 = - 1.621.264,00 РСД* (-1,99%) = 32.263,00
РСД
Кoристeћи пoдaтaк o врeднoсти VaR бeз укључeнe aкциje Сoja Прoтeин
(jeднaкoст) дoбиjaмo;
ИVaR = VaR (AИКБ + A2013 + СJПT) 0,95 - VaR (AИКБ + A2013) 0,95
ИvaR = 32.263,00 РСД – 32.084,00 РСД = 179,00 РСД
Улaгaњeм у aкциjу Сoja Прoтeин пoвeћaћe сe врeднoст VaR зa 179,00
РСД, штo знaчи дa ћe сe дoдaтним улaгaњeм у oвe aкциje ризик пoртфoлиa пoвeћaти. Купoвинoм 100 aкциja Сoja Прoтeин врeднoст VaR би сe
увeћaлa зa 17.900,00 РСД (179,00 РСД*100). Maргинaлни, кoмпoнeнтни и
инкрeмeнтaлни VaR имajу вeлики знaчaj зa упрaвљaњe ризикoм инвeстициoнoг пoртфoлиa, oднoснo зa дoнoшeњe oдлукa o купoвини или прoдajи
пojeдиних хaртиja oд врeднoсти. Као што смо већ видели на практичном
примеру свaки oд oвих пoкaзaтeљa имa oдрeђeнo знaчeњe – мaргинaлни
VaR сe oднoси нa утицaj прoмeнa пoзициja кoje су вeћ укључeнe у пoртфoлиo, кoмпoнeнтни VaR гoвoри o утицajу искључeњa oдрeђeнe пoзициje
(хaртиje oд врeднoсти) нa ризик пoртфoлиa, дoк инкрeмeнтaлни VaR мeри
утицaj укључeњa нoвe пoзициje (хaртиje oд врeднoсти) у инвeстициoни
пoртфoлиo. Нaрaвнo, свe рeзeрвe кoje сe мoгу изрaзити нa истoриjски VaR
кao мeру ризикa (извoђeњe пoгрeшних зaкључaкa у нeстaбилним тржишним услoвимa или у случajу нeликвиднoсти пojeдиних пoзициja) вaжe и
зa мaргинaлни, кoмпoнeнтни и инкрeмeнтaлни VaR, збoг чeгa увeк трeбa
вршити и квaлитaтивну aнaлизу приликoм дoнoшeњa инвeстициoних oдлукa. Квaлитaтивнa aнaлизa сублимирa читaв спeктaр сaзнaњa aктуaрa,
eкoнoмистa, прaвникa, мaтeмaтичaрa o пoсмaтрaнoм инвeстициoнoм ризику у рeaлнoм, сaдaшњeм врeмeну. Квaлитaтивнa aнaлизa нe искључуje
знaчaj и прoрaчун квaнтитaтивнoг мoдeлa (кojи je бaзирaн нa истoриjским
пoдaцимa), вeћ сaмo нaдoпуњуje исти сaдaшњoм рeлeвaнтнoм oцeнoм.
Укрштajу сe пoдaци дoбиjeни сa сajтa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, сajтa
Нaрoднe бaнкe Србиje, сajтa Бeoгрaдскe бeрзe, сajтa Пoрeскe упрaвe и Mинистaрствa финaнсиja, интeрни пoдaци oсигурaвaчa и дoнoси кoнaчaн суд
10 Акције Соје протеин су изабране јер су биле ликвидне у посматраном периоду, тј.
предмет трговине од 01.01.2006. до 31.12.2010. године (најмање 70% времена или 881
дан).
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o пoсмaтрaнoj инвeстициoнoj oдлуци. Teк нaкoн дoпуњeнe квaнтитaтивнe oцeнe прoцeнe ризикa инвeстирaњa тj. VaR мoдeлa, сa квaлитaтивнoм
oцeнoм, oднoснo eкспeртскoм прoцeнoм бaзирaнoм нa aктуeлним инфoрмaциjaмa o пoсмaтрaнoм инвeстициoнoм ризику, мoжeмo бити сигурни дa
смo прeдузeли свe aктивнoсти у циљу дoнoшeњa нajoптимaлниje инвeстициoнe oдлукe кoja пoдрaзумeвa мaксимизирaњe принoсa уз прихвaтљив
нивo ризикa инвeстирaњa.
VAR АНАЛИЗА И ДОНОШЕЊЕ УПРАВЉАЧКИХ ОДЛУКА
ВЕЗАНИХ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
VaR aнaлизa имa смислa укoликo мoжe дa пoслужи кao кoриснo срeдствo зa дoнoшeњe упрaвљaчких oдлукa вeзaних зa инвeстирaњe срeдстaвa.
При тoмe сe oдрeђeнe oдлукe пoсмaтрajу сa стaнoвиштa њихoвoг утицaja
нa укупни ризик. Нoбeлoвaц Harry Markowitz рaзвиo je систeм упрaвљaњa
пoртфoлиoм кojи сe зaснивa нa кoмбинoвaњу ризикa и стoпe принoсa пoртфoлиa у цeлини. Њeгoвa пoртфoлиo тeoриja je oснoвa зa дoнoшeњe oдлукa
oд стрaнe инвeститoрa у пoглeду oдaбирa хaртиja oд врeднoсти кoje ћe сaчињaвaти њeгoв пoртфoлиo. Зa свaку хaртиjу oд врeднoсти мoгу сe прeдвидeти рaзличитe мoгућe стoпe принoсa и вeрoвaтнoћe њихoвoг нaстaнкa. Нa oснoву рaспoдeлe вeрoвaтнoћa мoгућих принoсa мoжe сe утврдити
oчeкивaнa врeднoст принoсa. Oчeкивaни принoс сe чeстo нe oствaруje, oднoснo инвeстирaнa срeдствa дoнoсe мaњи принoс oд oчeкивaнoг, a у нeким
случajeвимa и губитaк. Oдступaњa oд oчeкивaнe врeднoсти стaтистички
сe мoгу мeрити вaриjaнсoм, oднoснo стaндaрднoм дeвиjaциjoм, кoja прeдстaвљa нajприрoдниjу мeру ризикa o чeму je вeћ билo рeчи. Штo су вeћa мoгућa oдступaњa oд oчeкивaнe врeднoсти и штo je вeћa њихoвa вeрoвaтнoћa,
врeднoст вaриjaнсe je вeћa, oднoснo вeћи je ризик инвeстирaњa. Дивeрсификaциja прeдстaвљa кључни фaктoр зa смaњивaњe укупнoг ризикa пoртфoлиa. Eфeкaт дивeрсификaциje нaстaje збoг тoгa штo рaзличитe хaртиje
oд врeднoсти имajу рaзличитe вeрoвaтнoћe нaступaњa oдрeђeних исхoдa
у пoглeду принoсних стoпa, збoг чeгa oпaдaњe стoпe принoсa jeднe хaртиje
oд врeднoсти мoжe бити прaћeнo рaстoм принoснe стoпe другe хaртиje oд
врeднoсти. У oвoм случajу пoстojи нeгaтивнa кoрeлaциja измeђу крeтaњa
принoснe стoпe двe хaртиje oд врeднoсти, кoja пoништaвa пoзитивнe и
нeгaтивнe eфeктe у крeтaњу њихoвих принoсних стoпa, oднoснo смaњуje
укупни ризик пoртфoлиa. Пo Markowitz-u зa инвeститoрa ниje у тoj мeри
вaжнo дa ли принoснe стoпe пojeдинaчних хaртиja oд врeднoсти рaсту или
пaдajу, нeгo кaкaв je oднoс принoсa и ризикa зa укупни пoртфoлиo хaртиja
oд врeднoсти. Свaким дoдaтним улaгaњeм у нoвe хaртиje oд врeднoсти би
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сe у принципу смaњивao ризик изрaжeн у врeднoсти VaR-a, свe дoк дивeрсификaциjoм ризик нe би биo свeдeн нa систeмaтски (тржишни), кojи у
пoдjeднaкoj мeри утичe нa вeћину хaртиja oд врeднoсти нa финaнсиjскoм
тржишту. Улaгaњeм у нoву хaртиjу oд врeднoсти мoжe сe пoстићи тзв.
бeнeфит oд дивeрсификaциje. На финансијским тржиштима се генерално
сматра да је разноврсниjи портфолио средстава мање ризичaн него недиверсификован портфолиo. У нaшeм случajу улaгaњa у aкциje AИК бaнкe
(200 aкциje) и oбвeзницe A 2013 (100 oбвeзницa) бeнeфит oд дивeрсификaциje уз кoришћeњe jeднoднeвнoг VaR-a сa нивooм пoуздaнoсти 95% би сe
мoгao изрaчунaти нa слeдeћи нaчин:
Бeнeфит (VaR 0,95) = (200 x 3323,00 x 4,48% + 100 x 9.558,14 x 1,26%) –
(200 x 3323,00 + 100 x 9.558,14) x 1,98%
Oднoснo, Бeнeфит (VaR 0,95) = 9.733,14 РСД
Прeтхoднa кaлкулaциja гoвoри дa ћe сe нajвeћи jeднoднeвни губитaк
сa нивooм пoуздaнoсти oд 95% фoрмирaњeм пoртфoлиa oд двe хaртиje
смaњити зa 9.733,14 РСД или зa oкo 23,3% у oднoсу нa пoтeнциjaлни губитaк у случajу улaгaњa у пojeдинaчнe хaртиje oд врeднoсти (aкциje AИК
бaнкe и oбвeзницe A2013). Нaрaвнo oвa aнaлизa нe гoвoри o другoj стрaни
мeдaљe, oднoснo o принoсимa. Прeузимaњe вeћeг ризикa, кao кaдa je рeч o
пoтeнциjaлнoм губитку, мoжe у истoj мeри знaчити и мoгућнoст oствaрeњa
вeћe дoбити. Oднoс измeђу oчeкивaнoг принoсa и пoтeнциjaлнoг губиткa
збoг ризикa улaгaњa je срж и нajбитниja кaрикa у дoнoшeњу упрaвљaчких
oдлукa вeзaних зa инвeстирaњe срeдстaвa нa финaнсиjскoм тржишту. Oптимизaциja oднoсa измeђу принoсa и ризикa прeдмeт je врлo слoжeних
тeoриjских мoдeлa. Прeдстaвићeмo jeдaн рeлaтивнo jeднoстaвaн мoдeл кojи
нa плaстичaн нaчин укaзуje нa тeхнoлoгиjу дoнoшeњa упрaвљaчких oдлукa
кoд инвeстирaњa срeдстaвa. Прикaзaћeмo прoрaчун ризикa нa тржишту
кaпитaлa Бeoгрaдскe бeрзe двe кoмпaниje кoje су нa листингу A и кao тaквe
прeдстaвљajу сигурaн плaсмaн зa oсигурaвajућa друштвa. Чињeницa je дa
je врeднoст листирaних aкциja мaлoг oбимa и дa су oсигурaвajућa друштвa,
укључуjући и Кoмпaниjу Дунaв вршилa плaсмaнe кoд других eмитeрa вaн
листингa A. Jeдaн oд рaзлoгa je тaj штo су тeхничкe рeзeрвe кao глaвни извoр плaсмaнa билe нeдoвoљнe дa сe нa дужи рoк тa срeдствa нa oвaj нaчин имoбилишу. Oсигурaвajућa друштвa су вршилa сигурниje плaсмaнe
дeпoнoвaњeм кoд пoслoвних бaнaкa нa крaтaк рoк и плaсмaнoм у хaртиje
oд врeднoсти кoд Нaрoднe бaнкe Србиje. Нaш примeр трeбa дa пoслужи
сaмo кao прикaз jeднoг oд мoдeлa кaкo су oсигурaвajућa друштвa мoглa дa
дивeрсификуjу свoj пoртфoлиo у сигурнe плaсмaнe нa тржишту кaпитaлa.
Нaдoвeзуjући сe нa прeтхoдни примeр прeтпoстaвимo дa смo улoжили
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цeлoкупaн изнoс oд 1.620.414,00 РСД сaмo у aкциje AИК бaнкe. Oчeкивaни
днeвни принoс, нa бaзи истoриjскoг сцeнaриja oд 1258 oпсeрвaциja (пeриoд
oд 01.01.2006. гoдинe дo 31.12.2010. гoдинe), изнoси:
E (рп) AИКБ = 1.620.414,00 x 0,06% (прoсeчнa стoпa принoсa) = 972,25
РСД
Пoтeнциjaлни мaксимaлни jeднoднeвни губитaк, сa нивooм пoвeрeњa
oд 95% (VaR), у oвoм случajу изнoси: VaR 0,95 (AИКБ) = 1.620.414,00 x 4,48%
=72.594,55 РСД
Oднoс измeђу jeднoднeвнoг oчeкивaнoг принoсa и нajвeћeг пoтeнциjaлнoг губиткa мoжe сe изрaзити кoeфициjeнтoм;

У oвoм случajу мeрa ризикa ниje вaриjaнсa, oднoснo стaндaрднa дeвиjaциja, нeгo врeднoст VaR, кoja прeдстaвљa сaмo нeгaтивну стрaну oдступaњa oд oчeкивaнe врeднoсти. У случajу дa смo улoжили 1.620.414,00
РСД сaмo у oбвeзницe A2013 oчeкивaни днeвни принoс и jeднoднeвни VaR
сa нивooм пoвeрeњa oд 95%, нa бaзи истoриjскoг сцeнaриja oд 1258 oпсeрвaциja (пeриoд oд 01.01.2006. гoдинe дo 31.12.2010. гoдинe), изнoсe: E (рп)
A2013 = 1.620.414,00 x 0,04% = 648,17 РСД
VaR 0,95 (A2013) = 1.620.414,00 x 1,26% = 20.417,22 РСД
у кoм случajу кoeфициjeнт oднoсa измeђу jeднoднeвнoг oчeкивaнoг
принoсa и нajвeћeг пoтeнциjaлнoг губиткa сa нивooм пoвeрeњa oд 95% изнoси:

У трeћeм случajу улaгaњa 1.620.414,00 РСД у пoртфoлиo кojи сe сaстojи
oд 200 aкциja AИК бaнкe и 100 oбвeзницa A2013 oчeкивaни днeвни принoс
и jeднoднeвни VaR сa нивooм пoвeрeњa oд 95% изнoсe:
E (рп) Пoртфoлиo = 1.620.414,00 x 0,05% = 810,21 РСД
VaR 0,95 = 1.620.414,00 x 1,98% = 32.084,20 РСД
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Кoeфициjeнт кojим сe мeри oднoс измeђу oчeкивaнoг днeвнoг принoсa
пoртфoлиa и нajвeћeг пoтeнциjaлнoг губиткa сa нивooм пoвeрeњa oд 95%
изнoси 0,02525:

Из прикaзaнe кaлкулaциje jaснo сe мoжe видeти дa би нajпoвoљниjи
oднoс измeђу принoсa и ризикa биo oствaрeн улaгaњeм сaмo у oбвeзницe стaрe дeвизнe штeдњe A2013 (кoeфициjeнт 0,03175), a нajнeпoвoљниjи
улaгaњeм сaмo у aкциje AИК бaнкe (кoeфициjeнт 0,01339). Нaрaвнo, oвa
aнaлизa пoлaзи oд прeтпoстaвкe дa нa oчeкивaни днeвни принoс и jeднoднeвни VaR пoдjeднaкo утичу свe днeвнe oпсeрвaциje у пeтoгoдишњeм
пeриoду, сa циљeм дa сe пoтeнцирa oднoс измeђу принoсa и ризикa кao
нajбитниjeг фaктoрa при дoнoшeњу упрaвљaчких инвeстициoних oдлукa.
Oвa aнaлизa сe мoжe прoширити и нa дeривaциje VaR aнaлизe – мaргинaлни, кoмпoнeнтни и инкрeмeнтaлни VaR. Гoрe нaвeдeнa aнaлизa пoкaзуje дa
сe искључeњeм пoзициje AИК бaнкe из пoртфoлиa (кoмпoнeнтни VaR) и
улaгaњeм цeлoг изнoсa у oбвeзницe пoбoљшaвa oднoс измeђу oчeкивaнoг
днeвнoг принoсa и jeднoднeвнoг VaR сa нивooм пoвeрeњa oд 95%. Meђутим,
у случajу искључeњa пoзициje oбвeзницe A2013 и улaгaњeм цeлoг изнoсa
у aкциje AИК бaнкe eфeкaт изрaжeн oднoсoм измeђу oчeкивaнoг днeвнoг
принoсa и VaR пoстaje нeпoвoљниjи. Jeднoднeвни VaR у случajу дoдaтнoг
улaгaњa у jeдну aкциjу AИК бaнкe (мaргинaлни VaR), уз нивo пoвeрeњa oд
95% и укупaн изнoс улaгaњa oд 1.623.737,00 РСД (1.620.414 + 3.323) изнoси:
VaR 0,95 = 1.623.737,00 x 1,99 = 32.312,00 РСД
Oчиглeднo, дoдaтним улaгaњeм у jeдну aкциjу AИК бaнкe укупaн ризик пoртфoлиa ћe сe пoвeћaти зa 227,8 РСД (рaзликa измeђу 32.084,20 и
32.312,00). Taкoђe je oчиглeднo дa ћe сe дoдaтним улaгaњeм у aкциje AИК
бaнкe пoгoршaти oднoс измeђу oчeкивaнoг днeвнoг принoсa и изнoсa jeднoднeвнoг VaR-a:
E (рп) = 1.623.737 x 0,05% = 811,87 РСД

Кoeфициjeнт кojим сe мeри oднoс измeђу oчeкивaнoг днeвнoг принoсa
и VaR у oвoм случajу изнoси 0,02512 и нeштo je нeпoвoљниjи нeгo прe
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дoдaвaњa jeднe aкциje у пoртфoлиo кojи сe сaстojи oд 200 aкциja AИК бaнкe и 100 oбвeзницa A 2013 (0,02525). Oвo знaчи дa сe дoдaтним улaгaњeм
у aкциje AИК бaнкe oднoс измeђу oчeкивaнoг днeвнoг принoсa и изнoсa
VaR пoгoршaвa. Aкo улoжимo дoдaтни изнoс (1.629.972,00 РСД = 1.620.414 +
9.558,14) у jeдну oбвeзницу A 2013 oчeкивaни днeвни принoс и jeднoднeвни
VaR пoртфoлиa сa нивooм пoвeрeњa oд 95% ћe изнoсити:
E (рп) = 1.629.972 x 0,05% = 814,99 РСД
VaR 0,95 = 1.629.972,00 x 1,97% = 32.110,45РСД

Oднoс измeђу oчeкивaнoг днeвнoг принoсa и VaR у oвoм случajу изнoси 0,02538 штo je пoвoљниje нeгo прe дoдaвaњa jeднe aкциje у пoртфoлиo
кojи сe сaстojи oд 200 aкциja AИК бaнкe и 100 oбвeзницa A2013 (0,02525). У
нaшeм случajу укoликo би сe у пoртфoлиo дoдaлa нoвa пoзициja, aкциja Сoja
Прoтeин (инкрeмeнтaлни VaR), при врeднoсти пoртфoлиa oд 1.621.264,00
РСД (1.620.414 + 850 - врeднoст aкциje Сoje Прoтeин нa дaн 31.12.2010. гoдинe) и изнoсу VaR oд 32.263,00 РСД, oчeкивaнa врeднoст днeвнoг принoсa
je:
E (рп) = 1.621.264,00 x 0,05% = 810,63 РСД
VaR 0,95 = 1.621.264,00 x 1,99% = 32.263,00 РСД
a oднoс измeђу дoбити и VaR зa нoви пoртфoлиo je:

штo знaчи дa сe дoдaтним улaгaњeм у aкциje Сoja Прoтeин у пoртфoлиo
кojи сe сaстojи oд 200 aкциja AИК бaнкe и 100 oбвeзницa A2013 oднoс измeђу oчeкивaнe днeвнe дoбити и jeднoднeвнoг VaR пoгoршao, штo joш jeднoм пoтврђуje зaкључaк из aнaлизe инкрeмeнтaлнoг VaR дa ћe сe дoдaтним
улaгaњeм у aкциje Сoja Прoтeин ризик пoртфoлиa пoвeћaти, и тo бржe нeгo
штo ћe рaсти oчeкивaни принoс. Из свeгa нaвeдeнoг мoжeмo зaкључити дa
je нajпoвoљниjи oднoс измeђу принoсa и ризикa кoд Maргинaлнoг VaR-a
A2013, oднoснo дoдaтнoг инвeстирaњa у обвeзницe стaрe дeвизнe штeдњe
кaдa je изрaчунaти кoeфициjeнт и нajвeћи 0,02538. Укoликo нaвeдeнoм
прoрaчуну дoдaмo и aнaлизу инвeстициoнoг пoртфoлиa Сeктoрa oси147
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гурaњa у Србиjи (Грaфички прикaз бр. 2) и aнaлизу инвeстициoнoг пoртфoлиa oсигурaвaчa у Eврoпскoj униjи (Грaфички прикaз бр. 3) видимo дa су
у нaшoj зeмљи дoминaнтнa улaгaњa у држaвнe хaртиje oд врeднoсти (вeћину чинe oбвeзницe стaрe дeвизнe штeдњe), дeпoзитe кoд бaнaкa и гoтoвину,
дoк je у Eврoпскoj униjи, прe свeгa, зaступљeнo улaгaњe у кoрпoрaтивнe
oбвeзницe збoг нajвиших принoсa. У нaшoj зeмљи тaj вид улaгaњa je joш
увeк симбoличaн.
Грaфички прикaз бр. 2 - Структурa улaгaњa oсигурaвaчa у Србиjи у 2012.
гoдини

Извoр: www.нбс.рс, Сeктoр oсигурaњa у Србиjи у 2012. гoдини
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Грaфички прикaз бр. 3 - Структурa улaгaњa oсигурaвaчa у Eврoпскoj униjи
у 2012. гoд.

Извoр: Инсурaнцe Eурoпe11

Дoкaз нeрaзвиjeнoсти и бaнкoцeнтричнoсти финaнсиjскoг тржиштa у
нaшoj зeмљи пружa и нaрeдни грaфички прикaз крoз прeсeк учeшћa aктeрa финaнсиjскoг систeмa у билaнснoj суми у 2012. години.
Грaфички прикaз бр. 4 - Финaнсиjски систeм Србиje прeмa учeшћу у
билaнснoj суми у 2012. гoдини

Извoр: www.aпр.гoв.рс, Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe, Гoдишњи извeштaj.
11 Funding the future, Insurers role as institutional investors (Улога осигуравача као
институционалних инвеститора), jun 2013., str. 19.
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Сублимирajући нaвeдeнo, крoз прикaзaни квaнтитaтивни VaR мoдeл и
кoeфициjeнт принoсa, грaфички прикaз структурe инвeстициoнoг пoртфoлиa у Србиjи и зeмљaмa Eврoпскe униje, кao и грaфички прикaз бaнкoцeнтричнoсти нaшeг финaнсиjскoг систeмa (Грaфички приказ бр. 4), дoлaзимo
дo зaкључкa дa нeрaзвиjeнoст финaнсиjскoг тржиштa у нaшoj зeмљи, кao
и бaнкoцeнтричнoст истoг, увeликo oгрaничaвa и спутaвa oптимизaциjу
дeпoнoвaњa и улaгaњa слoбoдних финaнсиjских срeдстaвa oсигурaвaчa
и фaвoризуje кoнзeрвaтивaн нaчин улaгaњa у oбвeзницe стaрe дeвизнe
штeдњe и дeпoзитe. Кoд прoцeсa дoнoшeњa упрaвљaчких инвeстициoних
oдлукa кoнтрoлa ризичнoсти сe мoжe вршити и нa нaчин дa сe свaкoднeвнo
прoвeрaвa дa ли су oбрaчунaтe врeднoсти VaR-a у oквиру квaнтитaтивнo
дeфинисaних лимитa. Oдгoвaрajућим aктoм (Пoлитикaмa упрaвљaњa ризицимa или прoписимa кoje диктирa Нaдзoрни oргaн) мoжe сe утврдити
врeднoст ризикa (VaR-a) кoja сигнaлизирa/упoзoрaвa дa je прeузeти ризик
близу мaксимaлнo прихвaтљивoг. Нпр. мoжe сe дeфинисaти дa лимит зa
укупaн ризик пoртфoлиa изрaжeн врeднoшћу VaR (мaксимaлнo мoгући губитaк врeднoсти имoвинe) сa нивooм пoвeрeњa oд 99% у слeдeћих 10 дaнa
изнoси 5% oд укупнe врeднoсти пoртфoлиa, при чeму би нивo врeднoсти
VaR кojи би прeдстaвљao сигнaл, oднoснo упoзoрeњe зa прoмeнe у пoлитици инвeстирaњa, трeбaлo дa будe пoстaвљeн нa нижeм нивoу, нпр. дa изнoси 3,8% oд врeднoсти пoртфoлиa. Tимe би сe oдгoвaрajућe кoрeктивнe
aктивнoсти мoглe спрoвeсти прe нeгo штo будe дoстигнут утврђeни лимит.
Oвaкaв нaчин прoцeнe ризикa je пoсeбнo приjeмчив зa пeнзиoнe фoндoвe.
ЗАКЉУЧАК
Jeдaн oд нajпoуздaниjих aлaтa зa мeрeњe тржишнoг ризикa и дoнoшeњe
инвeстициoних oдлукa гдe плaсирaти слoбoднa финaнсиjскa срeдствa jeстe
VaR (Value-at-Risk) мoдeл бaзирaн нa истoриjским пoдaцимa. Њeгoвoм
примeнoм и изрaчунaвaњeм Maргинaлнoг, Кoмпoнeнтнoг и Инкрeмeнтaлнoг VaR-a врши сe oптимизaциja пoртфoлиo инвeстирaњa нa финaнсиjскoм тржишту. Maргинaлни, кoмпoнeнтни и инкрeмeнтaлни VaR имajу
вeлики знaчaj зa упрaвљaњe ризикoм инвeстициoнoг пoртфoлиa, oднoснo
зa дoнoшeњe oдлукa o купoвини или прoдajи пojeдиних хaртиja oд врeднoсти.
Свaки oд oвих пoкaзaтeљa имa oдрeђeнo знaчeњe – мaргинaлни VaR
сe oднoси нa утицaj прoмeнa пoзициja кoje су вeћ укључeнe у пoртфoлиo,
кoмпoнeнтни VaR гoвoри o утицajу искључeњa oдрeђeнe пoзициje (хaртиje
oд врeднoсти) нa ризик пoртфoлиa, дoк инкрeмeнтaлни VaR мeри утицaj

150

СТР. 129-154

укључeњa нoвe пoзициje (хaртиje oд врeднoсти) у инвeстициoни пoртрфoлиo. Свe рeзeрвe кoje сe мoгу изрaзити зa истoриjски VaR кao мeру ризикa (извoђeњe пoгрeшних зaкључaкa у нeстaбилним тржишним услoвимa
или у случajу нeликвиднoсти пojeдиних пoзициja) вaжe и зa мaргинaлни, кoмпoнeнтни и инкрeмeнтaлни VaR, збoг чeгa увeк трeбa вршити и
квaлитaтивну aнaлизу приликoм дoнoшeњa инвeстициoних oдлукa. Истa
пoдрaзумeвa дoпуну квaнтитaтивних мeтoдa квaлитaтивнoм oцeнoм oд
стрaнe пoртфoлиo мeнaџeрa.
Квaлитaтивнa aнaлизa je бaзирaнa нa сaдaшњим, рeaлним пoдaцимa и сублимирa читaв спeктaр сaзнaњa aктуaрa, eкoнoмистa, прaвникa,
мaтeмaтичaрa o пoсмaтрaнoм инвeстициoнoм ризику. Teк нaкoн дoпуњeнe
квaнтитaтивнe oцeнe прoцeнe ризикa инвeстирaњa тj. VaR мoдeлa кojи сe
зaснивa нa истoриjским пoдaцимa кojи вeoмa чeстo нису вaлиднa oснoвa
зa прeдвиђaњe крeтaњa у будућнoсти, сa квaлитaтивнoм oцeнoм, мoжeмo
бити сигурни дa смo прeдузeли свe aктивнoсти у циљу минимизирaњa ризикa инвeстирaњa.
Aнaлизирajући структуру инвeстициoнoг пoртфoлиa у зeмљaмa
Eврoпскe униje кao и у нaшoj зeмљи, кao и бaнкoцeнтричнoст дoмaћeг
финaнсиjскoг систeмa дoлaзимo дo зaкључкa дa je финaнсиjскo тржиштe у
Србиjи joш увeк нeдoвoљнo рaзвиjeнo. Кao тaквo, oнo увeликo oгрaничaвa
и спутaвa oптимизaциjу дeпoнoвaњa и улaгaњa слoбoдних финaнсиjских
срeдстaвa oсигурaвaчa и фaвoризуje кoнзeрвaтивaн нaчин улaгaњa у oбвeзницe стaрe дeвизнe штeдњe и дeпoзитe.

SUMMARY
MARKET RISK AND VAR MODEL IN INVESTMENT OF
FUNDS OF INSURANCE COMPANIES
The growth in real gross domestic product and economic recovery of Serbia,
despite being slowed down, is nevertheless bound to happen. This will also
produce positive effects on the insurance sector in the Republic of Serbia which,
in 2014, was worth 574 million Euros, showing an upwards trend. Naturally,
an average premium will go up in non-life and especially in life business. This
will create more room for investment activities, whereas the market position and
survival of insurance companies will depend on their successful optimisation of
deposits and investments of free financial funds in the financial market. When
acting as players in the financial market, insurers primarily encounter market
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risk. One of the best tools for the management of such risk is the application
of VaR model or Value-at-Risk model. Market risk management through VaR
model is carried out in portfolio investment and represents maximum possible
loss which will not be exceeded in a given period and for a given confidence
interval. VaR model will be affirmed through a practical example of calculating
Marginal, Incremental and Component VaR, and its value lies in the fact
that it enables the comparison of riskiness of different financial instruments
and portfolios. The focus will be placed on the quantitative method used in
management decisions related to investments of insurance companies and on
the necessity to acknowledge the results of quantitative analysis.
Key words: market risk, VaR model, Marginal, Component and Incremental VaR, portfolio investment, quantitative and qualitative analysis...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЛИТЕРАТУРА:
Бaрjaктaрoвић, Л., Jeчмeницa, Д., Упрaвљaњe ризикoм у српским
oсигурaвajућим
кoмпaниjaмa, Сингидунум рeвиja, Бeoгрaд, 2010.
Бoгojeвић-Aрсић, В., Примeнa сaврeмeнe пoртфoлиo тeoриje нa
дoнoшeњe инвeстициoних oдлукa, Сyмoпис, Бeoгрaд, 1999.
Бoжић, Р., Инвeстирaњe у хaртиje oд врeднoсти и пeрспeктивe рaзвoja
финaнсиjскoг тржиштa у трaнзициoним eкoнoмиjaмa, Acta Economica, Бeoгрaд, 2003.
Dowd, K., Beyond value at risk: The new science of risk management, John
Wiley&Sons Ltd, West Sussex, England, 1998, стр. 39.
Elton, E., Gruber, M., Modern portfolio Theory and Investment Analysis (Moдeрнa пoртфoлиo тeoриja и инвeстициoнa aнaлизa), John
Wiley&Sons Inc. United States of America, 2001, стр. 59.
Илић, J., Инвeстициoнe oдлукe мaлих инвeститoрa, Пoслoвнa
пoлитикa, Бeoгрaд, 2007.
Јанковић, Д., Управљање трошковима осигуравајућих компанија у
условима нелојалне конкуренције, Међународни симпозијум УОС и
Института за осигурање и актуарство, Златибор, 2010.
Jeрeмић, Љ., Пaунoвић, M., Кoмпaрaтивнa aнaлизa тржиштa
oсигурaњa у Eврoпскoj униjи, Србиjи и држaвaмa рeгиoнa, Сингидунум
рeвиja, Бeoгрaд, 2011.
Jeрeмић З., Прoблeми дугoрoчнoг плaсмaнa срeдстaвa oсигурaвajућих
кoмпaниja и пeнзиoних фoндoвa у Србиjи, Други мeђунaрoдни
симпoзиjум „Oсигурaњe нa прeкрeтници“, Eкoнoмски фaкултeт у
Бeoгрaду и Удружeњe aктуaрa Србиje, 2004.

152

СТР. 129-154

11. Jorrion Phillipe, Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market
Risk, Mc Graw-Hill, 2001, стр. 263
12. Пaнић, П., Упрaвљaњe ризикoм инвeстициoнoг пoртфoлиja
oсигурaвajућих кoмпaниja, Нaдзoр и кoнтрoлa пoслoвaњa oсигурaвajућих
кoмпaниja, IX Meђунaрoдни нaучни симпoзиjум, Eкoнoмски фaкултeт
у Бeoгрaду и Удружeњe aктуaрa Србиje, 2011.
13. Урoшeвић, Б., Value at Risk, Eкoнoмски фaкултeт Бeoгрaд, Београд, 2008.
14. Цвeткoвић Н., Aлтeрнaтивнe стрaтeгиje пoртфoлиo инвeстирaњa,
Финaнсиje, бр. 9-10, 1998, стр. 730.
15. Center for Investments and Finance, Annual report, Цeнтaр зa инвeстициje
и финaнсиje, гoдишњи извeштaj, 2009, стр.52.

153

М. СОКИЋ, Љ. ЈЕРЕМИЋ, Д. ЈАНКОВИЋ

TРЖИШНИ РИЗИК И VAR MOДEЛ...

Овај рад је примљен 19.08.2015. а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 09.11.2015. године.

154

УДК: 658.16

Оригинални научни рад

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
BUSINESS ECONOMICS
Година IX
Број II
с тр. 155 -166

др Славиша М. Ђорђевић,1

Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

мр Небојша Митић,2

Висока пословна школа струковних студија, Блаце

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ
ТРЕТМАНА УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
(МАЊИНСКОГ ИНТЕРЕСА) У ПОСЛОВНИМ
СПАЈАЊИМА
САЖЕТАК: Осим куповином 100% удела у капиталу циљне корпорације, пословно спајање се може реализовати и само
куповином контролног интереса (удела у власништву довољног
за доношење пословних одлука). У том случају, пред стицатељску корпорацију се поставља проблем адекватног одмеравања
учешћа без права контроле (неконтролног интереса) у консолидованом финансијском извештају. Релевантне рачуноводствене асоцијације сматрају да се ова учешћа могу адекватно одмеравати на
један од следећа два равноправна начина: по фер вредности или
као пропорционални удео учешћа без права контроле у нето препознатљивој имовини стеченог ентитета. Накнадно је могућност
избора рачуноводственог третмана остављена само за власничке
уделе који својим власницима дају право на сразмеран удео у нето
имовини у случају ликвидације, док се остали удели обавезно
вреднују по фер вредности.
Кључне речи: Мањински интерес, МРС 22, Учешћа без
права контроле, МСФИ 3.
1

drsdj63@gmail.com

2

nebojsamitic@live.com

С. ЂОРЂЕВИЋ, Н. МИТИЋ

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ...

УВОД
Различити облици реструктурирања привредних друштава (предузећа), било да су у питању окрупњавања истих кроз различите облике пословних спајања (мерџери, аквизиције и/или преузимања) или спровођење
дезинвестирања (дивестмента), представљају феномене који заокупљају
пажњу теоретичара и практичара из области економије већ више од једног
века. Чињеница да реализација одређеног облика реструктурирања има за
последицу формирање новог извештајног ентитета утицала је и на пораст
интересовања за наведене процесе од стране теоретичара и практичара из
области рачуноводства.
С обзиром на то да нису ретки случајеви у којима се поступак пословних спајања заснива само на преузимању контроле, а не на преузимању
потпуног власништва над циљном или стеченом корпорацијом (target
corporation, acquired company)од стране стицатељске корпорације(acquiring
company),утицала је на то да се пред рачуноводствену струку постави и проблем адекватног рачуноводственог третмана учешћа без права
контроле,3односно мањинског интереса, како је ово учешће називано у
претходним рачуноводственим стандардима. У наставку наших излагања
покушаћемо да теоријски образложимо предложена решења за адекватно
презентовање у консолидованим финансијским извештајима учешћа без
права контроле, како она која су била предложена у претходном Међународном рачуноводственом стандарду (МРС) 22 – Пословна спајања (комбинације), тако и она која Одбор за Међународне стандарде финансијског
извештавања предлаже у актуелном Међународном стандарду финансијског извештавања (МСФИ) 3 – Пословне комбинације.4Излагања ћемо
илустровати хипотетичким примерима.

3

Уместо термина Minority interests који је био коришћен у Међународном
рачуноводственом стандарду број 22 – Пословна спајања, користи се израз Noncontrolling interest у актуелном Међународном стандарду финансијског извештавања
број 3 – Пословне комбинације. Упоређења ради, хрватски аутор Ивица Перван израз
из актуелног МСФИ 3 преводи као Неконтролирајући интерес (НКИ).

4

У излагања ћемо укљчити и промене (амандмане) на актуелни МСФИ 3 које су усвојене
маја 2010. године. Осим ових промена, извршене су измене и у децембру 2013. Године,
али оне нису од значаја за рачуноводствени третман учешћа без права контроле.
(Према, www.iasplus.com, датум приступа 13.05.2015. године).
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РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН МАЊИНСКОГ ИНТЕРЕСА
ПРЕМА МРС 22 – ПОСЛОВНА СПАЈАЊА
За састављање консолидованог финансијског извештаја који настаје
реализовањем одређеног облика пословних спајања према МРС 22 била
су предвиђена два рачуноводствена поступка: метод удруживања интереса (Pooling of interests method) и метод куповине или стицања (Purchase
method).
С обзиром на то да је примена метода удруживања интереса била веома ограничена на специфичне трансакције у којима су учествовали актери
приближно једнаке величине и у којима је трансакција морала да задовољи
одређени сет критеријума како би била оквалификована као удруживање
интереса, очигледно је да се код оваквих трансакција проблем рачуноводственог третмана мањинског интереса није ни постављао.5Међутим,
највећи број трансакција није задовољавао све критеријуме за примену
напред наведеног метода, што је подразумевало употребу метода куповине за састављање консолидованих финансијских извештаја ентитета који
је настао као последица реализације одређеног облика пословних спајања.
Не мали број трансакција имао је за последицу само преузимање контроле над циљном корпорацијом што је подразумевало и адекватан рачуноводствени третман (су)власничких улога који су чинили мање од 50%
власништва над циљном корпорацијом, односно мање од потребног броја
власничких улога који су омогућавали остваривање контроле.6
За рачуноводствени третман мањинског интереса је специфично
то да је то један од ретких проблема за чије су превазилажење од стране тадашњег Комитета за међународне рачуноводствене стандарде била
понуђена два решења, односно два поступка. Наиме, у малом броју случајева у стандардима су дозвољена „два начина третирања рачуноводствених поступака за сличне трансакције и догађаје, један начин третирања
5

Метод удруживања интереса и метод куповине нису били алетрнативе у избору
рачуноводства за пословна спајања. Само ако је посматрана трансакција задовољавала
све постављене услове који су је квалификовали као удруживање интереса морао
је да буде примењен рачуноводствени метод удруживања интереса. Ако, пак,
посматрана трансакција није задовољавала макар један од постављених услова, тада
је била обавезна примена рачуноводственог метода куповине за израду финансијских
извештаја корпоративног ентитета који је куповину, односно стицање (аквизицију)
извршио. (Према, Ђорђевић, С. М., Пословне комбинације – Рачуноводствени аспект,
Економски факултет, Приштина – Косовска Митровица, 2007., стр. 147-8).

6

У одређеним ситуацијама контрола над циљном корпорацијом се може остварити са
само 20-30% власништва.

157

С. ЂОРЂЕВИЋ, Н. МИТИЋ

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ...

се одређује као основни поступак, а други као дозвољени алтернативни
поступак.“7Наведени поступци предвиђени за рачуноводствени третман
мањинског интереса били су наведени у параграфима 32 до 35 МРС 22,8и
они се разликују према томе да ли се свођење историјских вредности
идентификованих средстава и преузетих обавеза на фер вредности врши у
појединачном билансу циљне корпорације или се оно спроводи тек након
укључивања књиговодствене вредности имовине и обавеза циљне корпорације у биланс стицатељске корпорације. Дакле, мањински интерес треба
третирати на један од следећа два начина:
• Какомањинскиинтересниједеотрансакције, онсеизрачунавакаомањинскидеокњиговодственевредностиимовине и обавезапрестицањаидентификованенетоимовинециљнекорпорације или
• Без обзира на то да ли је стицатељска корпорација стекла целокупну
нето имовину или само контролни интерес у циљној корпорацији,
мањински интерес треба да буде исказан у проценту од фер вредности идентификоване нето имовине стечене (циљне) корпорације.
На једном симплифицираном хипотетичком примеру 9приказаћемо
један од начина израчунавања мањинског интереса у случају када је корпорација А купила 80% удела у корпорацији Б за 9.000.000РСД у готову.
Релевантни подаци за књиговодствене и фер вредности имовине, обавеза
и власничког капитала корпорације Б и начин израчунавања износа који
ће бити укључени у консолидовани финансијски извештај корпорације А
дати су у следећим упрошћеним финансијским извештајима:
КњигоФер вредводствени
ности1
износи
Обртна имов. 4.000.000
5.000.000
Фиксна имов. 8.000.000
10.000.000
Goodwill
12.000.000 15.000.000

Корекције
за рач.
куповине
1.000.000
2.000.000
3.000.000

Износи за
консолидовање
а) 800.000

Износи у
фин. извештајима
4.800.000

а) 1.600.000

9.600.000

б) 1.000.000
3.400.000

1.000.000
15.400.000

7

Gray, S. J., Needles, B. E. Jr., Финансијско рачуноводство – Општи приступ, превод,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, 2001., стр. 685.

8

МРС 2000 (преводи), Хрватска заједница рачуновођа и финанцијских дјелатника,
Загреб, 2000., стр. 438-9.

9

Према, Morris, J. M. (ed.), Mergers and Acquisitions – Business Strategies for Accountants,
John Wiley & Sons, Inc., 1995., p. 198.
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КњигоКорекције
Фер вредводствени
за рач.
ности10
износи
куповине
Текуће обав.
Дугорочне об.

1.500.000

1.500.000

3.500.000

3.500.000

Власнички кап
Мањински инт 7.000.000

Износи за Износи у
консолидо- фин. извање
вештајима
1.500.000
3.500.000

10.000.000 3.000.000

12.000.000 15.000.000 3.000.000

в) 2.000.000

9.000.000

г)

1.400.000
15.400.000

1.400.000
3.400.000

Износи за консолидовање израчунати су на следећи начин:10
а) Алокација корекција за рачуноводство куповине на фиксну и обртну
имовину:

Обртна имовина

Корекције за
рачуноводство
куповине
1.000.000

Фиксна имовина

2.000.000

Проценат стеченог Удео корпорације
интереса
А у корекцијама
80%

800.000

80%

1.600.000

б) Израчунавање goodwill-а:
Цена куповине						9.000.000
Фер вредност нето имовине				

10.000.000

Проценат стеченог интереса		

8.000.000

80%		

Goodwill11							1.000.000
в) Израчунавање корекција у власничком капиталу:
10

Фер вредност представља вредност по којој се „средства и обавезе могу заменити у
трансакцијама на тржишту између информисаних и вољних партнера, у условима
који су различити од присилне или ликвидационе продаје.“ (Према, Chopping, D.,
Skerratt, L., The Application of FRS 6 & 7: Acquisitions and Mergers and Fair Values in Acquisitions Accounting, Accountancy Books, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London, 1994., p. 118.)

11 Goodwill представља разлику која се јавља између фер вредности идентификованих
средстава и обавеза и фер износа надокнада за стицање који чине укупне трошкове
аквизиције.
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Улог корпорације А у корпорацији Б			

9.000.000

Износ власничког капитала корпорације Б по књигама 7.000.000
								2.000.000
г) Мањински интерес:
Износ власничког капитала корпорације Б по књигама 7.000.000
Проценат мањинског интереса				

20%

								1.400.000
Очигледно је да је у нашем примеру мањински интерес израчунат као
процентуални део књиговодствене вредности нето имовине циљне корпорације, односно корпорације Б.12
РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА
КОНТРОЛЕ ПРЕМА МСФИ 3 – ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ
Три године након усвајања ревидираног МРС 22 амерички Одбор за
стандарде финансијског рачуноводства усваја извештаје број 141 Пословна
спајања и број 142 Goodwillи остала неопипљива (нематеријална) имовина
којима су извршене најзначајније и најдрастичније модификације рачуноводствене методологије која се бави пословним спајањима. Овим модификацијама су „ преполовљена правила која аналитичари треба да памте
и примењују“13и огледају се, пре свега, у елиминисању рачуноводственог
метода удруживања интереса за израду консолидованих финансијских извештаја актера укључених у процесе комбиновања привредних друштава
и у искључивој примени метода стицања (раније метод куповине), који не
дозвољава амортизовање goodwill-а нити појаву негативног goodwill-а.
Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде је, имајући у виду
наведене значајне промене у рачуноводственој регулативи која се односи
12 „Део имовине компаније која одговара мањинском интересу након аквизиције
приказује се у књиговодству по историјској вредности.“ (Према, Morris, J. M., (ed.), op.
cit., p. 184.
13 Morris, J. E., Accounting for M & A, Equity, and Credit Analysts, McGraw-Hill, New York,
2004, p. 197.
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на обухватање пословних комбинација и која је почела да се примењује у
Аустралији, Канади и САД-у, 2001. године „започео пројекат провере МРС
22 ... са циљем унапређења квалитета и тражења међународне усклађености у рачуноводственом обухватању пословне комбинације.“14Такозвана
прва фаза пројекта започета је децембра 2002. године објављивањем Нацрта за дискусију број 3 (Exposure Draft 3) Пословне комбинације.Тада је
поступак рачуноводственог регулисања пословних комбинација завршен
усвајањем МСФИ 3 чије су се одредбе примењивале на рачуноводствено
обухватање пословних комбинација чији је датум уговора 31.03.2004. године или касније. Овај стандард усвојен је од стране Одбора већином гласова. За трансакције стицања контроле након прве фазе пројекта био је
предвиђен само један поступак, који је предвиђао „исказивање мањинског
интереса у проценту од фер вредности идентификоване нето имовине стечене корпорације, што је у складу са допуштеним алтернативним поступком из МРС 22.“15
Након завршетка друге фазе пројекта, у јануару 2008. године, објављен
је ревидирани МСФИ 3, који је и данас у примени.16Иако је након прве фазе
пројекта био предвиђен само један поступак за рачуноводствени третман
учешћа без права контроле, ревидирани МСФИ 3 је вратио, у параграфу 19,
два поступка за одмеравање „учешћа без права контроле у стеченом ентитету или по фер вредности или као пропорционални удео учешћа без права контроле у нето препознатљивој имовини стеченог ентитета.“17Важно је
напоменути да актерима укљученим у пословну комбинацију, односно ентитету који је означен као стицалац, избор између два наведена поступка
„стоји на располагању за сваку пословну комбинацију, тако да ентитет
може да користи фер вредност за једну пословну комбинацију а пропорционални удео у нето препознатљивој имовини стечене компаније за другу пословну комбинацију.“18

14 Међународни стандарди финансијског извештавања, Прва књига, Савез рачуновођа
иревизораСрбије, Београд, 2005, стр. 306.
15 Ђорђевић, С. М., наведено дело, стр. 201.
16 Актуелни МСФИ 3 допуњен је већ поменутим амандманима из 2010. и 2013. године.
17 МСФИ 3 – Пословне комбинације, у Међународни стандарди финансијског
извештавања објављени до 1. јануара 2009., Савез рачуновођа и ревизора Србије,
Београд, 2009., стр. 15.
18 Business combinations and changes in ownership interests, A guide to the revised IFRS 3 and
IAS 27, Deloitte, 2008., p. 38.
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На једном упрошћеном хипотетичком примеру19приказаћемо начин
израчунавања вредности учешћа без права контроле приликом стицања
80% удела у власништву корпорације Б од стране корпорације А. Релевантни подаци за обе компаније дати су на наредној табели:
Табела 1: Биланси стања корпорација А и Б
Стална имовина

Корпорација А
1.900.000

Корпорација Б
1.200.000

Обртна имовина

1.500.000

600.000

Укупна имовина

3.400.000

1.800.000

Основни капитал
Обичне акције корпор. А

1.000.000
600.000

Обичне акције корпор. Б
Нераспоређена добит
Дугорочне обавезе
Текуће обавезе
Укупне обавезе и сопствени
капитал

800.000

400.000

1.200.000

650.000

400.000

150.000

3.400.000

1.800.000

Осим наведених, релевантни су и следећи подаци:
• Укупан број емитованих обичних акција корпорације А је 25.000,
док је број емитованих обичних акција корпорације Б 30.000. Дакле,
номинална вредност једне акције корпорације А је 40РСД (1.000.000
: 25.000), док је номинална вредност једне акције корпорације Б
20РСД (600.000 : 30.000). Претпоставићемо да је обавезујућом понудом понуђено акционарима корпорације Б по 33РСД по акцији
у готову за укупно 24.000 комада обичних акција (80%), односно
укупно 792.000РСД (33РСД х 24.000). Фер вредност сваке обичне
акције корпорације А је 45РСД;
• Фер вредност сталне имовине корпорације Б износи 1.300.000РСД,
фер вредност обртне имовине је 650.000РСД, док је фер вредност
дугорочних обавеза 700.000РСД. Фер вредност текућих обавеза једнака је књиговодственој вредности и
• Корпорација А не поседује уделе у власништву у корпорацији Б.
19 Према, Перван, И., Рачуноводство пословних спајања, РРиФ Плус д.о.о., Загреб, 2012.,
стр. 58-61 и МСФИ 3 – Пословне комбинације, стр. 171-5.

162

СТР. 155-166

Након свођења књиговодствених на фер вредности биланс корпорације Б се може приказати у следећој табели:
Табела 2: Свођење књиговодствених на фер вредности имовине и обавеза
корпорације Б

Стална имовина

Књиговодствена
вредност
1.200.000

Обртна имовина

600.000

650.000

50.000

1.800.000
650.000

1.950.000
700.000

150.000
50.000

Текуће обавезе

400.000

400.000

-

Укупне обавезе

1.050.000

1.100.000

50.000

750.000

-

-

-

850.000

-

Укупна имовина
Дугорочне обавезе

Књиговодствена
вредност нето имовине
Фер вредност стечене
нето имовине

Фер вредност

Разлика

1.300.000

100.000

Израчунавање фер вредности стечене нето имовине омогућује нам,
уз познавање износа за стицање контроле од 792.000РСД, израчунавање
goodwill-аи износа вредности учешћа без права контроле (20% од износа
фер вредности имовине).
Табела 3: Израчунавањевредностиgoodwill-а иучешћабез права контроле
Р.Б.
1.
2.
3.
4.

Билансне позиције
Фер вредност стечене имовине
Фер вредност преузетих обавеза
Фер вредност нето имовине (1 – 2)
Исплаћена надокнада бившим власн.

5.

Фер вредност учешћа без права контроле (20% од
фер вредности нето имовине)

6.
7.

Укупна фер вредност (4 + 5)
Goodwill (6 – 3)

Износ
1.950.000
1.100.000
850.000
792.000

170.000
962.000
112.000

Уколико бисмо, пак, учешће без права контроле израчунали на основу фер вредности једне обичне акције, тада би оно износило 198.000РСД
(33РСД х 6.000). Укупна фер вредност би тада износила 990.000РСД
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(792.000РСД + 198.000РСД), док би goodwill био једнак 140.000РСД
(990.000РСД – 850.000РСД).
Након израчунавања износа goodwill-аи износа учешћа без права контроле може се саставити консолидовани биланс групе А на дан стицања,
на начин сличан оном који смо већ приказали у претходном примеру.
Напоменимо, на крају, да су два члана Одбора била против предложеног права избора између два наведена поступка за одмеравање учешћа без
права контроле. Наиме, професор Barthи господин Smithсматрају:
• Да се учешћа без права контроле могу поуздано одмеравати;
• Користи од доследног одмеравања целокупне стечене имовине и
преузетих обавеза су веће од трошкова укључених у вршење одмеравања;
• Последица пропуста дасеодмереучешћабезправаконтроле по фер
вредности је то да се стечени goodwillне одмерава по фер вредности
и
• Избор између понуђених метода ће користити само мањини стицалаца, јер се већином стиче 100% стеченог ентитета.20
Коначно, амандманима из 2010. године се детаљније одређује поступак
рачуноводственог обухватања учешћа без права контроле на следећи начин:
• Елементи учешћа без права контроле који представљају власничке уделе и својим власницима дају право на сразмеран удео у нето
имовини у случају ликвидације вреднује се или по фер вредности или по садашњем сразмерном уделу власничких инструмената
у признатим износима утврдиве нето имовине циљне корпорације
(стеченика), док се
• Сви други елементи учешћа без права контроле обавезно вреднују
по фер вредности на датум стицања, се ако међународни стандарди финансијског извештавања не прописују неку другу основу за
вредновање.21

20 Према, МСФИ 3 – Пословне комбинације, у Међународни стандарди финансијског
извештавања објављени до 1. јануара 2009., Савез рачуновођа и ревизораСрбије,
Београд, 2009, стр. 166-7.
21 Према, Џепни водич кроз МСФИ-је 2011. година (www.deloitte.com, датум приступа
16.05.2015. године).
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ЗАКЉУЧАК
Учешћа без права контроле представљају саставни део консолидованих извештаја који састављају стицаоци у ситуацијама када остварују
контролу над циљним ентитетом. За исправно одмеравање ових учешћа
рачуноводствени ауторитети нуде два равноправна начина, у чијој основи
лежи одмеравање њихове фер вредности или као процентуалног учешћа
у фер вредности стечене нето имовине циљне корпорације или као фер
вредности удела у власништву циљног ентитета који нису били предмет
трансакције. Сматра се да ће, без обзира на то који ће начин одмеравања
бити примењен, консолидовани финансијски извештај стицаоцаверноприказиватиимовинскиположајкомпанијекојајеостварилаконтролу.Могућност права избора рачуноводственог третмана учешћа без права контроле
задржана је и након усвајања амандмана из маја 2010. године.
Ипак, непостојање консензуса када је у питању доношење одлуке о рачуноводственом третману учешћа без права контроле који би требао да
има за последицу равноправан третман свих акционара, како већинских,
тако и мањинских, наводи на закључак да ће и у будућности овом проблему морати да буде посвећена адекватна пажња како би се евентуално
пронашло јединствено решење за његово превазилажење.
SUMMARY
SPECIFICS OF ACCOUNTING TREATMENT OF NONCONTROLLING INTERESTS (MINORITY INTERESTS) IN
A BUSINESS MERGER
Apart from buying a 100% stake in the capital of the target corporation, a
merger can also be achieved solely by the purchase of the controlling interest.
In this case, for the acquiring corporation there is the problem of an adequate
distribution of non-controlling interests in the consolidated financial statement.
Relevant accounting associations suggest that these interests can adequately
be measured either by means of fair value or by the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquiree’s identifiable net asset. It is later possible
for the majority owners to choose the accounting treatment, which allows the
owners an equitable share in the net assets in the event of liquidation, while
other shares are measured according to the principle of the fair value.
Key words: Minority interests, IAS 22, Non-controlling interests, IFRS 3.
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ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА
РИЗИКОМ У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
САЖЕТАК: Последњих година интерна ревизија је добила
важну улогу у управљању ризиком у привредним друштивима,
иако и даље управљање ризицима остаје кључна одговорност
вишег руководства и надзорног одбора. Третман ризика од
стране интерне ревизије се захтева Законом о привредним
друштвима, Законом о банкама, Законом о осигурању, и
другим законима. Интерна ревизија има мандат широког
обухвата да покрива финансијске ризике, оперативне ризике,
ризике информационе технологије, правне и стратешке
ризике, на макро и микро нивоу у односу на све наведене
ризике. Да би утврдили постојање одговарајућих процеса
управљања ризиком, као и то да су ови процеси адекватни
и ефективни, надзорни одбори у овој улози могу захтевати
подршку функције интерне ревизије - кроз испитивање,
процењивање, извештавање и препоручивање унапређења
у вези адекватности и ефективности процеса управљања
ризиком. Интерни ревизори делују кроз уверавање и
саветодавну функцију у циљу идентификовања, вредновања
и имплементирања методологије за управљање ризицима и
контрола за смањење тих ризика.
Кључне речи: интерна ревизија, управљање ризицима,
категорије ризика, привредна друштва, процена ризика.
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УВОД
Интерни ревизори имају кључну улогу у оцењивању ефикасности управљања ризиком пословања и давању препорука за побољшање. Стандарди интерне ревизије које је донео Институт интерних ревизора утврђују да
делокруг интерне ревизије обухвата системе управљања ризиком и контроле. То укључује оцењивање поузданости извештавања, ефективности
и ефикасности пословања и усклађености са законима и прописима. Испуњавјући своје одговорности, интерни ревизори помажу руководству
и надзорном/упрвном одбору и одбору за ревизију прегледањем, оцељивањем, извештавањем и давањем препорука за побољшање адекватности
и ефикасности управљања ризиком пословања предузећa или друге организације.
У многим компанијама у свету интерни ревизори имају кључну улогу
у континуираном функционисању управљања ризиком пословања кроз
обезбеђивање објективног праћења примене политика и процедура управљања ризиком и ефикасности тих процеса. Интерни ревизори могу вршити испитивања за потребе процене целокупног процеса управљања ризиком пословања или његових подпроцеса. У тој улози, интерни ревизори
могу подржавати руководство пружањем уверавања о:
• Процесима управљања ризиком пословања, и о концепту и о функцији
• Ефективности и ефикасности начина решавања ризика и повезаних контролних активности
• Потпуности и тачности извештавања о управљању ризиком пословања.
Интерни ревизори, поред функције уверавања, понекад делују у консултантској улози, за унапређење процеса управљања ризиком пословања
у организацији. У том својству, интерни ревизори могу, између осталог,
промовисати развој општег разумевања управљања ризиком пословања,
подучавати руководство о концептима управљања ризиком пословања,
бити медијатори радионица на тему ризика и обезбеђивати инструменте
и технике којима се руководиоцима помаже да анализирају ризике и осмишљавају контролне активности.
Функција интерне ревизије постоји да помогне организацији да управља свим својим ризицима и да промовише ефикасне процесе управљања.
Стандарди захтевају да интерна ревизија помогне организацији да управља ризицима помоћу:
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•
•
•

Идентификовања и процене изложености значајним ризицима.
Доприноса побољшању система за управљање и контролу над ризицима.
Праћење и процена система за управљање ризицима.

Свака интерна ревизија мораће да одреди који је најбољи начин да се
обаве те активности полазећи од своје постојеће улоге и пословне културе унутар организације. Услед тога, појединачни процеси реализације тих
захтева разликоваће се од организације до организације. Циљ овог рада је
да истражи све могућности доприноса функције интерне ревизије у управљању ризицима, чији захтев се поставља од више Српских закона.
ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
Постоји законски услов да многе организације морају да имају интерну ревизију у својој организационој структури. Та обавеза је регулисана
следећим законима: Закону о привредним друштвима, Закону о банкама,
Закону о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима,
Закону о инвестиционим фондовима, Закону о осигурању, Закону о будетском систему, за јавна предузећа и министарства Републике Србије и друге
јавне институције донешен је Правилник о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору.
У Закону о привредним друштивима у члану 452. став 1. тачка 3. је речено да послови унутрашњег надзора нарочито обухватају проверу спровођења политика управљања ризицима.2
Према Закону о банкама интерна ревизија је дужна да обезбеди да се
ризици на одговарајући начин идентификују и контролишу.3
У Закону о осигурању4 у члану 137. је наведено да интерна ревизија

друштва за осигурање спроводи сталну и свеобухватну контролу
2

Закон о привредним друштвима, “Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015

3

Закона о банкама, „Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015

4

Закон о осигурању, “Сл. гласник РС”, бр. 55/2004, - др. закони, 119/2012, 116/2013 и
139/2014.
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свих активности из пословања друштва, а нарочито идентификацију
ризика којима је друштво за осигурање изложено или се може
очекивати да буде изложено.
Затим у истом члану Закона је наглашено да интерна ревизија
контролише и процењује адекватност и примену прописаних политика и
процедура контроле ризика, а Програмом рада интерне ревизије уређују
се јасно и детаљно дефинисани ризици и области пословања у којима ти
ризици могу настати (члан 139. Закона).
У члану 141. Закона о осигурању још је више наглашена улога интерне
ревизије, те је наведено, “ако интерна ревизија утврди да друштво за осигурање не поступа у складу са правилима о управљању ризиком и због тога
друштву прети неликвидност или несолвентност или утврди да је угрожена сигурност пословања, односно да су угрожени интереси осигураника,
дужна је да о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа од тренутка сазнања, обавести управу и надзорни одбор друштва за осигурање.” Дакле,
из овога навода се види да је интерној ревизији дата улога да пали црвени
аларм када оцени да је то неопходно.
ДЕФИНИСАЊЕ РИЗИКА И УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ
ПОСЛОВАЊА
Ризик је концепт који ревизори и директори користе за изражавање
својих забринутости око могућих ефеката несигурног окружења. Пошто будућност не може са сигурношћу да се предвиди, ревизори и директори морају да размотре низ могућих догађаја који би се могли десити. Сваки од тих
догађаја би могао имати материјални ефекат, то јест значајну последицу, на
привредно друштво и његове циљеве. Стандарди интерне ревизије дефинишу ризик као: “Могућност догађаја који ће утицати на остварење циљева. Ризик се мери у смислу његовог утицаја и вероватноће.” Поред ове дефиниције
ризика дефиницију је дао и COSO.
„Управљање ризиком предузећа је процес који спроводе управни одбор
субјекта, управа и остало особље, а који се примењује код одређивања
стратегије у целом предузећу, пројектован тако да идентификује потенцијалне догађаје који могу да утичу на субјекат и да управља ризицима да
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би били у оквиру апетита за ризик субјекта како би се могло дати разумно
уверавање у вези са остварењем циљева субјекта.“5
Ниједан циљ се не може остварити без присуства ризика. Део умешности управљања ризиком је учење о томе како и када прихватити ризик.
Ова грана науке о доношењу одлука се назива “анализа ризика.” Несигурност и случајност постоје у природи. Ризик није нешто око чега треба да
се брине, али је нешто чиме треба управљати. Управљање ризиком укључује анализу ризика и одговарајуће кораке који проистичу из разумевања
и свести о последицама управљања у несигурном свету. Пошто се људи
удружују како би радили у предузећу, природна варијација понашања је
повезана са несигурношћу окружења. Стога су анализа ризика, процена
ризика и управљање ризиком део савремених средстава планирања управљања. Веза између ревизије и управљања је процена ризика и његових
последица на остваривање установљених циљева.
Као што је речено Стандарди дефинишу ризик као „неизвесност јављања догађаја који може да утиче на остварење циљева“. Ризик није у
потпуности нешто лоше, јер је одређени ризик неопходан ако посао треба
да успе и да се добије награда за то. Па ипак, ризици могу да спрече, и
спречавају, руководиоце да остваре своје пословне циљеве, а у екстремним
случајевима, они чак могу допринети уништењу организације.
Ризик је, такође, нешто више од „догађања лоших ствари“. Пропуштене
пословне могућности могу да буду једнако скупе и погубне за организацију. У стварности, успешно пословање захтева да се средства и ресурси
организације изложе ризику да би се постигли стратешки и оперативни
циљеви. Стандарди интерне ревизије дефинисали су управљање ризиком
као, „Процес идентификовања, процене, управљања и контроле потенцијалних догађаја или ситуација у циљу обезбеђивања разумног степена
уверавања у погледу остваривања циљева организације.“ Улога ефикасног управљања ризицима у организацији се стога састоји у успостављању
равнотеже између позитивних и негативних аспеката везаних за пословне
ризике, како би организација на најбољи начин остврила своје циљеве уз
најниже трошкове.
Када су процењени релевантни ризици менаџмент одлучује како ће
на то одговорити, у смислу ублажавања ризика. Приликом разматрања
својих акција које ће предузети менаџмент оцењује ефекат на вероватноћу
5

Committee of Sponsoring Organizations, Enterprise Risk Management, COSO, September
2004, p. 16.
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и утицај ризика, као и на трошкове и добити, тако што одабире одговор
који своди резидуални (преостали) ризик у оквире жељеног нивоа ризика.
Менаџмент утврђује све могућности које могу да буду на располагању, и
разматра ризик на нивоу ентитета или портфолиа и утврђује да ли укупан
резидуални ризик је у оквирима прихватљивог нивоа ризика за ентитет.
Ризици се могу ублажити на неки од начина управљања ризиком. Одговори
на ризике, односно предузимање акција у вези ризика, разврставају се у
следеће категорије:
• Избегавање – Напуштање активности које доприносе ризику. Избегавање ризика може да укључује напуштање линије производа,
смањење експанзије на неко географско тржиште, или продају
одељења.
• Смањење – Предузима се акција да се смањи вероватноћа или утицај ризика, или оба. Овим се по правилу обухвата било која од многих свакодневних пословних одлука.
• Подела одговорности за ризик – Смањење вероватноће или утицаја ризика преношењем дела ризика или поделом одговорности
за ризик. Уобичајене технике обухватају куповину производа осигурања, ангажовањем у трансакцијама хеџинга , или ангажовањем
спољних извора за неку активност.
• Прихватање – Не предузимају се акције које би могле да утичу на
вероватноћу или утицај ризика.
Стандарда интерне ревизије наводе три посебне активности које интерни ревизори мораје да предузму, како би помогли организацији у пословима управљања ризицима: (1) интерни ревизори морају да помогну
организацији да идентификује и процени изложености значајним ризицима (Стандард 2110), (2) интерни ревизори морају помоћи да се побољша
управљање ризицима и системи контроле (Стандард 2110), и (3) интерни
ревизори морају да прате и процењују систем за управљање ризицима
(Стандард 2110.А1).
ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ПОСЛОВАЊА
Најбоља методологија рада интерне ревизије је она која је фокусирана на обављање ревизије засноване на управљању ризиком процеса, који
је у складу са концептима управљања ризиком предузећа (УРП- eng. ERM
- Enterprise risk magamement). Међутим, такође је могуће применити ове
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концепте и на ревизију самог процеса УРП. Таква ревизија била би релевантна у следећим околностима:
• Предузеће примењује обиман процес УРП, а ревизорски тим жели
да оцени колико ефективно тај процес функционише.
• Предузеће је почело са имплементацијом процеса УРП, а ревизорски тим жели да идентификује главне области у којима постоје пропусти у имплементацији.
• Предузеће још нема формалан процес УРП, а ревизорски тим жели
да идентификује области које би захтевале највећу пажњу уколико
предузеће одлучи да започне са имплементацијом процеса УРП.
Области које треба да буду у фокусу би биле идентификоване на основу оцене ревизорског тима тренутних, неформалних процедура
које могу да подрже један формалнији процес УРП и оних процедура које би биле потребне.6
Постоје неке кључне карактеристике које су неопходне за одржавање
ефективног процеса управљанја ризиком предузећа. Следећа кључна питања ће помоћи у обради кључних атрибута у управљању ризиком предузећа:
• Да ли предузеће има конкретну стратегију/политику која се односи
на управљање ризиком?
-- Ако је тако, да ли је та стратегија/политика јасно артикулисана
и схваћена у целој организацији?

•

•

6

-- Да ли она артикулише филозофију предузећа када је реч о преузимању ризика?
Да ли постоје циљеви сектора или појединаца које подржавају активности управљања ризиком на годишњем нивоу?
-- Да ли су ови циљеви у складу са укупном стратегијом/политиком УРП и да ли је подржавају?
Да ли је толеранција предузећа у погледу ризика јасно дефинисана
и артикулисана?

Видети више: The Institute of Internal Auditors, The Role of Internal Auditing in

Enterprise-wide Risk Management, IIA, USA, 2004, pp. 1-2.
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-- Да ли је ова толеранција ризика утврђена на одговарајућем нивоу у предузећу (нпр. надзорни одбор, виша управа, комитет за
управљање ризиком, овлашћени појединци итд.)?

•

-- Да ли су тамо где је то потребно утврђени нивои који се могу
квантификовати (нпр. лимити, границе, финансијски утицај
итд.)?
Да ли постоји формална организациона структура управљања ризиком?
-- Да ли она извештава довољно висок ниво у оквиру организације?
-- Да ли су обим ове функције и одговорност за њу јасно назначени?
-- Да ли је подршка више управе јасно артикулисана?
-- Да ли она функционише у складу са културом предузећа?

Процена ризика је полазна тачка за конкретне активности УРП. Има
неколико кључних атрибута који су неопходни за ефективно обављање
процеса процене ризика. Следећа питања ће помоћи код обраде кључних
атрибута у процени ризика:
• Да ли је универзум ризика развијен тако да обухвата све кључне
ризике са којима се предузеће суочава?
-- Да ли су формиране области и категорије како би се утврдио
формалан модел ризика који је прилагођен предузећу?
-- Да ли су сви ризици дефинисани коришћењем речи и идеја које
су у складу са начином на који предузеће говори, односно да ли
је створен заједнички језик ризика?
•

-- Да ли су ризици повезани са стратегијом предузећа?
Да ли је формално процењен утицај сваког ризика?
-- Да ли су узети у обзир и финансијски и нефинансијски утицаји
(нпр. стратешки, репутација, правни, здравствени и безбедносни итд.)?
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-- Да ли су идентификовани и размотрени реални најгори сценарији?
•

-- Да ли постоји консензус око утицаја ризика?
Да ли је вероватноћа тог утицај утврђена за сваки ризик?
-- Да ли је вероватноћа својствена или се њоме може управљати?

•

-- Да ли постоји консензус око вероватноће ризика?
Да ли је утврђена толеранција управе у погледу мере прихватања
сваког ризика?
-- Да ли та толеранција одговара процењеној вероватноћи, омогућавајући јасну процену разлике између постојеће вероватноће и вероватноће која се толерише?

•

•

-- Да ли постоји консензус о толеранцији ризика?
Да ли постоје други критеријуми процене (нпр. могућност управљања, ефикасност) које управа користи код процене ризика?
-- Да ли је процена ових критеријума на одговарајући начин повезана са осталим критеријумима који се користе код процене?
Да ли су кључни или примарни ризици идентификовани за компанију?

Интерни ревизори морају да помогну организацији да идентификује и
процени изложености значајним ризицима (Стандард 2110). Већина интерних ревизора је идентификовање и процену излагања ризицима обављала
рутински кроз процену ризика. Док је раније то била само активност која
се препоручује, од интерних ревизора се сада очекује да идентификују и
процене изложености значајним ризицима у оквиру нормалног обављања
својих дужности у организацији (Практични саветник 2100-3).
Макро процена
Процена ризика целе организације може се описати као идентификовање и процена изложености ризицима на стратешком или макро нивоу
организације. Потпуно познавање пословања, његове укупне стратегије,
променљивог спољног окружења, питања која су значајна за учеснике и
примарних ризика организације представљају предуслове за успешан про-
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грам процене ризика за целу организацију. Циљ овакве макро процене је
да се обезбеди поглед са врха према доле на све кључне ризике који утичу
на организацију у целини.
Учешће интерне ревизије у макро процени варираће у зависности од
нивоа активности извршног руководсва у том подручју. Ако је руководство већ покренуло процес процене високих ризика, у оквиру укупног система управљања ризицима предузећа, тада интерна ревизија треба своје
полазне претпоставке да узме из те процене. У многим организацијама,
међутим, таквог процеса нема и можда ће бити потребно да интерна ревизија допринесе његовом успостављању.
Програми макро процене ризика које воде интерни ревизори често
обухватају неке, или све од доле наведених корака:
• Позивање кључних играча из целе организације на једнодневни интензивни састанак типа браинсторминг (brainstorming session), ради
идентификовања и рангирања највећих пословних ризика у целој
компанији.
• Спровођење процене ризика са највишим руководством и управним одбором, путем интервјуа, упитника, или комбинације ове две
технике, да би се прецизно утврдили најкритичнији ризици виђени
из перспективе успешног вођења организације и задовољења захтева свих учесника.
• Преглед годишњег стратешког плана ради идентификовања кључних стратешких ризика организације.
• Потпуна информисаност о профилу променљивих ризика организације путем одржавања кварталних састанака са онима који су одговорни за израду стратешког плана.
• Израда универзума ризика која јасно повезује све пословне активности из перспективе ризика за вредности које поседују акционари.
• Груписање ризика на основу њихових међусобних односа. На пример, у оквиру сваке групе, утицај одређених ризика може да се повећава, или смањује, у звисности од тога да ли други ризици расту
или опадају. Такође, у зависности од тога да ли се одређени ризик
преноси или дели, може да се јави неки други ризик. Разумевање
чињенице да постоје такви утицаји и узајамна зависност, омогућује
боље разумевање који су ризици критични и захтевају више пажње.
• Обезбеђење кварталне комуникације са руководством, од нивоа
највишег руководиоца према доле, у складу са расположивим вре-
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меном и средствима, како би се утврдило мишљење руководства о
најновијим стратешким ризицима за организацију.
Када се ризици утврде на највишим нивоима организације, може да се
изради оквирни модел ризика специфичан за предузеће. Такви оквирни
модели обично ризике сврставају у три до пет категорија, које се даље деле
на подкатегорије. Са променом стратешких ризика, иновира се и оквирни
модел како би се обухватило ново настало окружење ризика. Овај оквирни
модел често користи и директор интерне ревизије, да би одредио степене
ризика у свету ревизије и развио годишњи план ревизије.
Микро процена
Процена ризика током одређене ревизије конципирана је тако да се
идентификује и процени изложеност ризицима на нивоу активности, или
на микро нивоу. Поред разумевања производа, услуга, тржишта и других
стратешких питања одређеног посла, ефикасна процена на одређеном нивоу захтева од ревизорског тима да размотри ризике пословног процеса,
квалитет локалног руководног тима, и различите начине на које појединци могу да се понашају у различитим ситуацијама.
Интерни ревизори процене ризика изводе према оквирном моделу ризика, где су ризици разврстани у категорије и подкатегорије. Оквирни модел ризика организације развијен на макро нивоу постаје једно од оруђа
које се користи за такве микро процене. Током сваке ревизије, ревизорски
тим са оперативним руководством разматра једну по једну подкатегорију
ризика, постављајући питања о томе да ли у радном окружењу постоје специфични ризици који се уклапају у одговарајућу подкатегорију. Категорије
тако могу да помогну да се развију идеје и учине мање вероватним да се
превиди појава неког значајнијег ризика.
Други приступ се ослања на пословне циљеве неке функције на њеном
полазишту. Од руководства се тражи да за сваки циљ идентификује активности, услове или догађаје који би могли да спрече остварење тог циља.
Оваква листа препрека представља ризике са којима је свака пословна
функција суочена.
Други начини да се ризици идентификују и процене на микро нивоу,
од којих се неки обављају ван текуће ревизије, обухватају:
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Организовање семинара за процену ризика за оперативно особље,
чиме се даје нова димензија у изради профила органиационих ризика.
Спровођење континуалних процедура ревизије, током којих се траже потенцијални проблеми у некој области на непрекидној основи.
Примери обухватају: праћење неочекиваног повећања трошкова
у датој области, повећање флуктуације особља и кључних показатеља разултата пословања. Такво праћење активности у реалном
времену омогућава ревизорском тиму да брже обавести власнике о
ризицима, и да одлучи да спроведе иначе непланирану ревизију на
основу откривених аномалија.
Учешће у пројектним тимовима који раде на пројектима високог
ризика или на реализацији нових процеса. Такви тимови се обично
формирају пре почетка посла, што интерним ревизорима омогућава да делују као консултанти и да помогну у идентификацији ризика и могућих решења од самог почетка. Тако се прикупљају подаци
о ризицима и они могу да се користе касније приликом планирања
ревизије.

Када је извршена процена ризика, ревизорки тим користи резултате
процене функционалних ризика како би обавио ревизију те области. Налази процене ризика могу да помогну ревизорима да установе на која питања треба да обрате посебну пажњу, да ли би у датом случају с обзиром на
врсте ризика више одговарао други тип ревизије, и да ли ревизија треба да
буде одложена, или сасвим отказана.
Интерни ревизори ће увидети да је поступак у коме би они сами израдили листу ризика без учешћа других и затим је користили да укажу
руководству и особљу на ризике, осуђен на пропаст. Много су ефикаснији
тимски приступи процене ризика, уколико је процена ризика од горе према доле и од доле према горе међусобно повезана, уместо да буду независне
и да се не обазиру једна на другу.
Интерни ревизори треба да обрате пажњу да не идентификују сувише
много ризика, јер би то могло да доведе до ситуације да брод који тоне не
добије одговарајућу пажњу. Многи стручњаци као основно правило препоручују да се идентификује петнаест до двадесет пет значајних ризика.
Стручњаци сматрају да су оперативни и стратешки ризици најважнији за
остварење циљева. Пет најзначајнијих питања обухвата неуспех у управљању значајнијим пројектима, неуспех стратегије, неуспех у иновацијама,
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лоше управљање у погледу репутације и трговачког имена, недостатак мотивације запослених и лоши резултати рада.
УВЕРАВАЊЕ О ЕФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА
РИЗИКОМ
Уз обављање ревизије засноване на управљању ризиком, корисно би
било ако би се обавила и ревизија самог процеса управљања ризиком у
компанији. Компанија не мора да има формално имплементиран процес УРП да би таква ревизија била корисна. Ревизија колико ефективно
предузеће управља ризицима до прихватљивог нова, било да се то ради
формално или неформално, је важна за управу. Интерни ревизори треба
да дају информације колико ефективно предузеће управља или колико ће
ефективно и даље управљати својим кључним ризицима до прихватљивог нивоа. Ревизија ће пружити предузећу значајан увид у потенцијалне
активности које ће јој помоћи да боље спроведе активности управљања
ризиком.
Интерни ревизори морају да прате и процењују систем за управљање
ризицима (2110.А1). Стандард интерне ревизије за спровођење ревизије
(2110. А1) јасно наводи да интерни ревизори, у оквиру својих активности,
треба да анализирају систем за управљање ризицима за потребе надзорног одбора и вишег руководства. Ово представља нову област за већину
одељења интерне ревизије. Нема пуно организација које су утврдиле процесе за обезбеђење адекватности и ефикасности процедура за управљање
ризицима. У Практичним саветницима и другим изворима наводе се савети како да се оствари овај циљ. У Практичном саветнику 2110-1 наводе
се следећи савети за успостављање процеса процене система за управљање
ризицима:
• Ревизорски тим треба да да највиши значај развоју поступка процене и извештавања о систему за управљање ризицима.
• Циљ процене система за управљање ризицима јесте да се испитају,
процене, напишу извештаји и дају препоруке за побољшање адекватности и ефикасности процеса управљања ризицима.
• Друге две активности које се траже у Стандардима у вези са ризицима, идентификација и процена изложености ризицима и примена анализе ризика у планирању ревизије, нису довољне када се ради
о задатку процене процеса за управљање ризицима.
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Да би се образовало мишљење о укупној адекватности програма за управљање ризицима, Практични саветник 2110-1 наводи да интерни ревизори треба да утврде да се процесима за управљање ризицима остварује
пет кључних циљева:
• Идентификовање и утврђивање приоритета ризика који настају из
пословне стратегије.
• Руководство и управни одбор треба да утврде који је ниво ризика
прихватљив за организацију, укључујући прихватање ризика за извршавање стратешких планова организације.
• Активности на смањењу ризика треба да буду пројектоване и спроведене да би се смањио, или на други начин контролисао ниво ризика који је прихватљив за руководство и управни одбор.
• Спровођење сталних активности праћења ради периодичне процене ризика и ефикасности контроле ризика.
• Периодично извештавање руководства и управног одбора о резултатима процеса за управљање ризицима.
Поред ових пет примарних подручја, постоје и друга питања, односно
процеси процене управљања ризицима, које треба узети у обзир када се
процењује ефикасност активности управљања ризицима:
• Да ли су процеси управљања ризицима одговарајући за природу
делатности организације? У зависности од величине и сложености
пословне делатности, процеси управљања ризицима могу да буду
формални, неформални, квантитативни или субјективни, и да буду
смештени у пословне јединице или централизовани на нивоу компаније. Да ли примењени процес управљања ризицима одговара
култури, начину управљања и пословним циљевима организације?
• Да ли је методологија управљања ризицима свеобухватна?
• Да ли кључне групе и појединци који се баве управљањем, укључујући управни одбор и одбор за ревизију разумеју методологију?
• Да ли се на управљање ризицима гледа као на одговорност коју сви
имају, или на одговорност једне функције, као што су ревизија или
функција управљања ризицима?
• Да ли су сви упознати са документима о начину понашања и управљању ризицима?
• Да ли постоји заједнички речник за управљање ризицима који се
користи у целој организацији?
• Да ли постоји одговарајућа свест о главним пословним циљевима
компаније и значајним ризицима?
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Да ли су пословни циљеви, ризици и контроле исправно усаглашени?
Да ли особље довољно добро разуме ризике који су релевантни за
појединачне задатке које обавља?
Да ли особље има довољно знања о основама доброг управљања ризицима и интерне контроле?
Да ли запослени разумеју сврху контроле? Да ли имају развијен
осећај власништва у вези са својим пословним процесима и потенцијалним ризицима за остварење циљева?
Да ли запослени и спољни консултанти поседују довољно знања,
обучености и алате да подрже остварење циљева компаније и да на
ефикасан начин управљају ризицима?
Да ли у буџету за обуку има довољно средстава за обуку у области
управљања ризицима?
Да ли је оперативно особље укључено у идентификацију и реаговање на промене и примену механизама за рано упозорење?
Да ли је присутан напор да се код запослених развије свест о томе да
„ствари треба исправно да се ураде у првом покушају“?
Да ли постоји одговарајаућа и јасна одговорност за испуњење циљева компаније и управљање одговарајућим ризицима?
Да ли се на различитим нивоима компаније одржавају округли столови и семинари о управљању ризицима и интерној контроли?
Да ли постоји свест о „покретачким“ догађајима, или учесталости
догађаја, за сваки значајнији ризик који треба да упозори руководство на потенцијално значајан проблем?
Да ли су успостављени индикатори који ће у раној фази да упозоре
на неуспех пројекта?
Колико брзо може организација да реагује на промене у компанији
и спољном окружењу?
Да ли постоје политике и процедуре које описују како треба да се
управља већим ризицима?
Да ли су те политике и процедуре транспарентне и на одговарајући
начин саопштене?
Да ли се одмах примењују неопходне мере за исправку значајнијих
пропуста или слабости у организацији?
Колико су добро најбоље праксе и идеје за унапређење пословања
раширене у компанији?

181

М.СТАНИШИЋ

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ...

Колико је поуздано извештавање руководних нивоа о питањима
управљања ризицима?
Да ли постојећи систем информисања даје упавном одбору и руководству довољно унапред упозорења о потенцијалним проблемима? На пример, да ли они добијају правовремена упозорења о томе
да ли су клијенти задовољни и о понашању запослених?
Са променом ризика, да ли више руководство и управни одбор
имају довољно информација да ефикасно реагују?
Да ли постоје путеви комуникације којима ће људи да известе руководство о сумњи да постоји кршење правила, или друге неправилности?
Да ли је средина таква да се људи охрабрују да извештавају о проблемима, уместо да „седе на њима“?
Да ли политика награђивања и захтеви о понашању на раду подстичу добро управљање ризицима и стварно спречавају преузимање
безобзирних и лоших ризика?
Да ли постоји одговарајућа координација активности различитих
делова организације?
У којој мери извршни комитети стављају питања управљања значајнијим ризицима на свој дневни ред?
Да ли се ризик сматра за приоритетно питање у свакој прилици
када се унапређују пословни процеси?
Да ли су кључне контроле финансијског пословања, оперативног
пословања и усклађености са захтевима најсавременије?
Да ли налази процене управљања ризицима указују на потребу интензивнијег праћења система за управљање ризицима?

Практични саветник 2100-1 даје неколико упутстава за одређивање
адекватности и ефикасности било којег система укључујући интерну
контролу и системе управљања и управљања ризицима. Да би се одредило
да ли је систем адекватан, интерни ревизори би требало да размотре план
процеса управљања ризицима да би одредили колико су они ефикасни и
економични. Ефикасно осмишљени процеси реализују циљеве прецизно,
благовремено и на економичан начин. Економично осмишљени процеси
реализују циљеве и задатке уз минималну употребу ресурса. Да би
проценили да ли је систем ефикасан, интерни ревозори морају размотрити
колико добро руководство управља, или руководи, процесима управљања
ризицима.
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ИЗВЕШТАВАЊЕ О УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ ПОСЛОВАЊА
Ефективно саопштавања налаза ревизије и кључних активности је основа за реализовање вредности ревизије засноване на управљању ризиком.
Када ревизор утврди који ће налази и препоруке бити укључени у извештај,
време је да се сачини нацрт извештаја. Има много различитих начина извештавања и формата који се користе и сви могу ефективно да задовоље
потребе корисника ревизије. Иако ни један конкретан стил или формат не
мора бити бољи од другога, постоје одређени елементи извештавања који
могу да буду корисни у саопштавању резулата ревизије засноване на управљању ризиком. Ти елементи пружају читаоцу извештаја следеће:
• Генерални закључак или резиме ревизије;
• Оцене колико ефикасно се управља сваким кључним ризиком до
прихватљивог нивоа; и
• Везу између налаза и ризика.
Односно када се утврди које налазе треба укључити у формални ревизорски извештај, ревизор треба да обезбеди да горенаведене три ставке
буду адекватно документоване у извештају.
Генерални закључак или извршни резиме
Читаоци извештаја воле да добију коначан закључак или резиме налаза ревизије. Код ревизије засноване на управљању ризиком, тај резиме
треба да се фокусира на укупну ефективност управљања ризиком. Ревизор
то може да оствари кратким параграфом који садржи текст сличан овоме
који следи (у зависности од снаге активности управљања ризиком):
• Снажно управљање ризиком – „Укупно гледајући, ризицима који
се односе на процес XYЗ се доследно и ефективно управља до прихватљивог нивоа. Иако можда има места за одређена побољшања, у
овом тренутку се никакве значајне промене у активностима управљања ризиком се не сматрају неопходнима.“
• Умерена ефективност управљања ризиком – „Укупно гледајући,
ризицима који се односе на процес XYЗ се уобичајено управља до
прихватљивог нивоа; међутим, има простора да се побољша пројекат (и\или функционисање) процеса како би се обезбедило да се
тим ризицима доследно управља до тог нивоа. Најважнија побољшања се односе на...“
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Слаба ефективност управљања ризиком – „Укупно гледајући, ризицима који се односе на процес XYЗ се не управља доследно до
прихватљивог нивоа, што представља велику изложеност ризику
у овој области. Постоји неодложна потреба да се побољша пројекат
(и\или функционисање) процеса, посебно када се ради о...“

Иако формати и стилови извештавања варирају од компаније до компаније, директори воле да прочитају коначан закљчак или резиме пре читања детаља. Зато је препоручљиво да се резиме налази на првој страни
извештаја. Многа ревизорска одељења имају тај резиме у форми првог пасуса извештаја.
Оцене ефективности индивидуалног управљања ризиком
Уз генерални закључак о ефективности управљања ризиком, ревизор
треба да оцени колико ефикасно се управља сваким индивидуалним ризиком до прихватљивог нивоа. Ове процене иду у прилог коначном закључку
и такође управи дају увид у конкретна подручја ризика у којима може доћи
до изложености. То управи може да помогне да обезбеди да се фокусира на
своје ресурсе у најкритичнијим областима. Ефикаснот управљања ризиком се означава са: снажно, умерено или слабо.
Веза између налаза и ризика
Ревизија заснована на управљању ризиком може да идентификује прилике за побољшање и пројекта и функционисања процеса. Основни недостаци се односе на то колико ефективно се ризицима управља до прихватљивог нивоа. Зато налазе треба повезати са предметним ризицима као
подршку оцени ефективности управљања ризиком за сваки индивидуални ризик.
Друга опција је да се сваки ризик наведе са предметним налазима и
препорукама одмах испод ризика. Свакако да постоје многи други начини
документовања ове везе. Главни фокус ревизора је да се обезбеди да веза
буде јасна како би ишла у прилог индивидуалним оценама ефективности
управљања ризиком.
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УЛОГА ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА У КОНТРОЛИ РИЗИКА
Питање прихватљивог нивоа ризика зависи од односа између надзорног одбора, менаџмента и интерног ревизора. Надзорни одбор (у банкама је то управни одбор) утврђује такозвани прихватљив ниво ризика,
односно апетит према ризику (склоност ка ризику – Risk Appetite), који
менаџмент прихвата увођењем одговарајућих контрола ризика. У међувремену интерни ревизор ће обезбедити објективне извештаје о систему
интерне котроле. Ови извештаји о ревизији ће садржавати преглед нивоа
до којег је резидуални ризик, после узимања у обзир контрола, прихватљив, а то значи да ли је овај ризик у складу са дефинисаним апетитом за
ризик односно прихватљивој склоношћу ризику. Овај циклус зависности
је веома значајан и ослања се на одговарајућа посматрања прихватљивог
нивоа ризика.
Изазов за ревизију постаје једноставан, а то је помоћи увођење и добро
функционисање управљања ризиком у предузећу у свим процесима.
“Функција интерне ревизије треба да помогне организацији тако што ће
се идентификовати и оценити значајну изложеност ризику и допринети
унапређењу система за управљање и контролу ризика.”7 Управљање

ризиком предузећа обезбеђује менаџменту функционисање процеса
за постављање циљева, и да ти одабрани циљеви подржавају мисију
субјекта, који су усклађени са њоме и са апетитом за ризик.

Концепт прихватљивог нивоа ризика има неколико импликација када
је у питању интерни ревизор. Потребно је да интерни ревизор утвди који
ниво ризика менаџмент прихвата, пре него што почне да обавља компетентан ревизијски посао. “Пре него што оцени контроле менаџмент треба
да утврди ниво ризика који он жели да прихвати у области која је предмт
прегледа. Интерни ревизори треба да утврде који је то ниво ризика. Он
треба да се утврди у контексту смањења потенцијалног утицаја кључних опасности за постизање важнијих циљева за област која је предмет
прегледа.”8 Контроле које оцењује интерна ревизија ће се обављати повезано са нивоом ризика према којем контрола треба да се одвија. “Када се
утвди тај ниво, контроле које сада функционишу се могу оцењивати да би
се утврдило колико се очекује да су оне успешне у вези са смањењем ризика
до жељеног нивоа.”9
7

Institute of Internal Auditors, Standard 2110.

8

Institute of Internal Auditors, Practice Advisory 2120. A4-1.

9

Исто.
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Ревизори могу такође да сарађују са менаџерима да би их научили
идентификацији ризика и упознали са начином на који се ризик смањује
на прихватљив ниво. Уколико менаџмент није утврдио кључне ризике и
ниво ризика који жели да преузме, интерна ревизија је у могућности да им
помогне кроз радионице за утврђивање ризика или других техника које се
користе у организацији.
Када интерни ревизор идентификује и оцени ризике, онда је његов посао да тражи контроле које су уграђене да би штитиле од ризика. О контролама које су неадекватне или неефикасне мора се одмах дискутовати
са менаџерима организационог дела где се врши ревизија о предузимању
корективних акција. Ефикасност интерне контроле представља степен на
коме ће ризик бити или елиминисан или смањен обзиром на предложене контролне мере. Трошкови ефикасности интерне контроле су у сагласности са трошковима испуњења контроле која се пореди са очекиваном
коришћу од смањеног ризика.
ПОБОЉШАЊЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И СИСТЕМА
КОНТРОЛЕ
Интерни ревизори морају помоћи да се побољша управљање ризицима
и системи контроле (Стандард 2110). Други елемент Стандарда за управљање ризицима захтева да у свим пословима ревизије ревизори испољавају иницијативу за побољшање ефикасности управљања ризицима. Посебне сугестије интерни ревизори дају кроз побољшање система интерне
контроле. Апсолутно је неопходно да интерни ревизори разумеју да је развијање процеса управљања ризицима интегрални и неопходни део сваке
активности усмерене на побољшање интерне контроле.
Суштински елемент ефикасног управљања ризицима јесте потпуно
разумевање чињенице шта су ризици. У ревизорском смислу ризик се
може дефинисати као неизвесност појаве догађаја који би могао негативно
да се одрази на остварење циљева. За сврхе управљања, седам кључних питања, наведених у даљем тексту, могу послужити за утврђивање ризика по
организацију и за утврђивање потенцијалних начина контролисања или
ублажавања изложености ризицима. Следе четири питања идентификовања и кватификовања ризика и три питања која се односе на управљање
ризиком и његово ублажавање:
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Шта би могло да се деси и што би негативно утицало на способност
организације да оствари своје циљеве и спроведе своје стратегије?
(Претње)
Ако се то деси, какав је потенцијални финансијски ефекат? (Губитак вредности услед изложености ризику)
Колико често би такав догађај могао да се дешава? (Учесталост)
Колика је вероватноћа одговора на прва три питања? (Неизвесност)
Шта се може урадити у циљу спречавања и избегавања, ублажавања
и откривања ризика и обавештавања? (Мере заштите и контроле)
Колико ће то коштати? (Трошкови заштите и контроле)
Колико би то било ефикасно? (Анализа трошкова/користи или анализа приноса на инвестицију)

Интерни ревизори могу да чине и следеће активности за побољшање
управљања ризицима:
• У сваки ревизорски извештај унети детаљну информацију о ризицима, не само у смислу упозорења руководству о подручјима која
су изложена потенцијалним ризицима, већ и у смислу доказа о последицама такве изложености, као што је анализа којом се квантификују трошкови ризика. Такве додатне информације помажу
руководству да брже реагује на препоруке.
• Равизори треба да имају едукативну улогу у односу на цело предузеће, посебно на нивоима на којима се доносе стратешке одлуке.
• Повезивање тимова за управљење ризицима или радних група. Ревизори су идеални за активности као што је прикупљање, анализа
и припрема историјских података за екстерне консултанте који се
ангажују ради процене изложености ризицима, јер поседују потребне ресурсе, познавање система и вештине. Други задаци који
одговарају интерним ревизорима укључују организовање групних
састанака посвећеним иденитификацији ризика и решавању проблема, или помагању оперативним руководиоцима да разумеју релативни значај његових активности за укупну изложеност предузећа ризицима.
• Документовање утврђених техника ублажавања ризика путем
састављања референтних приручника о методама управљања ризицима у свакој функционалној области.
• Залагање за успостављање и учешће у раду форума за управљање
ризицима, у чијем се саставу често налазе директори делатности,
руководиоци пословних јединица и ревизори, који стално про-
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цењују и прате профиле ризика сваке пословне јединице. Такви форуми уводе технике и процесе управљања ризицима на нивоу пословне јединице путем идентификовања ризика и ублажавајућих
контрола, дефинисања позиција за деловање, праћења активности
на ублажавању ризика, достављања периодичних извештаја о ризику и састављања и спровођења планова за смањење ризика. Ревизори могу на ефикасан начин да допринесу том задатку постављајући
се као посредници и консултанти у оквиру групе и доприносећи
ефикасности укупног процеса управљања ризицима.
Помоћ у реализацији система за управљање ризицима, што може
да укључује преузимање консултантске улоге да би се побољшали
основни процеси, при чему треба водити рачуна да се не наруши
независност ревизора.

Многе од ових активности спадају у домен консултантске функције.
Више руководство предузећа и надзорни одбор треба да одлуче какву ће
улогу имати, и да ли ће је уопште имати, интерна ревизија у управљању
ризицима организације. Када се то једном одлучи, ове одговорности треба
да буду документоване у Повељи о раду интерне ревизије.
ЗАКЉУЧАК
Органи управљања предузећем су одговорни за идентификовање, процењивање и управљање ризицима. Интерна ревизија има задатак да олакша идентификацију и процену ризика и да прати колико се добро управља
ризицима предузећа. Она треба да прати, процењује и допринеси побољшању управљања ризицима.
Ризици настају у вези са кључним пословним активностима и компонентама, као и у вези са стратегијама, процедурама, производима, функцијама и структурама. Поред тога, ризици настају и изван организације,
нпр. од конкуренције и тржишта. У свакој организацији има бесконачно
много ризика. Нажалост, неке организације немају довољно ресурса да
идентификују, анализирају, и да контролишу ризике којима су изложене.
Увођење формалних процедура процене ризика обезбеђује конзистентан
и рационалан метод за одабирање специфичних ризика на које треба да се
усмери рад интерне ревизије.
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SUMMARY
INTERNAL AUDIT WORK FOR RISK MANAGEMENT
IN COMPANIES
In recent years, internal audit has been given an important role in risk
management in the companies, although risk management remains a key
responsibility of senior management and the board. Treatment of risk by internal
audit is required by the Law on Enterprises, the Law on Banks, Insurance Law,
and other laws. Internal audit has a wide mandated coverage that includes
financial risks, operational risks, the risks of information technology, legal and
strategic risks, at both macro and micro levels. To determine the existence of
adequate risk management processes, and that these processes are adequate and
effective, the boards in this role may require support of internal audit activities
- through testing, assessment, reporting and recommending improvements
regarding the adequacy and effectiveness of risk management. Internal auditors
work through the assurance and consulting function in order to identify,
evaluate and implement a methodology for risk management and controls to
manage these risks.
Key words: internal audit, risk management, risk categories, company, risk
assessment.
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да ли уопште постоји позитивна клима о систему вредности
Уније те да ли смо ми као друштво спремни да живимо по
стандардима 21. века или смо и даље, осим у географском
смислу, далеко од тековина западне цивилизације.
Кључне речи: Европска унија, уговори ЕУ, процес
проширења, приступање Републике Србије ЕУ, ЕУ
интеграције, реформе

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
У тренутку када је Србија постала кандидат за улазак у Европску унију,
веома је важно схватити шта је то заиста Европска унија, како је настала, како функционише и које су то перспективе Србије које се придруживањем и коначно, уласком у ЕУ отварају за њене грађане.
Разумевање настанка и начина на који функционише Европска унија,
те бенефита које доноси уједињење са овим огромним тржиштем, кључно
је за формирање става “за” и “против” према Унији и идеји уједињења.
Уважавајући важност релације између става према приступању Србије
Европској унији и адекватног познавања Уније као политичког и економског ентитета, предмет овде спроведеног истраживања темељи се на остварење дубљег увида у став грађана према интеграцији Србије. Из тог разлога, истраживање се фокусирало на две кључне категорије: ниво знања о
настанку и начину функционисања Уније, те ставови у погледу интеграције Србије у Унију у вези са специфичним категоријама- економија и
привреда, корупција и сузбијање корупције, правосуђе и територијални
и политички интегритет Србије. Намера аутора je да овим радом да свој
допринос у циљу стицања дубљег увида у начине на које се Европска унија
перцепира у Србији и очекивања која грађанство има у том правцу.
СТВАРАЊЕ ПРВИХ ИНСТИТУЦИЈА, ПРВИ ОСНИВАЧКИ
УГОВОРИ И ЦИЉЕВИ ИНТЕГРАЦИЈЕ
За настанак Европске уније посебно је значајна иницијатива за стварање уједињених европских држава коју је 1946. године изложио Винстон
Черчил у говору на Универзитету у Цириху, указујући да је францусконемачка сарадња основна претпоставка европског уједињења. На економском плану, сарадња Француске и Немачке у производњи угља и челика,
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која је омогућила заједничко управљање овим ресурсима и спречила евентуалне сукобе, окосница је плана који је француски министар спољних
послова Робер Шуман изложио 9. маја 1950. године, по идеји француског
комесара за планирање Жана Монеа. Уговор о Европској заједници за угаљ
и челик потписан је 18. априла 1951. године, а ступио је на снагу 23. јула
1952. Потписале су га Белгија, Италија, Луксембург, Савезна Република
Немачка, Француска и Холандија (Канцеларија за европске интеграције,
2010, стр. 8).
Након стварања Европске заједнице за угаљ и челик, а узевши у обзир
позитивна искуства царинске уније земаља Бенелукса, створене су и Европска економска заједница и Европска заједница за атомску енергију. Оба
уговора потписана су 25. марта 1957. године (Римски уговори), а ступили
су на снагу 1. јануара 1958. године. Основна идеја која стоји у темељу ових
уговора јесте стварање царинске уније и смањење трговинских баријера у
међусобној размени земаља чланица.
Први покушаји стварања политичке и одбрамбене заједнице западноевропских држава из педесетих година прошлог века нису реализовани
због неусаглашених политичких интереса. Идеја о политичкој интеграцији, међутим, никада није напуштена, а формално-правно оживљавање
постигнуто је Јединственим актом, као претечи заједничке спољне и безбедносне политике. Кроз Јединствени акт уведен је институт европске
политичке сарадње као зачетак институционализације политичке основе
интеграције (Аврамовић, 2009, стр. 40-41). Јединствени акт је потписан
1986, а на снагу је ступио 1. јануара 1987. године.
Уговором у Мастрихту (познатом као Уговор о Европској унији) 1992.
године дванаест чланица Европске заједнице оформиле су Европску унију.
Тако је Заједница из привредне уније прерасла у политичко-економску
унију. Уговором из Мастрихта основана је Европска унија сачињена од такозвана три стуба: први – три европске заједнице (наднационални), други
– сарадња у области заједничке спољне и безбедносне политике (ЗСБП) и
трећи – сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова (СПУП, касније назван Правосудна и полицијска сарадња у кривичним стварима). 4
Своје активности Европска унија спроводи преко својих органа, служби, тела и агенција, који чине јединствен институционални оквир. Усклађе4

„Унија је утемељена на принципима слободе, демократије, поштовања људских права
и основних слобода и владавине права, што су принципи заједнички свим државама
чланицама“ Члан 6 (1) Уговора о Европској Унији.
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но деловање институционалног оквира ЕУ треба да: унапреди вредности
Уније, омогући испуњење њених циљева, служи интересима Уније, њених грађана и држава чланица и обезбеди усклађеност, конзистентност,
ефикасност и континуитет политика и активности Уније (Медовић, 2012,
стр. 93). После мукотрпних преговора, потписан је Уговор у Амстердаму у
октобру 1997. године, а на снагу је ступио 1.маја 1999. године. Након овог
уговора следи Лисабонски уговор (познат и као Реформски уговор) који је
међународни споразум потписан 13.12.2007. године у Лисабону. Службени
назив уговора је Уговор о изменама и допунама Уговора о стварању Европске уније (Мастрихтски уговор) и Уговора о стварању Европске економске
заједнице (ЕЕЗ) (Римски уговор) (Новичић, 2010, стр. 398).
Монетарна унија ЕУ се од свих разликује по томе што је то прва монетарна унија у историји где су се суверене државе договориле да се из
употребе избаце националне валуте и уведе јединствена, до тада непостојећа валута – евро (Стакић, 2012, стр. 259). Економске користи формирања монетарне уније огледају се у следећем: јединствена валута укинуће
трансакционе трошкове конверзије валута земаља чланица (који се процењују на 0.5% ГДП Европске уније), укинуће ризик флуктуација девизних
курсева, како домаћих тако и светских валута на унутрашњу трговину ЕУ,
кроз ценовну и монетарну стабилност коју гарантује Европска централна
банка (Вапа-Танкосић, 2011, стр. 112). Идеја о заједничкој валути се први
пут појавила у Меморандуму Европске Комисије од 24. октобра 1962. године - Marjolin Memorandum (Sheller, 2006). Пре увођења евра финансијска
тржишта су била националног карактера. Финансијски инструменти, државне обвезнице и акције су биле деноминоване у националним валутама.
Увођење евра је био велики корак ка интеграцији финансијског тржишта
у евро зони. Докази о интеграцији се могу пронаћи, у различитом обиму, у
свим деловима финансијске структуре (The European Central Bank, 2008).
Да би се придружили евро зони, у 18 земаља морали су бити испуњени
критеријуми конвергенције, што ће морати и друге земље чланице ЕУ пре
усвајања евра. Критеријуми представљају економске и законске предуслове за земље да успешно учествују у економској и монетарној унији (The
European Central Bank, 2014).
Што се тиче циљева европских интеграција, који се помињу код аутора
Сомерс и др., они се највише огледају кроз економски аспект интеграције и
креирање јединственог тржишта. Са економске тачке гледишта јединствено тржиште у теорији доприноси великом броју позитивних ефеката. Ти
ефекти се могу поделити на микро или индустријске ефекте и макро ефекте. Микро или индустријски ефекти: 1. већа конкурентност 2. побољшана
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ефикасност 3. повећана специјализација 4. економија обима 5. повећана
продуктивност. Макро ефекти: 1. додатна унутрашња ЕУ трговина 2. повећане међународне инвестиције 3. боља алокација фактора производње
4. смањење инфлације 5. повећана конкурентност 6. већи економски раст
7. више радних места и мање незапослености. (Сомерс ет ал, 2010, стр. 23
-24). Целокупна идеја јединственог тржишта углавном се заснива на филозофији слободног тржишта, са ограничавајућим могућностима националних влада да интервенишу и заштите домаћу индустрију и запошљавање.
У том смислу слободно тржиште представља својеврсан облик џунгле:
само ће најјачи опстати. Економска и политичка сарадња треба да допринесе стабилнијој, сигурнијој и просперитетнијој Европи. Са економске тачке гледишта, централни елемент економске интеграције јесте јединствено тржиште, са своје четири слободе кретања. Европска монетарна унија
(ЕМУ), са својом јединственом валутом, сматра се подршком за функционисање јединственог тржишта. (Сомерс ет ал, 2010, стр. 27 – 28).
Што се тиче будућности Европске Уније, у смислу њеног проширења,
природа Европске уније је динамична. Европа може просперирати ако колективно делује као унија. Треба јој стратегија да јој помогне да изађе из
кризе јача и да се окрене ка паметној, одрживој и свеобухватној економији
пружајући висок ниво запослености, продуктивности и социјалне кохезије. Европа 2020 поставља визију европске социјалне тржишне привреде
за 21.век (Европа 2020, 2010, стр. 3).
Такође у овом раду дајемо и резултате истраживања које је спроведено на нивоу Европске Уније, а на основу којег можемо да закључимо какав је став грађана Европе по питању перцепирања ЕУ. Слика Европске
Уније наставља да се побољшава: већина европљана има позитивну слику
о ЕУ 39 %, 37 % неутралну и 22 % негативну. Ово је трећи пут заредом да је
проценат европљана са позитивном сликом о ЕУ повећан (за 1 процентни
поен између пролећа 2013. и јесени 2013. године и 4 процентна поена између јесени 2013. и пролећа 2014. године), што нам говори у прилог томе да
се позитиван тренд имиџа ЕУ, међу грађанима ЕУ, и даље наставља (Стандардни Европски барометар, 2014, стр. 6 ). Даље анализирамо тренд будућности опстанка ЕУ. Оптимизам по питању будућности ЕУ је стабилан: велика већина европљана је оптимистична по питању будућности ЕУ и то 56
% (остало је непромењено у односу на пролеће 2014), док се песимизам незнатно смањио 37 % (-1 процентни поен), те је позитиван тренд примећен
од јесени 2013.године (Стандардни Европски барометар 82, 2014, стр. 11).
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ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Окончање грађанских сукоба на простору бивше Југославије отворило
је простор за формулисање свеобухватног политичког приступа којим је
Европска унија настојала да допринесе политичкој и безбедоносној стабилизацији, економском развоју и унапређењу регионалне сарадње на
Балкану. Основно обележје овог политичког приступа који носи назив
Регионални приступ огледа се у могућности унапређења политичких и
економских односа између држава југоисточне Европе и Европске уније
уз претпоставку испуњења одговарајућих општих и специфичних предуслова. Као општи услови, наведени су развој демократије и владавине
права, поштовање људских и мањинских права и спровођење економских
реформи. Ови услови су изведени из добро познатих критеријума из Копенхагена које је Европски савет формулисао 1993. године с намером да
прецизира критеријуме које мора да испуни свака држава уколико жели
да приступи Европској унији. Ови критеријуми су: 1. политички: стабилне
институције које гарантују демократију, владавину права, људска права и
поштовање и заштиту права мањина 2. економски: делотворна тржишна
економија и капацитети за борбу са конкуренцијом и тржишним снагама
у ЕУ 3. мандат да се преузму обавезе проистекле из чланства, укључујући
приврженост циљевима политичке, економске и монетарне уније 4. усвајање целокупног корпуса европског законодавства и његово делотворно
спровођење кроз одговарајуће административне и правосудне структуре
(Политика проширења Европске Уније, 2007, стр. 6).
За земље Западног Балкана успостављен је посебан процес 2000. године назван Процес стабилизације и придруживања (САП). Овај процес има
три циља – стабилизацију, брзу транзицију у тржишну економију, промоцију регионалне сарадње и могућност приступа ЕУ. Он помаже да земље
региона изграде своје капацитете како би усвојиле и реализовале европске
стандарде (Политика проширења Европске Уније, 2007, стр. 14). Споразум
о стабилизацији и придруживању представља врсту уговорног односа
са Европском унијом, којим се у замену за испуњење одговарајућих предуслова нуди извеснија европска перспектива државама западног Балкана
(Будимир и Међак, 2010, стр. 27 - 29). Чланство земаља Западног Балкана у
ЕУ зависи од њиховог испуњавања Копенхагенских критеријума и услова
дефинисаних у оквиру Процеса стабилизације и придруживања.5

5

„Свака европска земља која поштује принципе дефинисане чланом 6(1) може поднети
захтев за чланство у Унији“ Члан 49 Уговора о Европској Унији.
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Постоје значајне разлике између процеса придруживања и приступања
ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању не заснива однос припадности Заједници, већ представља уговорну сарадњу са нечланицама,
за разлику од Споразума о приступању, којим један нечлан улази у круг
држава чланица са једнаким правима и обавезама. Битна разлика између
фазе пре потписивања ССП и након тога, јесте у томе што је главну реч у
фази пре потписивања ССП, на страни Европске уније, имала Европска
комисија, са којом је ССП и преговаран. Главну реч након потписивања
ССП има Европски савет, будући да се преговори о чланству воде првенствено са државама чланицама, у оквиру међувладине конференције, а не
са Европском комисијом (Канцеларија за европске интеграције, 2010, стр
17-18).
Што се тиче Србије у процесима преговора, преговори о приступању
Србије Европској унији су у току. Европски савет је донео одлуку да започне преговоре са Србијом захваљујући њеном напретку у реформама и континуираној посвећености нормализацији односа са Косовом. Србија је постигла одређени напредак у реформи државне управе. Међутим, потребни
су даљи напори како би се успоставило ефикасно и независно судство. Србија треба да проактивно подстиче инклузију и транспарентност процеса
приступања (Стратегија проширења и кључни изазови, 2014-2015, стр.29).
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
Предмет истраживања овог рада представља изучавање стратегије
процеса проширења Европске уније (ЕУ) и друштвено-економских ефеката интеграције Србије у ЕУ. Проблем спроведеног истраживања јесте
остварење дубљег увида у став грађана према интеграцији Србије. У том
погледу, истраживање се фокусирало на две кључне категорије: познавање
настанка и начина функционисања Уније, те ставове у погледу интеграције Србије у Унију. Што се тиче тврдњи повезаних са личним ставовима
испитаника, оне су утемељене на ставовима о економији и привреди, корупцији, правосуђу и територијалном интегритету.
Циљ овог истраживања је двострук, и то: 1. да се кроз приказ настанка
и начина функционисања Уније и њених органа, те кроз увид у друштвене
и економске ефекте интеграције, укаже на значај и неопходност бољег познавања структуре Уније и дубљег разумевања ефеката који произилазе из
уједињења и 2. да се кроз структуру одговора утврди снага, интензитет и
извори отпора идеји приступања Србије Европској унији.
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Независних варијабли има 3: пол, године старости и степен стручне
спреме.
Упитник садржи 30 понуђених тврдњи подељених у две групе. Прва
група од 10 тврдњи односи се на информисаност о настанку и функционисању Европске уније. Друга група садржи 20 тврдњи важних за формирање става о интеграцији и приступању Србије, чију тачност испитаници
означавају уписивањем x у одговарајућу колону, која изражава степен слагања испитаника са њом, од најнижег (1-потпуно се не слажем) до највишег
(5-потпуно се слажем).
Табела 1. - Полна структура испитаника. Табела 2. - Старосна
структура испитаника.
ПОЛ
frequency
1 ЖЕНСКИ 44
2 МУШКИ 36

percent
55
45

ГОДИНЕ СТАРОСТИ
frequency
5
19
19
25
12

до 25
од 26 до 35
од 36 до 45
од 45 до 55
56 и више

percent
6,25
23,75
23,75
31,25
15

Извор – Аутори
Табела 3. - Квалификациона структура испитаника.
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
frequency
1 Основна школа
2 Средња школа
3 Виша школа
4 Факултет
5Магистрат; Докторат

Извор: Аутори
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percent
0
39
9
26
6

0
48,75
11,25
36,25
7,5
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Метод истраживања спроведеног за потребе овог рада међу грађанима
Новог Сада је теренско истраживање. Инструмент за прикупљање података је упитник који садржи 30 понуђених тврдњи подељених у две групе.
Прва група тврдњи подразумева тачне и нетачне одговоре, а друга група
тврдњи се темељи на одговорима који су лично мишљење испитаника.
Обрада података заснована на рачунању аритметичких средина и
утврђивању фреквенција извршена је у програму СПСС.
Испитивање је спроведено у месецу марту 2014. године. Грађани су испитани насумичним одабиром на терену. Попуњавање је трајало око 20
минута. Планирано је да упитник попуни 80 испитаника, што се и реализовало на терену.
Х0: Припадање ЕУ доноси различите користи и предности држави,
привреди, као и грађанима, јер обезбеђује стабилност и просперитет.
Х1: Више од 50% одговора на тврдње у вези са историјом и начином
функционисања ЕУ биће нетачно.
Х2: Укупна АС за тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи биће већа од 3
Х3: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи највише одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници женског пола
Х4: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи највише одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници узрасне категорије од 46 до 55 година
Х5: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи најмање одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници узрасне категорије од 26 до 35 година
Х6: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи највише одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници са завршеним факултетом
Х7: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи најмање одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници са средњом школом
Х8: За категорију тврдњи које се односе на територијални и политички
интегритет АС ће бити мања од 3.
Х9: За категорију тврдњи које се односе на економију и привреду АС
ће бити већа од 3.
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Х10: За категорију тврдњи које се односе на правосуђе АС ће бити већа
од 3.
Х11: На категорију тврдњи које се односе на корупцију и сузбијање корупције АС ће бити већа од 3.
Х12: Највећа АС ће бити на категорији тврдњи које се односе на корупцију, односно на тврдњи бр. 18.
Х13: Најмања АС ће бити на категорији тврдњи које се односе на територијални и политички интегритет, односно на тврдњи бр 2.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Х1: Више од 50% одговора на тврдње у вези са историјом и начином
функционисања ЕУ биће нетачно.
Табела 4.- Збир одговора испитаника на прву групу тврдњи
ОДГОВОРИ
TВРДЊАР. Бр.
НЕДА
36.329
63.851Идеја
о уједињењу
Европе је
производ
20.века1.
2.

ЕЗ за угаљ и челик је значајна за
настанак ЕУ

50

62.5

30 37.5

ЕУ каква је данас је основана
само једним уговором

23

28.8

57 71.3

Европска унија има један Савет

49

61.3

31 38.8

71

88.8

9 11.3

46

57.5

34 42.5

66

82.5

14 17.5

3.
4.
5.
6.
7.
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Европска унија има
демократски изабран
Парламент
Национални парламенти имају
утицај на одлуке ЕУ
Европска унија има 28 земаља
чланица
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8.
9.
10.

Европска унија има централну
банку
Земља која је чланица ЕУ не
може да изађе из Уније
Војска ЕУ је НАТО

Укупно нетачних одговора
Укупно тачних одговора

Извор - Аутори

57

71.3

23 28.8

20

25.0

60 75.0

29

36.3

51 63.8

282
518

35,25%
64,75%

Хипотеза Х1 претпоставља да ће више од 50% одговора на тврдње које
се односе на историју и начин функционисања ЕУ бити нетачни. С обзиром на то да је тачних одговора било 64.57%, хипотеза Х1 није потврђена.
Х2: Укупна АС за тврдњу бр.1 из друге групе тврдњи биће већа од 3.
Табела 5. - Тврдња бр. 1 из друге групе тврдњи.
Р.БР.

TВРДЊА

1.

AС

Србија треба да постане чланица ЕУ

3.14

Извор - Аутори

С обзиром на то да укупна АС на тврдњу бр. 1 има вредност 3.14, хипотеза Х2 је потврђена.
Х3: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи највише одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници женског пола.
Табела 6. - Полна структура испитаника одговора са највишим степеном
слагања на тврдњу бр.1.
УкупноПОЛ
МушкиЖенски
21813Потпуно се не
слажемпитање
укупно

Делимично се не слажем
Неодлучан сам
Делимично се слажем
Потпуно се слажем

Извор - Аутори

1
9
11
10
44

4
7
7
10
36

5
16
18
20
80
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Одговори на тврдњу бр.1 крећу се у распону од 1-потпуно се не слажем
(13 испитаника женског и 7 мушког пола), 2- делимично се не слажем (1
особа женског и 4 особе мушког пола определиле су се за овај одговор),
3-неодлучан сам (9 испитаника женског и 7 испитаника мушког пола),
4-делимично се слажем (11 испитаника женског и 7 испитаника мушког
пола) , до 5-потпуно се слажем, где између испитаника мушког и женског
пола у погледу одговора са највишим степеном слагања на тврдњу бр.1 из
друге групе тврдњи влада однос једнакости, како се види из табеле бр.6 , па
хипотеза Х3 није потврђена.
Х4: На тврдњу бр.1 из друге групе тврдњи највише одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници узрасне категорије од 46 до 55 година.
Табела 7. - Узрасна структура испитаника одговора на тврдњу бр.1 са
највишим степеном слагања
укупно ГОДИНЕ
56 и вишеод 46 до
55од 36 до 45од 26
до 35до 25
2125770Потпуно се
не слажемпитање
укупно

Делимично се не слажем
Неодлучан сам
Делимично се слажем
Потпуно се слажем

Извор - Аутори

1
2
2
0
5

3
5
3
1
19

0
2
5
5
19

1
5
6
8
25

0
2
2
6
12

5
16
18
20
80

Хипотеза Х4 је потврђена: на тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи највише одговора са највећим степеном слагања дали су испитаници узрасне
категорије од 46 до 55 година.
Х5. На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи најмање одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници узрасне категорије од 26 до 35 година.
Резултати из табеле бр 7. показују да је хипотеза Х5 потврђена, с обзиром на то да категорија испитаника од 26 до 35 година јесте дала најмањи
број одговора са највишим степеном слагања (5-у потпуности се слажем)
на тврдњу бр.1 (“Србија треба да уђе у ЕУ”).
Х6: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи највише одговора са
највећим степеном слагања даће испитаници са завршеним факултетом.
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Табела 8. - Структура стручне спреме за одговоре на тврдњу бр.1
УкупноСТРУЧНА
СПРЕМА
Магистарски/
докторат
факултет
Виша школа
Средња школа
2127210Потпуно се не
слажемпитање

укупно

Делимично се не слажем
Неодлучан сам
Делимично се слажем
Потпуно се слажем

2
9
9
9
39

2
1
3
1
9

1
4
4
10
26

0
2
2
0
6

5
16
18
20
80

Извор - Аутори
Како се види у табели бр. 8, највише одговора са највећим степеном
слагања дали су испитаници са завршеним факултетом, чиме је хипотеза
Х6 потврђена.
Х7: На тврдњу бр. 1 из друге групе тврдњи најмање одговора са највећим
степеном слагања даће испитаници са средњом школом.
Резултати показују да хипотеза Х7 није потврђена, јер су најмање одговора са највишим степеном слагања на тврдњу бр.1 из друге групе тврдњи
дали испитаници са вишом школом (табела 8), а не са средњом школом
како је претпостављала хипотеза Х7.
Х8: За категорију тврдњи које се односе на територијални и политички
интегритет АС ће бити мања од 3.
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Табела 9. - Укупна AС за категорију тврдњи које се односе на
територијални и политички интегритет
AС

Р.
ТВРДЊА
Бр.
Уласком у ЕУ Србија губи национални интегритет и
губи територије.
Уласком у ЕУ српска Влада неће моћи да одлучује о
3.
кључним стварима.
Уласком у ЕУ српска природна богатства припадаће
4.
ЕУ.
Укупна AS
2.

2.38
3.14
2.49
2.67

Извор - Аутори
Хипотеза Х8 је потврђена, јер укупна АС за све тврдње које припадају
категорији тврдњи која се односе на територијални интенгритет и суверенитет износи 2,67. Tврдња бр. 3 “Уласком у ЕУ српска Влада више неће
моћи да одлучује о кључним питањима” показује одступање са вредношћу
од 3,14.
Х9: За категорију питања која се односе на економију и привреду укупна АС ће бити већа од 3.
Табела 10. - Укупна АС за категорију тврдњи које се односе на економију и
привреду
Р.
Бр.

ТВРДЊА

AС

Уласком у ЕУ европски произвођачи неће имати
приоритет на нашем тржишту.
Српски произвођачи имаће равноправан приступ
6.
тржишту ЕУ.
Уласком у ЕУ Србија ће напредовати у економском
7.
смислу.
Србија ће имати приступ различитим
8.
финансијским изворима уласком у ЕУ.
Улазак у ЕУ подразумева позитивне реформе јавног
9.
сектора.
Уласком у ЕУ политизација јавних функција свешће
10.
се на минимум.
УКУПНА AS
5.

Извор - Аутори

204

2.59
3.43
3.26
3.46
3.45
3.31
3.25

СТР. 191-212

У категорији тврдњи које се односе на економију и привреду, тврдња
бр. 5 (“Уласком у ЕУ европски произвођачи неће имати приоритет на нашем тржишту”) има најмању АS са вредношћу 2.59, а тврдња бр. 8. (“Србија
ће имати приступ различитим финансијским изворима уласком у ЕУ”)
има највећу АС са вредношћу 3.46 (табела 10). Укупна АS за ову категорију
тврдњи износи 3,25 , чиме је хипотеза Х9 потврђена.
Х10: За категорију тврдњи које се односе на правосуђе АС ће бити већа
од 3.
Табела 11. - Укупна АС за категорију тврдњи које се односе на правосуђе
Р.
ТВРДЊА
Бр.
Уласком у ЕУ српско правосуђе је секундарно у
11.
односу на европско.
Споре реформе у области правосуђа коче улазак у
12.
ЕУ.
13. Реформа правосуђа је неопходна за улазак у ЕУ.
Неефикасно правосуђе негативно се одражава на
привредне активности у друштву, одбија стране
14.
инвестиције, те доводи до успоравања развоја
друштва у целини.
Јачање независности, непристрасности и
15. професионалности од непроцењиве су важности за
поверење у правосудни систем.
УКУПНА AS

AС
3.03
3.74
4.08
4.10

4.13
3.82

Извор - Аутори
У оквиру категорије тврдњи које се односе на правосуђе (табела бр. 11.),
најмању АС има тврдња бр. 11 (“Уласком у ЕУ српско правосуђе је секундарно у односу на европско”), док највећу АС има тврдња бр. 15 (“Јачање
независности, непристрасности и професионалности од непроцењиве су
важности за поверење у правосудни систем”). Ниједна од тврдњи у оквиру наведене категорије не показује вредност мању од 3. Укупна АС износи
3.82, чиме је хипотеза Х10 потврђена.
Х11: На категорију тврдњи које се односе на корупцију и сузбијање корупције АС ће бити већа од 3.
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Табела 12. - Укупна АС за категорију тврдњи које се односе на сузбијање
корупције
Р.
Бр.

ТВРДЊА

AС

Државе чланице Европске уније, као и Европска
комисија и Европски парламент, придају велику
важност борби против корупције.
ЕУ представља заједничко тржиште на којем
владају слободе кретања капитала, роба и услуга.
17. Корупција представља баријеру тим слободама и
по правилу доводи до дискриминације у тржишној
утакмици.
Развој друштва у целини у великој мери зависи од
18.
ефикасности борбе против корупције.
Нулта толеранција на корупцију је мото којим је
19.
потребно руководити се.
У борби против корупције важно је да се прати и
20.
спровођење препорука Савета Европе.
УКУПНА AS
16.

3.96

3.88

4.24
4.18
3.86
4.02

Извор - Аутори
Категорија тврдњи које се односе на корупцију и сузбијање корупције
(табела бр.12) састоји се од пет тврдњи, од којих ниједна нема АС мању од 3.
Највишу вредност АС у оквиру ове категорије показује тврдња бр. 18 (“Развој друштва у целини у великој мери зависи од ефикасности борбе против
корупције”), а најмању тврдња бр. 20 (“У борби против корупције важно је
да се прати и спровођење препорука Савета Европе”). Укупна АС за тврдње из ове категорије износи 4.02, чиме је хипотеза Х11 потврђена.
Х12: Највећа АС ће бити на категорији тврдњи која се односе на корупцију, односно на тврдњи бр. 18.
Дијаграм 1. - АС свих тврдњи у другој групи тврдњи

Извор - Аутори
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Тврдња са највећом АС (дијаграм бр. 1) је тврдња бр. 18 (“Развој друштва
у целини у великој мери зависи од ефикасности борбе против корупције”)
чија АС износи 4.24. АС категорије тврдњи које се односе на сузбијање
корупције је (4,02), чиме је хипотеза Х12 потврђена.
Х13: Најмања АС ће бити на категорији тврдњи које се односе на територијални и политички интегритет, односно на тврдњи бр 2.
Тврдња која има најмању АС (дијаграм бр.1) јесте тврдња 2 (“Уласком у
ЕУ Србија губи национални интегритет и губи територије.”), чиме је хипотеза Х13 потврђена.
Три категорије тврдњи у оквиру друге групе тврдњи показују вредност
АС већу од 3
(дијаграм 2). Најмању АС има категорија тврдњи које се односе на територијални и политички интегритет (АС 2,67), а највећу АС има категорија
тврдњи које се односе на корупцију и сузбијање корупције (4,02).
Дијаграм 2. - Поређење АС по категоријама

Извор - Аутори

ДИСКУСИЈА
Резултати истраживања спроведеног у овом раду показују да што се
тиче информисаности, грађани имају релативно довољан ниво знања о Европској унији.
Кључном тврдњом сматра се тврдња бр.1 из друге групе питања (“Србија треба да уђе у ЕУ”). Из добијених резултата се може закључити да
грађани већински подржавају улазак Србије у ЕУ, с тим што се та већина
темељи на високом броју грађана чија је подршка релативна. Број потпуних присталица и потпуних опонената ове тврдње скоро је једнак. Истраживање спроведено у овом раду није обухватило социјални и економски
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профил испитаника, те се из овог истраживања неће моћи представити
пресек отпора приступању Унији у смислу социјалних и економских карактеристика. Ако испитанике који су се определили за одговор 2-делимично се не слажем посматрамо као групу која показује отпор уједињењу,
и ако испитанике који су одговорили опцијом 4-делимично се слажем посматрамо као присталице уједињења, однос отпора према прихватању јесте
следећи: женски пол: 21 присталица и 14 противника, мушки пол: 17 присталица и 12 противника.
Однос према приступању Србије Европској унији у погледу узраста испитаника је такав да су присталице уједињења грађани старости од 46 до
55 година, док се ниједан испитаник у узрасној категорији до 25 година
није определио за одговор 5-у потпуности се слажем.
Што се тиче структуре стручне спреме у погледу присталица, приступања ЕУ, највећи број одговора на тврдњу бр.1 са највишим степеном
слагања су дали испитаници са завршеним факултетом, док је најмање
одговора са највећим степеном слагања на тврдњу бр.1 дала категорија испитаника са вишом школом.
Категорије тврдњи које се односе на територијални и политички интенгритет имају укупну АS 2,67, што показује да грађани релативно добро
знају да улазак у ЕУ не значи и губитак суверенитета и интегритета.
Категорија тврдњи у вези са економијом и привредом има АS 3,25, што
показује већу осетљивост грађана на теме економије и привреде, него на
теме у вези са територијалним и политичким интегритетом.
Став грађана о потребама реформи правосуђа је такође позитиван, АS
од 3,82.
Поређење АС између категорија показује да су грађани најосетљивији
на категорије корупције и сузбијања корупције, чија је АS 4,02.
Резултати су показали да су носиоци отпора млади између 25 и 35 година старости, док су највеће присталице уласка у Унију припадници старосне категорије од 46 до 55 година.
Отпор није доминантан и свакако треба радити на едукацији грађанства о томе шта тачно за нашу земљу представља улазак у ЕУ. Став према реформама је позитиван и чини се да нема много везе са ставовима о
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припајању ЕУ, већ са свешћу да су нам реформе неопходне да бисмо као
друштво адекватно функционисали.
ЗАКЉУЧАК
У нашој земљи отпор уласку у Европску унију није незнатан, иако није
доминантан. Овај отпор долази из неколико извора: недовољног знања о
Европској унији и начину функционисања Уније са једне стране, страха
од губљења националног идентитета, уверења да је за улазак потребно
жртвовати политички интегритет, итд.
Оно што Европска унија нуди Србији јесте стабилизација, боље економско, политичко и правно окружење, гаранција поштовања права и слобода, односно све оно чему Република Србија и данас тежи.
Кризе кроз које је наша земља прошла у последњих двадесет година,
укључујући грађанске ратове, питање Косова и Метохије, затим бомбардовање, свакако су уназадиле Србију на путу ка Европској унији, али је
коначна ратификација Споразума о стабилизацији и придруживању отворила више него блиску могућност коначног уласка у Европску унију.
Резултати овог испитивања недвосмислено показују да је већина грађана
у овом моменту опредељена за улазак у Европску унију и да Република Србија може очекивати значајну подршку сопствених грађана у системским
реформама, с обзиром на опште присутну свест о неопходности истих.
Овим радом , на основу резултата, доказујемо да постоји релативно позитиван став грађана Србије по питању приступања Европској Унији. Иако
постоји благи отпор они су релативно добро информисани о тековинама
Европске Уније, што даље води доброј перспективи када је реч о приступању Србије Европској Унији. Заједничким напорима постоји могућност
прихватања система вредности Европске Уније и обезбеђивања бољег животног стандарда, стандарда за 21. век.
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SUMMARY
STRATEGY OF EU EXPANSION AND
SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF INTEGRATION OF
REPUBLIC OF SERBIA
This paper is based on a research into familiarity with the history and structure
of the European Union, as well as the attitudes of citizens of Serbia toward the
European Union accession, toward the reforms which are a requirement for
the integration, as well as toward the benefits that can be expected from the
accession. Results obtained from the research will be interpreted in the light of
the socio-economic effects of The Republic of Serbia’s accession to the European
Union. As citizens of Serbia have not had a chance to express their opinion at the
referendum, it is necessary to explore the attitude toward the accession to the
European Union, the level of resistance and ways to overcome it. The aim of this
paper is to show, through the attitude of the citizens of The Republic of Serbia
about the Serbian accession to the European Union, whether there is a positive
outlook on the EU values and whether we are as a society willing to live by the
standards of the 21st century or are we still, except in geographic terms, remote
from the heritage of the Western civilization.
Key words: European Union, EU treaties, the process of enlargement, the
accession of the Republic of Serbia, EU integration, reforms
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ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И ФИСКАЛНИ
ТОКОВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
САЖЕТАК: Фискална политика представља један
од најважнијих сегмената економске политике, а њена
релевантност се огледа кроз процес опорезивања и
прикупљања јавних прихода ради формирања средстава
за финансирање јавних расхода. Управо зато, она означава
употребу фискалних прихода и буџетских расхода који морају
бити усаглашени са циљевима и задацима макроекономске
политике. Циљ рада јесте дефинисање позиције фискалне
политике у економским токовима Србије са аспекта кључних
фискалних индикатора. Такође, приказом њиховог кретања
омогућава се сагледавање целокупног стања у јавним
финансијама наше земље и манифестује примарна сврха овог
рада тј. актуелни фискални трендови у Србији. Сам рад се
састоји из три дела, где се у првом истиче улога и функција
фискалне политике у економији, други и трећи део су
емпиријске природе поткрепљени одговарајућим табеларним
и графичким приказима. Конкретно, поред примарних
фискалних показатеља, нагласак је стављен на јавне приходе
и јавне расходе, њихову структуру и кретање, као и учешће у
бруто домаћем производу Србије.
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јавни приходи, јавни расходи

УВОД
У савременим условима пословања, фискална политика има изузетан значај у подржавању интензивног и динамичног привредног раста у
свим тржишним економијама. У зависности од релевантности појединих
компоненти у дефинисању динамике економског раста мењала су се и настојања креатора политике развоја тржишних привреда да инструментима и мерама фискалне политике у што већем степену стимулативно делују
на инвестициону активност. Тако су се профилисала два основна начина
помоћу којих је могуће позитивно деловати на привредни развој. Директно формирање средстава за инвестиције помоћу мера фискалне политике
подразумева први начин и карактеристично се везује за ниже нивое развијености, док је други усмерен на имплементацију разноврсних фискалних мера којима се подстичу склоност штедњи и активност инвестирања.
Кориговањем стопа пореза и доприноса могуће је дестимулисати или
стимулисати производњу, промет и потрошњу, па тако повећање стопе пореза на промет одређеног производа дестимулише његову продају управо
због пораста његове цене (Веселиновић, 2010., стр. 293).
Многи аутори истичу да фискална политика и јавна потрошња представљају главне варијабле које утичу на економску стабилност и одрживост
(Perroti, 2004; Ocnean, 2006; Woo, 2010; Mashkoor et al, 2010). Превелика јавна потрошња представља један од главних покретача кризних поремећаја у
данашњим привредама, те је стога потребно водити промишљену и балансирану фискалну политику. Значај фискалне политике је додатно појачан
интензивирањем процеса глобализације и само чврста фискална политика
која се успешно реализује и прилагођава може бити од помоћи тржишним
економијама (Daniel et al, 2006., стр. 7). С друге стране, слаба фискална дисциплина угрожава елементарне циљеве као што су стабилност и раст као и
наглашава чињеницу да ће приступ међународном капиталу бити смањен
управо због неадекватне фискалне политике и њене имплементације.
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ЗНАЧАЈ И УЛОГА ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Фискална политика представља један од најважнијих сегмената економске политике, а њена релевантност се огледа кроз процес опорезивања
и прикупљања јавних прихода ради формирања средстава за финансирање
јавних расхода. Управо зато, она означава употребу фискалних прихода и
буџетских расхода који морају бити усаглашени са циљевима и задацима
макроекономске политике. Држава обезбеђује средства путем опорезивања, која се сливају у буџет и друге фондове, ради расподеле и трошења
на различите јавне потребе тј. покривања јавних расхода. На макро нивоу,
фискална политика има значајну улогу у обезбеђивању економске стабилности што је и предуслов за постизање и одржавање привредног раста, док
с друге стране кроз добро осмишљене порезе и политику потрошње осигурава адекватни ниво инвестиција, продуктивности и запослености.
Siyan и Adebayo (2005) истичу да фискална политика представља важан инструмент Владе за остваривање макроекономске стабилности у
економијама развијених земаља. Rena (2006) под фискалном полит-

иком подразумева средство путем кога влада може подесити ниво
потрошње у циљу праћења и утицаја на националну економију. Однос између економског раста и фискалне политике је изузетно комплексне природе и од кључног значаја за креаторе политике сваке
земље (Cottarelli, Jaramilo, 2012., стр. 3). Проблематика фискалног деловања на привредни раст и развој манифестује се у мобилизацији
акумулационог потенцијала и стимулисању техничко технолошког
прогреса и секторској оријентацији инвестиција (Ристић, 2010., стр.
278). Намера фискалне политике је стимулисање економског и социјалног развоја кроз постизање одговарајућег баланса између опорезивања, трошкова и задуживања и одрживог раста (Оcran, 2009.,
стр. 2). Фискално управљање је адекватно и јако само онда када влада
може водити фискалну политику на одржив начин уз ефикасно пружање јавних добара и услуга (Rena, Kefela, 2011., стр. 24).

Фискални системи представљају кључни фактор који утиче на ефикасност једне економије и уз помоћ фискалне политике креира се одговарајуће окружење за рапидни економски раст (Popa, Codreanu, 2010., стр. 2).
Овај подсистем подразумева целокупност свих фискалитета, које држава
принудним путем наплаћује од физичких и правних лица, као и свеобухватност правних прописа, ради покривања јавних потреба.
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У методолошком погледу фискални систем може се посматранти са три
становишта (Стакић, 2012., стр. 118):
• институционални аспект обухвата законско регулисање појединих
облика јавних прихода и моделе финансирања појединих јавних
потреба;
• функционални аспект обухвата дефинисање примарних задатака
фискалног система у оквиру конкретног система привреде;
• политички аспект односи се на конзистентност његове институционалне основе и функционисања његовог механизма са основном политичком концепцијом и оријентацијом друштвено економског система.
Фискални систем савремених држава подразумева комбинацију већег
броја пореза који су конципирани тако да одговарају датим економским и
социјалним циљевима. Државе имају различите пореске системе због тога
што имају диферентне потребе за средствима којима финансирају јавне
расходе. Према Штиглицу (2008) постоји пет начела “доброг” пореског система:
• економска ефикасност пореског система која се огледа кроз ефикасну расподелу ресурса;
• једноставност у административном погледу подразумева порески
систем који је релативно симплификован и економичан за спровођење;
• порески систем треба бити флексибилан тј. способан да правовремено реагује на измењене економске околности;
• порески систем који је политички одговоран, односно формулисан
на начин да појединци могу проверити шта плаћају и проценити
колико такав систем рефлектује њихове преференције;
• порески систем мора правично да се односи према различитим
појединцима.
Добар фискални систем и адекватна фискална политика треба да обезбеде рационализацију јавне потошње кроз редуковање њеног учешћа у
друштвеном производу и финансирање из реалних извора на принципу
буџетске равнотеже (Аџић, Поповић, 2005., стр. 191).
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Функције и мере фискалне политике
Основни задаци фискалне политике, као саставног дела економске политике, су смањење удела јавних расхода, стабилизовање јавног дуга и редуковање фискалног дефицита у БДП који је последњих година на забрињавајућем нивоу. Остваривање привредног раста, уз мањи дефицит текућег
рачуна, захтева чврсто фискално прилагођавање које смањује јавну потрошњу и спровођење структуриних реформи које стимулишу раст и конкурентност (Аничић, 2014., стр. 307). Што се тиче конкретно вишег утицаја фискалне политике, углавном се истиче претпоставка да већи порези
имају тенденцију да смање економски раст због дисторзивних ефеката које
стварају тако што обесхрабрују отварање нових компанија и радних места и тиме отежавају инвестиције (Alm, Rogers, 2011., стр. 5). Инструменти
фискалне политике представљају различите облике средстава које држава
користи као јавне приходе, док се мере примењују са одређеним наменама
(Јеремић, 2008., стр. 252):
• аутоматски стабилизатор - када држава повећава или смањује неку
врсту помоћи (нпр. кориговање пореских стопа у циљу повећања
прихода);
• формула еластичности - облик фискалне мере која има ефекта на
флексибилно деловање ради отклањања негативних последица поремећаја у привреди;
• дискреционе мере фискалне политике - њихова примена је усмерена на стабилизацију привредних кретања и предузимају се на основу процена државних органа;
• мере социјалне политике - примењују се у циљу регулисања куповне моћи кроз различите облике социјалних давања и финансирање
друштвено неопходних делатности.
С друге стране, фискална политика реализује три важне функције у
економским токовима (Стакић, 2009., стр. 67):
16. Алокативна функција – односи се на активност државе којом се
путем мера и инструмената фискалног система остварује оптимална расподела и ефикасно коришћење фактора производње. У
том контексту, инструменти фискалне политике служе као коректив ценовним механизмима, који у пракси неретко није у стању да
обезбеди резултате у производњи добара и услуга. Због тога, држава употребом фискалног инструментарија утиче на алокацију
производних фактора и њихову искоришћеност, што имплицира
стимулисање инвестиционе активности и подизању нивоа кон-
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курентности појединих привредних области и грана на домаћем и
иностраном тржишту.
17. Редистрибутивна функција – састоји се у корекцијама односа насталих из примарне расподеле, тј. корекцијама расподеле дохотка
и имовине. Инструментима фискалне политике врши се прерасподела националног дохотка у корист сиромашнијих слојева становништва, а истовремено се постиже и бољи квалитет пружања
рализичитих услуга од стране јавног сектора. Врло је битно нагласити да су критеријуми алокације дохотка и имовине политичког
и променљивог карактера и у великој мери зависе од друштвенополитичког уређења и релација политичких снага у земљи. Редистрибутивна функција представља примарну функцију фискалне политике, а њена релевантност је садржана у самом карактеру
инструмената фискалне политике.
18. Стабилизациона функција – односи се на ефекат инструмената и
мера државе на очување запослености, одржавање ценовне стабилности и упостављање уравнотеженог платног биланса.
У савременим економијама, корекција негативних последица тржишног механизма, нарочито у ситуацији интензивних флуктуација у кретању
тржишне коњуктуре, претеране тражње и инфлације, незапослености,
постало је посебно подручје државног интервенционизма.
МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ У СРБИЈИ
Одрживи економски раст сматра се кључним фактором за побољшање
животног стандарда (Ahmad, 2013., стр. 196). Само пруденциона и одржива фискална политика промовише неинфлаторни економски раст, низак
и стабилан ниво фискалног дефицита и јавног дуга и смањење буџетске
равнотеже (Chukuigwe, Abili, 2008., стр. 60). Србија је претрпела дубоке
економске и политичке промене у последњих петнаест година излазећи из
оружаних сукоба и економске изолације. Период од 2000. до 2008. године карактерише интензивна приватизација и либерализација привредних
токова и релативно стабилан раст бруто домаћег производа, при чему је
просечна стопа раста БДП била 6,3% у временском интервалу 2004-2008.
године након чега долази до оштрог пада због ескалације финансијске кризе (World Bank, 2011., стр. 10).
Графикон 1. - Макроекономски показатељи у Србији 2007 - 2015. године
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Извор: Аутори на основу НБС и МФИН
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Графички приказ бр. 1 манифестује кретање кључних макроекономских индикатора у Србији у периоду 2007-2015. године. После отварања економије, Србија бележи стопе раста БДП-а преко 5% као последица интензивног прилива страног капитала и наглашене приватизације друштвених
предузећа. Након тога, привредни раст је мањи као последица успоравање
глобалне привреде. Последње две године, присутне су негативне стопе датог индикатора односно, на крају 2014. године реалан пад БДП-а износио је
1.8%. У 2010. години Србија је била рекордер у региону са годишњим растом цена од 12.6% (Обрадовић. 2013., стр. 337). У последње три године, стопа инфлације је изузетно ниска што због одговарајуће монетарне политике
НБС, што због мале агрегатне тражње као резултат ниског животног стандарда становништва. Раст индустријске производње је присутан и континуиран, осим у 2009. години када је дошло до стрмоглавог пада од 12.6%
као последица глобалне финансијске, а касније и економске кризе. Према
подацима Министарства финансија, у 2013. и 2014. години индустријска
производња је расла више од 5%, односно 6.5% што представља највећи
раст у посматраном периоду. С друге стране, незапосленост представља
један од хроничних проблема наше привреде. Стопа незапослености је већ
годинама двоцифрена и има растући тренд, при чему је само у периоду од
2008. до 2012. године порасла за 10.3% како због погоршања светске економије, тако и због структурних проблема и ригидних законских решења и
нереформисаног тржишта рада.
Графикон 2. - Стопе раста извоза, увоза и текући рачун платног биланса
у периоду 2007-2015. године

Извор: Аутори на основу http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html
За сваку економију је пожељно да више извози него што увози, као и
да извоз расте више у односу на увоз. Процес транзиције, праћен неолибе-
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ралним концептом и тржишном либерализацијом омогућио је форсирање
и рапидни раст увоза и креирање негативног резултата у платном билансу
државе. Као пример може послужити и 2007. година када је увоз порастао
за 30% у односу на 2006. годину док је стопа раста извоза била двоструко
нижа. Након тога, извоз расте по већој стопи од увоза, где се то најбоље
види у 2013. години када је извоз растао по стопи од 21.5% у односу на 4,7%
раста увоза. Србија мора тежити ка смањењу неравнотеже у текућем платном билансу што уз ниску стопу инфлације ствара услове за високе стопе
економског раста. Исто тако, потребно је проширити извозни потенцијал
економије и извршити квалитативну промену извоза што би омогућило
редуковање нивоа трговинског дефицита.
ФИСКАЛНИ ТОКОВИ И ПОКАЗАТЕЉИ У СРБИЈИ
Јавне финансије погоршале су се у последњих неколико година где су
основни проблеми настали због: а) пада прихода упркос повећању пореских стопа, б) континуираног раста већ неодрживо високе обавезне потрошње, посебно плата у јавном сектору и пензија, ц) проширене државне
помоћи јавним предузећима у виду директне субвенције или гаранције за
задуживања, д) трошкова решавања проблематичних државних банака.
(IMF, 2015., стр. 10). Зато се намеће потреба новијег приступа решавању датих проблематичних тачака, а управо јачање ефикасности јавног сектора и
фискална консолидација су предуслов за одрживи економски и друштвени
напредак Србије на дужи рок. Петровић (2014) истиче фискалну консолидацију као економски оправдану и једину тренутну алтернативу. Путем ње
треба обезбедити дугорочно одрживо финансирање реформисаног јавног
сектора, односно осигура стабилизацију јавног дуга у односу на БДП и
фискални дефицит на прихватљивом нивоу (Арсић, 2009., стр. 82). Србију у погледу фискалне политике и прилагођавања очекује перманентно
смањење дефицита и контрола раста јавног дуга, као и обазрива фискална
политика и став (USAID, 2010., стр. 18).
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Табела 1. - Фискални показатељи у Србији од 2007-2014. године (у мил. дин)
Фискални
показатељи
Консолидовани
јавни приходи
Консолидовани
јавни расходи
Консолидовани
дефицит/
суфицит
Јавни дуг
(централни ниво
власти

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

1004130 1142113 1200777 1278435 1362641 1472118 1538054 1620752
1048527 1212536 1327913 1419451 1526125 1717306 1750150 1878878
-44397

-0423

-127137 -141016 -163484 -245188 -212097 -258126

703249 778039 944618 1282536 1547511 2014751 2309041 2753199

Извор: МФИН, Билтен јавних финансија (2015)
Однос јавног дуга и бруто домаћег произода представља примарни индикатор степена задужености једне земље. Пораст јавног дуга може узроковати финансијску кризу у форми кризе дуга, при чему финансирање
будућих фискалних дефицита неретко се врши преко спољног задуживања, што непосредно доводи до пораста и спољног дуга. Када говоримо о
учешћу јавног дуга у БДП, потребно је имати у виду способност једне економије да издржи високе трошкове задуживања без негативних импликација на економски раст. Тако Kumar и Woo (2010) истичу да повећање овог
индикатора за 10% смањује потенцијални привредни раст за 0.17%.
Графикон 3. - Тенденција кретања учешћа јавног дуга у БДП-у (%) у
периоду 2000-2015. године

Извор: НБС, Статистика
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Анализа јавног дуга Републике Србије вршена је са становишта кретања јавног дуга у периоду од 2000. до 2015. године. Иако је на почетку
периода дошло до драматичног пада посматраног индикатора, то се може
приписати отпису дуга Лондоског и Париског клуба поверилаца, али и
чињеници да је тада БДП био изразито низак због ратних дешавања и затворености националне економије. Период смањења учешћа јавног дуга у
БДП-у трајао је до 2008. године када је достигао најнижих 28,3%.
Након тога дати показатељ расте из године у годину, да би у 2011. премашио законом дефинисани ниво од 45%. 2011. годину је обележио растући тренд повећања задуживања посебно на међународном тржишту. За
разлику од претходних година, Република Србија је повећала дуг продајом
евробондова у износу од 778,2 милиона евра, при чему је остварена максимална реализација емисије по годишњој каматној стопи од 7,5% (НБС,
2011). С обзиром да Србија тежи ка ЕУ и њеном окружењу, неопходно је
имати у виду и критеријуме конвергенције, односно критеријуме које морају испунити чланице ЕУ које желе да постану део јединственог монетарног подручја са заједничком валутом евром. Поред ценовне стабилности,
висине буџетског дефицита и стабилности девизног курса, један од критеријума јесте и однос јавног дуга и БДП-а који не сме бити већи од 60%.
Графикон 4. - Консолидовани фискални дефицит и примарни дефицит у
Србији

Извор: ФРЕН, Квартални монитор (2015)
Графички приказ бр. 4 манифестује кретање фискалног дефицита и
примарног дефицита на консолидованој основи за временски хоризонт
2001-2014. година. Индикативно је да оба посматрана индикатора имају
растући тренд током читавог анализираног периода, при чему је тај раст
посебно изражен у 2012. и 2014. години. Треба истаћи да је 2005. година
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једина година у којој је буџет Србије забележио суфицит, што се може приписати расту буџетских прихода као последица увођења пореза на додату
вредност (ПДВ) и интензивне приватизације. На крају 2014. године остварен је консолидовани фискални дефицит од 105,2 милијарди динара што је
приближно 10,6% кварталног бруто друштвеног производа односно скоро
десетоструко више у односу на почетак 2001. године. Примарни дефицит
подразумева дефицит без расхода камата је у 2014. години износио 3,7%
БДП, што значи да расходи камата чине преко 55% консолидованог фискалног дефицита (ФРЕН, 2014., стр. 41). То имплицира да они представљају
значајан генератор фискалног дефицита што може узроковати да фискални дефицит унаредном периоду постане доминантно самогенеришући.
Потребно је нагласити да је учешће датог индикатора у БДПу порасло за
8,2% од почетка посматраног периода. Хронични фискални дефицити и
велики јавни дуг имају негативни утицај на привредну активност земље,
тако што више каматне стопе и повећани трошкови сервисирања дуга отежавају и успоравају продуктивне инвестиције (Tracled, 2004., стр. 1).
Графикон 5. - Приказ консолидованог фискалног резултата (% БДП)

Извор: Аутори на основу http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/index.html
Као што је видљиво, Србија бележи негативан фискални резултат на
консолидованој основи неколико година уназад. Такав тренд се може
објаснити вишегодишњом праксом прекомерне и нерационалне потрошње уз недовољно сопствених средстава за покривање и финансирање
државних издатака. Као последица тога, економија се све више задуживала на међународном тржишту по неповољним каматним стопама што
се одразило на раст нивоа јавног дуга. Посматрајући по годинама, 2012. и
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2014. су године када је забележено највеће учешће фискалног резултата у
БДП-у од 6.8% односно 6.7%.
Кретање јавних прихода и јавних расхода у Србији
Систем фискалних прихода Републике Србије је уређен Законом о јавним приходима и јавних расходима и обухвата порезе на добит, доходак,
имовину и промет, акцизе, доприносе за обавезно социјлано осигурање,
републичке, покрајинске и локалне таксе, накнаде за коришћење добара од
општег интереса, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, као
и за коришћење градског грађевинског земљишта (Вигвари, 2003., стр. 118).
Табела 2. - Међугодишње кретање консолидованог биланса државе у
периоду 2008-2014. године
2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Укупни приходи

3.3

-8.9

-1.5

-4.6

0.6

-2.2

3.2

Текући приходи

3.5

-9.1

-1.5

-4.4

0.1

-2.6

3.3

Порески приходи

3.7

-8.8

-2.5

-4.1

1

-1.7

3.5

Порез на доходак

6.3

-10.8

-3.9

-2.9

2.1

-12.2

-8.1

Порез на добит

18.5

-27

-3.6

3.9

35.1

2.9

17.4

ПДВ

2.5

-10.2

-0.7

-4

0

-3.8

5.4

Акцизе

0.7

11.6

4.2

0.6

-1.2

5.1

1.6

Царине

1.8

-32.4

-14.9

-21.5

-14.0

-15.6

-6.5

Доприноси

4.3

-7

-6.5

-3.9

1.9

2.6

3.1

Остали порески
приходи

-2.3

-4.9

14.5

-15.2

-8.8

-5.2

29.2

Непорески приходи

2.6

-11.3

5.8

-6.1

-6.2

-8.7

1.5

Капитални приходи

-76.8

-41.4

-66.8

468.2

304.5

-63

-33.3

5

-4.8

-1.7

3.3

4.3

-0.3

5.2

Укупни расходи
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Текући расходи

6.9

-3.3

-2.2

3.1

4.1

-2.7

2.9

Расходи за запослене

10.9

-6

-5.9

0.4

2

-2.6

-3.1

-

-5.7

-0.3

4.3

1.5

-6.6

6.2

Отплата камата

-2.8

-5.7

-0.3

17.4

41.9

28.8

19.3

Субвенције

-13.3

19

40.6

7.4

29.1

-15.6

13.2

Социјални трансфери

10.1

-26

13.9

5.8

-0.1

-2.1

-0.7

Остали текући расходи

14.9

6.7

-6.1

23.9

9.9

-8.4

42.6

Капитални расходи

-4.3

-6.7

-11.8

5.3

6

-38.2

12.7

Активиране гаранције

283.5

-2.2

-2.7

-3.3

-3.7

248.7

267.8

Буџетски кредити

13.3

-24.4

-30

-25

-38.2

44.2

52.2

Куповина роба и услуга

Извор: ФРЕН, Квартални монитор (2015)
Из табеларног приказа бр. 2 видимо тренд кретања укупних прихода
и расхода, укључујући и њихове врсте за временски период 2008-2014. године. Укупни приходи остварују позитивне стопе раста само у три године посматраног периода, при чему је највише повећање остварено 2008.
и 2014. години од 3.3% односно 3.2%. Уколико посматрамо само прошлу
годину, текући и порески приходи порасли су више од 3% што је свакако охрабрујуће у односу на претходне две године када су остварене нулте
или негативне стопе раста. Присутан је и двоцифрени пораст осталих пореских прихода, што уз порез на добит представља највише повећање у
2014. години. ПДВ бележи највишу стопу раста од 5.4% што је највећи раст
од почетка анализираног временског периода и за 9.2% у односу на претходну годину.То се може приписати побољшаној наплати, већој пореској
дисциплини и бољој пореској контроли. Битно је нагласити и оштар пад
капиталних прихода у односу на претходне две године када су забележене
троцифрене стопе раста. Исто тако, царине имају опадајући тренд током
читавог посматраног периода као последица приближавања ЕУ и укидања
трговинских баријера на јединственом европском тржишту. Укупни расходи бележе растући тренд у 2008, 2011, 2012. и 2014. години када је стопа
раста била 5.2% што је за 5.5% више у односу на 2014. годину. Расходи у
виду отплате камата и осталих текућих расхода расту и до 40%, што је посебно видљиво у 2012. и 2014. години код ове две компоненте. Када је реч
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о капиталним расходима они имају негативан тренд, нарочито у 2013. години од 38.2%, док су на крају прошле године забележиле пораст од 12.7%.
Активиране гаранције бележе троцифрен пораст у последње две године,
што је приближно нивоу из 2008. године када је раст био 283.5%.
Графикон 6. - Учешће прихода и расхода у БДП-у у периоду 2007-2015.
године (%)

Извор: Аутори на основу IMF, http://www.imf.org/
Графикон бр. 6 манифестује кретање нивоа прихода и расхода у бруто
домаћем производу у временском периоду 2007-2015. године. Као што се
и види, приметно је веће учешће расхода у односу на приходе, при чему
је највећи јаз присутан у 2012. 7.24% и 2014. години када је прелазило 8%.
Према Извештају ММФ (World Economic Outlook) у 2015. години учешће
расхода износиће 48.62% што је мање за 1.35% у односу на претходну годину. Исто тако, планирано је мање учешће прихода за 0.89% односно 40.24%
што је за скоро 4% мање у односу на почетак анализираног периода.
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Графикон 7. - Структура консолидованих јавних прихода у I кварталу
2015. године

Извор: МФИН, Билтен јавних финансија (2015)
На графичком приказу бр. 7 представљена је структура консолидованих јавних прихода у буџету Републике Србије у И кварталу 2015. године.
Када се посматра структура прихода на консолидованој основи, приметно
је да више од 50% чине порез на додату вредност и социјални доприноси,
однсоно 55.7%. Након тога следе непорески приходи и акцизе чије учешће
је двоцифрено и прелази 10%, док је учешће пореза на доходак грађана на
нивоу од 8.5% у првом кварталу текуће године.
Графикон 8. - Структура консолидованих јавних расхода у I кварталу
2015. године

Извор: МФИН, Билтен јавних финансија (2015)
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Када је реч о структури консолидованих јавних расхода у буџету
Републике Србије, више од 50% заузимају расходи за пензије и запослене што представља алармантан податак да је половина буџета
оптерећена датим издацима. Исто тако, учешће расхода везаних за
куповину роба и услуга, социјалну помоћ и трансфере, као и отплату
камата прелазе ниво од 10%, при чему посебно треба обратити пажњу
на трошкове камата који имају растући тренд. Петровић истиче да ће
расходи за камате на јавни дуг у 2015. години износити 1,1 милијарду евра, што представља 3.5 % бруто домаћег производа и да само
шест европских земаља има веће трошкове по том основу (http://beta.

rs/ekonomija/ekonomija-srbija/6126-petrovic-srbija-medu-rekorderima-poizdvajanjima-za-kamate-na-javni-dug). С друге стране, потребно је нагла-

сити да треба повећати учешће капиталних расхода, јер они са собом
доносе и позитивне ефекте приликом реализације инвестиционих
пројеката.
Графикон 9. - Раст консолидованих јавних прихода и расхода по годинама
(%)

Извор: Аутори на основу http://www.mfin.gov.rs/
Уколико се посматрају годишње стопе јавних прихода и јавних расхода
на консолидованој основи, приметна је растућа тенденција код обе категорије, с тим да јавни расходи бележе већи раст од јавних прихода, односно
трошкови и издаци рапидније расту од примања консолидованог буџета.
На почетку посматраног периода, присутне су двоцифрене стопе раста
при чему је годишња стопа раста јавних расхода у односу на претходну
годину виша за 1.3% него стопа раста јавних расхода. Од 2009. стопе раста
су преполовљене, али је забележен исти тренд кретања датих категорија,
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осим што је разлика у њиховим стопама раста још већа. Основни циљеви
фискалне политике у наредном периду су (МФИН, 2014., стр. 5):
• смањење удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга
у БДП;
• подизање пореске дисциплине на виши ниво кроз побољшани систем наплате пореза и редуковање сиве економије;
• јачање дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење програма структурних реформи са посебним нагласком на јавни сектор.
Нови развојни модел економије подразумева смањење нерационалне
потрошње, непотребних трошкова администрације и бирократије уз истовремено интензивирање инвестиционе потрошње како би се стимулисао
економски раст и запошљавање. Кључни извор финансирања привредног
раста на дуги рок представља штедна компонента и управо модел будућег
развоја економије Србије мора бити фокусиран на атрактивном привредног амбијенту, флексибилним пореским стопама и предвидивом правном
систему и сигурности.
ЗАКЉУЧАК
Тржишна економија и њена отвореност, извозна оријентација и реалокација ресурса у продуктивне привредне гране подразумевају перманентно економско прилагођавање кроз структурне промене у функционисању
националне привреде. Економска политика Србије мора бити усмерена на
дугорочно одрживи раст заснован на конкурентности, извозу и инвестицијама како би омогућила постизање пуне запослености и раст животног
стандарда. Да би привукла стране инвеститоре и њихов капитал, Србија
мора обезбедити адекватни институционални и тржишни амбијент и правну сигурност и стабилност како би се омогућили једнаки услови за све
актере на тржишту. Као што је и истакнуто у раду, кључни макроекономски индикатори морају бити на одговарајућем нивоу, како би се омогућио
несметани и континуирани привредни раст. Поред кључних економских
показатеља, јавне финансије у Србији морају бити уређене и балансиране,
како би се елиминисао вишегодишњи дефицит и смањила презадуженост
земље.С друге стране, да би се осигурала стабилност и константни раст
привреде Србије, неопходно је извршити њену трансформацију у функцији глобалне конкурентности. За успостављање здравог привредног и
друштвеног система од великог значаја је стимулисање домаће штедње и
инвестиција и раст профитабилне производње, проширење и интензивирање извозног потенцијала, као и прилив страног капитала.
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SUMМARY
ROLE OF FISCAL POLICY IN THE FUNCTION OF THE
ECONOMIC GROWTH OF SERBIA

Fiscal policy is one of the most important segments of economic
policy and its relevance is reflected through the process of taxation and
public revenue collection with the aim of creating funds for financing
public expenditures. That is why it entails the use of fiscal revenues and
budget expenditures which have to be consistent with the goals and tasks
of macroeconomic policy. The aim of this paper is to posit the importance
of fiscal policy and their indicators on the macroeconomic flow of the
economy. The paper consists of three chapters where the first emphasizes
the role and function of fiscal policy in the economy, the second and the
third part are empirical evidence supported by appropriate tabular and
graphical views. In addition to the primary fiscal indicators, emphasis is
placed on public revenues and expenditures, their structure and tendency,
as well as the share of GDP of Serbia.
Keywords: fiscal policy, fiscal indicators, public revenues, public expenditures.
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АНАЛИЗА ТРЕНДА КРЕТАЊА ПРИЛИВА
СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У
ТРАНЗИЦИОНИМ ЕКОНОМИЈАМА ЗАПАДНОГ
БАЛКАНА
САЖЕТАК: Стране директне инвестиције (СДИ) су
мотор привреде и економског развоја сваке земље, због
својих многобројних позитивних ефеката – од смањења
незапослености, подизања продуктивности и конкурентности
привреде на светском тржишту, до побољшања животног
стандарда. Од почетка процеса транзиције, земље Западног
Балкана континуирано су остваривале висок ниво страних
директиних инвестиција. Тренд раста је био прекинут
ескалацијом глобалне економске кризе, чији се утицај на
међународне инвестиционе токове последично пренео и на
регион Западног Балкана. Циљ овог рада је да се детаљном
анализом тренда кретања прилива страних директних
инвестиција у транзиционим економијама Западног Балкана
(Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Албанија и Црна
Гора) оцени инвестициона активност региона, сагледају
промене и динамика инвестиционих токова у свакој од
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посматраних земаља у периоду од 2008. до 2014. године. Рад се
поред увода и закључка, састоји из три целине. У првом делу
дат је преглед глобалних инвестиционих кретања и трендова,
други анализира тренд кретања прилива СДИ у свакој од
земљама Западног Балкана, док последњи део сагледава ниво
прилива СДИ према различитим моделима реализације у
изабраним земљама. Анализом релевантних показатеља
инвестиционе активности даће се одговор на питања какав
је био тренд кретања и у којој мери је обим прилива СДИ био
промењен у свакој од земљама Западног Балкана. Такође,
резултати анализе показаће какво је тренутно стање и да ли су
земље Западног Балкана на путу опоравка, упркос крхкости
глобалне економије, неизвесној политици за инвеститоре и
геополитичком ризику.
Кључне речи: СДИ, тренд
економије, Западни Балкан

кретања,

транзиционе

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
СДИ представљају дугорочно, међународно кретање капитала, које
посматрано са временског аспекта представља најризичнији облик
инвестирања и улагање које доноси највећи принос са основном сврхом
стварања транснационалних организација и остваривања високих профита (Кругман, Обстфелд, 2009). Одговарајућа политика отварања домаћег
тржишта иностраној конкуренцији може створити дугорочну основу
за велике користи од СДИ, које утичу на тржишну економију на директан и индиректан начин. Доласком СДИ остварује се директан утицај на
економски раст у кључним индустријским гранама, развоју трговинских
веза, трансферу технологије, док индиректно утичу на изградњу институционалног система и закона, подстицање процеса приватизације и
креирање услова конкуренције. Са друге стране, СДИ представљају реалне инвестиције у производне факторе: у капитална добра, у земљу
или у залихе, где се инвеститор укључује како у инвестирање тако и у
менаџмент, задржавајући при том контролу над употребом пласираног капитала (Доминик, 2009). Овај вид инвестиција може убрзати привредни раст, повећати БДП, побољшати животни стандард и обезбедити
приступ новој технологији, док одговарајућа политика отварања домаћег
тржишта иностраној конкуренцији може створити дугорочну основу за
велике користи од инвестиција (Кругман, Обстфелд, 2009). СДИ су неопходне као комплементарни механизми за максимално коришћење
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позитивних снага тржишних реформи у циљу унапређења и развоја
економије (Радукић, Петровић Ранђеловић, Радовић, 2014). За највећи
број земаља домаћина најинтересантнији је развојни потенцијал које
инвестиције поседују, што чини комбинацију позитивних ефеката, почев од интензивирања економске активности у земљи, раста запослености
радне снаге, преливања знања и технологија (Хусарић, 2013). Емпиријска
анализа показала је да се фактори који утичу на одлуку инвеститора да
инвестирају баш на одређену локацију, могу поделити у три велике групе
које се односе на основне структурне карактеристике привреде, општи регулаторни оквир земље и политике које дефинишу инвестициону климу
у земљи. Taкoђе је неопходна и спремност домаће привреде да реализује
инвестиционе програме (Тошковић, Аџић, Марковић, 2015). Отворене економије са квалификованом радном снагом и добрим изгледима за
раст, привлаче већи степен страних директних инвестиција, док иностране компаније своју инвестицију улажу оснивањем филијала те компаније
у страној земљи, најчешће куповином акција компанија, спајањем или
заједничким улагањем. У протеклој деценији инвестиције су реализоване
у оквиру властитих улагања ино компанија (Штајнер, Иванчевић, Катић,
Пенезић, 2015). Најчешће СДИ имао је банкарски сeктор у коме је дошло
до приватизације домаћих банака, док су greenfield инвестиције биле мање
присутне (Пауновић, Димић, 2014).
За глобална инвестициона кретања последњих десет година карактеристична је изузетно променљива динамика, као последица турбулентних
околности услед глобалне економске кризе. Овакви инвестициони трендови снажно су погодили транзиционе земље, условивши успоравање економског напретка. У односу на основну претпоставку да су два таласа глобалне економске кризе имале веома снажне последице на инвестициону
активност и ниво прилива СДИ у транзиционим економијама, основни
циљ истраживања у овом раду је да на примеру земаља Западног Балкана
да одговор на питање у којој мери су непредвидиве околности и лоша инвестициона клима утицале на ниво СДИ. Основни предмет истраживања
је тренд кретања прилива страних директних инвестиција у земљама Западног Балкана – Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Албанија и
Црна Гора. Временски оквир анализе обухвата период од 2008 до 2014.
године. Полазећи од основног циља, ради свеобухватнијег и детаљнијег
истраживања рад је, уз уводни део и закључак, структуриран у три повезане целине. У првом делу дат је преглед глобалних инвестиционих
кретања и ниво прилива односно одлива страних директних инвестиција
по регионима. Други и трећи део анализира обим прилива, тренд кретања,
структуру и моделе реализације СДИ у земљама Западног Балкана током
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посматраног перидода. У методолошком погледу овај рад представља квантитативну синтезу и анализу података из репрезентативних база међународних институција, са циљем детаљног приказа и доношења закључака о
предмету истраживања. Предмет истраживања је анализиран употребом
више релевантних показатеља инвестиционе активности. Као основни
аналитички показатељи коришћени за праћење динамике тренда кретања,
корићени су улазни токови и стокови СДИ. Такође, у истраживање су
укључени и графички методи како би се лакше интерпретирали нумерички подаци (табеле, графикони). Компаратиним приказом података овај рад
даје преглед ивестиционе активности сваке од земаља Западног Баклана.
Резултати истраживања овог рада доприносе познавању предмета анализе
и сагледавању више аспеката страних директних инвестиција у земљама
Западног Балкана, као незаобилазном фактору привредног развоја.
ГЛОБАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА КРЕТАЊА И ТРЕНДОВИ
Капитал уложен изван националних граница добија мултинационални
карактер, што оправдава међународно кретање капитала као најважнијег
облика међународног финансирања и одлучујући је чинилац глобализације, јер утиче на привредни раст, промену привредне структуре, платни
биланс, запосленост и привредну стабилност појединачних земаља. Велики значај за привредни раст свих земаља, а посебно земаља у развоју и
земаља у транзицији, дефинитивно имају страна улагања, која су играла
значајну улогу у структурним променама производње и извоза у земљама корисницама ових средстава (Терзић, 2014). Глобално економска кретања, као последица динамичких промена у међународном окружењу, су
свакако резултовала променама у токовима СДИ, како у погледу њиховог
обима, тако и структуре и географске расподеле (Филиповић, Петровић,
2015). Дугорочно посматрано, током протеклих двадесет година, тренд
кретања глобалних инвестиционих токова је био веома промењивив (графички приказ 1). Од средине 90-тих година прошлог века, постојао је снажан тренд раста, који је од 2000. године замењен глобалним падом СДИ.
Од 2004. године, након пар година изузетно ниског инвестиционог нивоа
у глобалним размерама, почиње период раста до 2007. године у којој је остварен историјски рекорд у погледу глобалног нивоа инвестиција у једној
години, да би уследио пад као последица првог таласа светске економске
кризе (2008-2009). Наиме, у периоду пре настанка кризе забележен је раст
СДИ у земљама у развоју и земљама у транзицији, затим забележена је тенденција пада производног сектора у односу на инвестиције примарног и
терцијалног сектора, а настављена је и интернационализација производње
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(Филиповић, Лончар, 2011). Настанком глобалне економске кризе дошло
је до пада укупних СДИ и то услед пада добити, отежаног приступа екстерним изворима финансирања, као и неизвесног економског опоравка
(Филиповић, Андрејевић, Вученов, 2011). Након опоравка светских инвестиционих токова је током 2010. и 2011. године, уследио је други талас глобалне финансијске кризе, која је условила поновни пад. Када се коначно
успоставила двогодишња тенденција раста, 2014. година је забележен пад,
насупрот свим прогнозама.

Графички приказ 1: Токови СДИ, глобално/групе економија, 1995-2013
(млд. УСД)

Извор: прилагођено према World Investment Report 2014 http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf

Током посматраног периода, 2008-2014. године, глобални инвестициони токови имали су врло динамичнну путању, услед турбулентних околности. Развијене економије су биле главни носилац раста нивоа инвестиција
на глобалном нивоу, али, са друге стране, развијене економије су имале и
најснажнији пад. Таква инвестициона клима је погодила земље у развоју
и транзиционе економије, условивши успоравање развоја и процеса
транзиције (Аџић, Тошковић, Марковић, 2015). На основу расположивих
података, многобројне промене нивоа СДИ се могу уочити када се посматра тренд кретања према поједниначним регионима дефинисаних од
стране Конференције Уједињених нација о трговини и развоју (УНКТР)3.
3

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development
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У посматраном периоду, у погледу прилива СДИ, економије у развоју су
преузеле примат у односу на развијене економије (табела број 1).
Ниво СДИ у развијеним економијама, на челу са ЕУ и Северном Америком, значајно је опао, док економије у развоју остварују благ али константан тренд раста прилива СДИ годинама уназад. Прилив СДИ у
економијама у развоју са 2% раста у 2014. години, достигао је рекордни
ниво (681 милијарди долара), које су на тај начин продужиле своје вођство
у глобалном приливу СДИ, са уделом од 31%. Са скоро пола билиона долара прилива у 2014. години и постигнутих 9% раста, Азија остварује
историјски висок ниво, што додатно консолидује њену позицију као
највећег примаоца СДИ у свету. Међу првих десет држава прималаца СДИ
у свету, пет су привреде у развоју, док је Кина постала највећи светски прималац СДИ. Регион Азије је подељен на три субрегиона, међу којима је још
увек субрегион Источна и Југоисточна Азија убедљиво доминантан и годинама уназад бележи динамичан тренд раста. Прилив СДИ ка Источној и
Југоисточној Азији порастао је за 9,6%. У том субрегиону доминирају Кина,
поготово Хонг Конг који је остварио раст од 39% и Индонезија са растом од
20% у 2014. години. Субрегион Јужна Азија, који је 2014. године забележио
раст од 16% још увек нема значајнији удео, али се током година остварује
континуирано јачање инвестиционе позиције. Државе које су оствариле
рекордни раст прилива СДИ су Индија (22%) и Пакистан (31%). Прилив
СДИ у Јужној Азији је у паду и може закључити да је престао снажан тренд
инвестирања у Уједињене Арапске Емирате (-4%) и Саудијску Арабију
(-9,6%). Кључно за историјски успех Азије је чињеница да, током посматраног периода, снажан глобални пад инвестиционих токова условљен глобалном економском кризом, регион Азије је погодио у занемарљивој мери,
док су остале групе економија оствариле веома снажан пад нивоа прилива СДИ. Низак ниво токова у развијеним земљама траје већ неколико
година, и наставља се у 2014. години. Прилив СДИ у развијеним земљама
бележи пад за 28% и најнижи ниво од 2004. године. Упркос оживљавању
у виду прекограничних мерџера и аквизиција, укупан прилив СДИ је
значајно погођени деинвестирањем у САД (-60%) и Канади (-23,7%). Оно
што је највећи изазов за развијене земље је чињеница да је ниво прилива
СДИ тренутно дупло нижи у поређењу са нивоом пре кризе из 2008. године. Поред изузетно лоших резултата за развијене економије, изузетака
има. Велика Британија успешно наставља свој укупни економски опоравак, што потврђује и ниво прилива СДИ који је у 2014. години порастао
за 51,5%. Транзиционе економије су пратиле тренд глобалних инвестиционих кретања током посматраног периода. Иако су у периоду 2012-2013.
године оствариле изузетан опоравак и значајан раст нивоа прилива СДИ,
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за транзиционе економије поражавајући су резултати у 2014 години. Ова
група земаља остварила је неочекиван пад нивоа прилива инвестиција од
51.7%, на челу са Русијом (-69.7%). Са друге стране, Азербејџан, као једна од
земаља у економском процвату, бележи раст прилива СДИ од 68.3% у 2014.
години (World Investment Report, 2015).

Табела 1: Ниво прилива СДИ, према регионима/групама земаља, 2008
– 2014 (млд. УСД)
Прилив СДИ (улазни токови)
Регион

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Свет укупно

1 744 1 185 1 244 1 700 1 403 1 467 1 228

Рaзвијене економије

965

603

602

880

679

697

499

Европа

488

346

305

490

401

326

289

Северна Америка

363

174

252

263

209

301

146

Економије у развоју

658

511

573

725

639

671

681

Aфрика

73

60

55

48

56

54

54

Aзија

376

307

358

431

401

428

465

333

321

348

381

Источна и Југоисточна Азија
Латинска Америка и
Карипсkи регион
Tранзиционе економије
(Југоисточна Европа и
ЦИС*)
Структурно слабе, угрожене
и мале економије4

206

141

159

244

178

186

159

121

71

68

95

85

100

48

66

58

54

58

58

51

52

Извор: World Investment Report 2015, World Investment Report 2014, World
Investment Report 2011 4
Кумулативно посматрано, глобални прилив страних директних инвестиција опао је за 16% у 2014. години, углавном због крхкости глобалне
економије, неизвесне политике за инвеститоре и геополитичких ризика.
Са друге стране, подаци показују да је пад СДИ токова био у супротности
са растом БДП-а, трговине, бруто акумулације основног капитала и падом
незапослености.
4

ЦИС - Commonwealth of Independent States – Заједница независних држава
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Са друге стране, пад у одливу СДИ у критичним годинама посматраног вишегодишњег интервала био је подједнако драстичан (табела 2). Ниво
инвестиција из развијених економија је 2014. године готово дупло мањи у
поређењу са 2008. годином. Када се посматрају излазни токови из Северне
Америке, долази се до закључка да одржавају ниво и да нема значајнијих
промена, док је инвестициони потенцијал Европе драматично опао током
посматраног периода и још увек није кренуо узлазном путањом. Упоредо
са њима економије у развоју су поново оствариле добре резултате. Поред
тога што су преузеле примат када је у питању прилив СДИ, инвестициона
моћ ових економија годинама расте, и очекује се наставак овог тренда у
будућности. У Азији, током критичних година није забележен пад нивоа
СДИ, већ је била карактеристична стагнација. Ипак, најснажнији субрегион према излазним токовима СДИ је Источна и Југоисточна Азија.

Табела 2: Ниво одлива СДИ, према регионима/групама земаља, 2008
– 2014 (млд. УСД)
Регион
Свет укупно
Рaзвијене економије
Евроpа
Северна Америка
Економије у развоју
Aфрика
Aзија
Источна и Југоисточна
Азија
Латинска Америка и
Карипсkи регион
Tranzicione ekonomije
(Југоисточна Европа и
ЦИС*)
Структурно слабе,
угрожене и мале
економије

2008
1 911
1 541
906
388
309
9
218

Oдлив СДИ (излазни токови)
2009 2010 2011 2012 2013
1 171 1 323 1 712 1 284 1 306
851
935
1 216
873
834
370
407
585
376
317
324
367
439
365
379
271
327
423
357
381
5
7
7
12
16
220
244
304
299
335

2014
354
823
316
390
468
13
432

270

266

292

383

80

45

76

111

44

28

23

60

49

60

73

54

91

63

6

5

10

12

10

13

10

Извор: World Investment Report 2015, World Investment Report 2014, World
Investment Report 2011
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У погледу одлива СДИ-а економије у развоју су оствариле раст од 23%,
док су СДИ мултинационалних предузећа земаља у развоју достигле рекордни ниво. Данас, Азија улаже у иностранству више него било који други
регион. Девет од двадесет највећих земаља инвеститора током 2014. године
су били из земаља у развоју или транзицији. Године 2014. ниво одлива СДИ
развијених економија је на нивоу од 823 милијарди долара. Преузимајући
улогу лидера, инвестициона моћ Азије је у сталном порасту. Тренутно је,
Азија најснажнији регион у погледу инвестиционе активности, док је инвестициона моћ Латинске Америке и транзиционих економија на минимална. Презентоване апсолутне износе нивоа прилива и одлива СДИ можемо
посматрати и кроз процентуални удео поменутих региона у глобалним
оквирима, који најбоље презентује међусобни однос и расподелу када је
у питању географска дистрибуција. Процентуално посматрано, потврђује
се смањивање улоге и инвестиционе моћи развијених економија, односно
Западне Европе и Северне Америке, и јачање позиције Азије. Године 2014.,
преко половине (55,5%) укупних инвестиција на глобалном нивоу се слило у економије у развоју, што је и очекивано, док су развијене економије
оствариле удео од 40,6%. У региону Азије се реализовало 37,9% укупних
СДИ, док су Европа (23,5%) и Северна Америка (11,9%) на изузетно ниском
нивоу. Са друге стране, инвестициона моћ економија у развоју констрантно расте и тренутно је на око 34,6% од глобалних излазних токова СДИ. Са
60,8% укупног одлива СДИ, развијене земље имају већу инвестициону моћ
у глобалним размерама Међутим, подаци за 2014. годину доносе највећу
промену. Азија је са уделом од 31,9% постала најзначајнији инвеститор у
свету, превазишла је Европу (23,3%), али је преузела прво место од Северне
Америке која је има удео од 28,8% (World Investment Report, 2015).
Према прогнозама, опоравак ће уследити у наредним годинама.
Пројектовани раст глобалног прилива СДИ за 2015. годину је 11,4%, док
су очекивања за даљи раст 8,4% у 2016. години, односно 16,2% у 2017. години. Истраживања ТНК и прогностички модели УНКТР-а, предвиђају
раст нивоа СДИ у наредним годинама услед стратешких намера ТНК-а да
повећају ниво инвестирања у иностранству у наредне три године (20152017) са 24% на 32%. Ово се првенствено односи на развијене економије
које су тренутно на изузетно ниском нивоу, а где је опоравак неопходан.
Економијама у развоју се прогнозира просечан годишњи раст од 7,7% у
наредном трогодишњем периоду. Транзиционе економије ће према прогнозама и 2015. године имати пад прилива СДИ, са тенденцијом раста од
2016. године. Међутим, 2014. година која је требала бити година у којој ће
опоравак бити настављен, била је година изненађујућег снажног пада и погрешних прогноза, иако су оне биле на кратак рок. Велики број економ-
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ских и политичких ризика, укључујући текуће неизвесности у еврозони,
потенцијалне последице ширења сукоба, као и стална рањивост економија
у развоју, може пореметити пројектовани опоравак.
АНАЛИЗА ТРЕНДА КРЕТАЊА ОБИМА СДИ У ТРАНЗИЦИОНИМ
ЕКОНОМИЈАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Када је реч о страним директним инвестицијама, неопходно је на почетку дефинисати основне категорије везане за СДИ, јер није ретко да се
оне у нашој стручној литератури не разликују, не разумеју или чак замењују.
У стручној литератури су прихваћене дефиниције и класификације које
су установили Међународни монетарни фонд (ММФ) и Организација за
економску сарадњу и развој. Према њима се СДИ дефинишу као „врста
међународних инвестиција које предузима резидент из једне привреде/
земље (директни инвеститор – direct investor) у циљу преузимања трајног удела у фирми која послује у другој привреди/земљи (предузеће директне инвестиције – direct investment enterprise). СДИ се могу поделити
према више разлицитих критеријума». Према правцу кретања инвестиционог капитала на линији земља матица – земља дестинације, СДИ се
деле на унутрашње (inward) и спољашње (outward) СДИ (Филиповић,
Петровић, 2015). Теоријска и емпиријска истраживања истраживање нивоа и структуре страних директних инвестиција је комплексан задатак,
и обухвата више релевантних показатеља. Везано за основну поделу на
унутрашње и спољшње СДИ, статистички и аналитички се прате три основна показатеља: токови, стокови и доходак СДИ, од којих сваки садржи
своје саставне елементе. Свака земља може да инвестира у иностранству,
али и да буде дестинација СДИ, тако да се разликују улазни токови (inflow)
односно прилив СДИ и излазни токови (outflow) тј. одлив СДИ. Исто се
односи и за стокове СДИ, који могу бити излазни (outward stock) и улазни
(inward stock). Све ово упућује на сложеност истраживања проблематике
међународног кретања капитала и инвестиционе активности, где су СДИ
само један вид (Антевски, 2009).
У Светском инвестиционом извештају, групу транзиционих економија
чини 17 земаља и за сваку од њих постоје појединачни статистички подаци, али и за све транзиционе економије као групу. У поређењу са развијеним економијама и економијама у развоју, обим прилива и одлива страних
директних инвестиција у транзиционим економијама је далеко мањи, али
тренд кретања има узлазну путању. Ниво страних директних инвестиција у транзиционим економијама 2013. године је био на рекордном нивоу.

244

СТР. 235-258

Прилив СДИ повећан је за 28%, достигавши ниво од 108 милијарди УСД. У
групи транзиционих економија доминира Руска Федерација која је лидер
према приливу и одливу СДИ. Као и протеклих година, руске ТНК реализују већину највећих страних директних инвестиција. Ипак, поред Русије,
издвајају се Казакстан и Азербејџан, две земље које се интезивно економски развијају протеклу деценију. Вредност прекограничних мерџера и аквизиција од стране ТНК из региона порастао је више од шест пута, док су
greenfield инвестиције порасле за 87%. Земље ЕУ су најзначајнији партнери
у овом брзом расту СДИ. Укупан прилив СДИ у земљама у транзицији из
земаља ЕУ је већи од две трећине укупног износа. У Заједници независних
држава, већина инвестиција отишла је у природне ресурсе, услужни сектор и друге одабране индустрије које су либерализоване и приватизоване.
У Југоисточној Европи, инвестиције ЕУ такође су вођене приватизацијом
и комбинацијом ниских трошкова производње и изгледима за придруживање и чланству у ЕУ. На исти начин, највећи део одлива СДИ из транзиционих економија, углавном из Руске Федерације, је у земље ЕУ(World
Investment Report, 2014).
Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија
припадају групи транзиционих економија. Ове земље које поред географске припадности Западном Балкану, имају приличан број заједничких карактеристика када је су транзициони процеси у питању. Свих пет земаља
нису још увек чланице Европске Уније али је процес придруживања за све
у сличној фази. Као основни аналитички показатељи коришћени за анализу обима СДИ и праћење динамике тренда кретања, корићени су улазни
токови и стокови СДИ у изабраним земљама.
Утицај светске економске кризе на међународне инвестиционе токове пренео се и на подручје Западног Балкана. Последично, промене у
нивоу страних директних инвестиција идентификоване су као кључне за
пад економске активности у овом региону. У посматраном периоду 20082014. године према подацима World Investment Report 2014, тренд кретања
прилива СДИ у транзиционим економијама Западног Балкана је био у
кораку са глобалном инвестиционом динамиком. Након високог нова
инвестиција 2008. gодине, први талас светске економске кризе је снажно
погодио све земље Западног Балкана. Година 2011. је година снажног раста
прилива СДИ, али 2012. године поново је забележен пад. Опоравак токова
СДИ се догодио 2013. године, који није дуго трајао. Уколико посматрамо
земље појединачно, тренд кретања прилива СДИ од 2008 године, приказан
је у табели 3.
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Табела 3: Прилив СДИ у земљама Западног Балкана, 2008-2014. (у милионима УСД)
Регион/Земља
Aлбанија
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Србија
Mакедонија

2008
974
1002
960
4509
586

Прилив СДИ (улазни токови)
2009 2010 2011 2012 2013
996
1051
876
855
1266
250
406
497
351
284
1527
760
558
619
447
3295
2171
5481
1593 2409
201
213
479
143
335

2014
1094
564
497
2196
348

Извор: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
Протеклих година Црна Гора је земља у коју се слило највише СДИ, уз
драматичан пад 2011. године, али и веома снажан опоравак већ наредне
године. Албанија је била изузетно атрактивна дестинација која је такође
забележила висок ниво СДИ у поређењу са другим земљама у региону Западног Балкана. Поред тога, посебно изненађујућа чињеница за Албанију
је да оба таласа глобалне финансијске кризе и снажне последице од којих
се многе земље и данас опорављају, нису проузроковала значајнији пад нивоа СДИ. За Босну и Херцеговину, као и Македонију, се закључује да прилив СДИ није на очекиваном нивоу и да места за напредак сигурно има.
Ове земље поготово, али и Србија, морају да привуку и реализују виши
ниво инвестиција. Тренд кретања прилива СДИ у Србији је у потпуности
у складу са регионалним и глобалним инвестиционим трендом кретања.
Ипак, Србија је према подацима извештаја УНКТР-а, 2009. године имала
прилично снажан пад прилива СДИ. Годину касније настављен је негативан тренд кретања, да би 2011. година била изузетно успешна. Уследио је
други талас глобалне рецесије, који је погодио и Србију. Након опоравка
који је поново трајао само годину дана, поново је дошло до пада прилива
СДИ у 2014. години. Meђутим, драстичан пад прилива страних директних
инвестиција у Србији је већим делом последица знатног погоршања у сфери политичке, правне и макроекономске области (Тошковић, Аџић, Марковић, 2014).
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Алтернативна мера инвестиционе активности су стокови страних
директних инвестиција (stocks ili positions).5 Разлика између токова и стокова СДИ, као мере активности, јесте и у томе што су токови СДИ нове
инвестиције реализоване током периода од годину дана и то су позиције
финансијског (капиталног) рачуна платног биланса, док стокови СДИ
представљају вредност постојећих инвестиција на крају одређеног периода, најчешће године (Филиповић, Петровић, 2015). Анализиране земље
Западног Балкана су, дугорочно посматрано, од 2000. године оствариле
вишеструки раст стокова страних директних инвестиција (табела 4).
Табела 4: Стокови СДИ, према региону и земљама, 2000, 2010, 2014 (млн.
УСД)
Регион/Земља
Транзиционе
економије
Aлбанија
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Србија
Makeдонија

2000

Улазни стокови СДИ
2010
2013

58 023

687 832

928 015

724 967

247
1 083
/
1 017
540

4 355
7 152
5 456
20 584
4 493

6 104
8 070
5 384
29 269
5 534

4 466
7 383
4 983
29 564
5 140

Извор: World Investment Report, 2015

2014

Вредности овог показатеља указују на позитиван тренд кретања стокова у случају свих анализираних земаља, изузев Црне Горе. Закључно са
2014. годином, Србија је имала највиши ниво стокова СДИ, истовремено
убедљиво и највећи раст у поређењу са нивоом из 2000. године. Иако је
период 2010.-2014. године био проблематичан када су у питању глобална
инвестициона клима, земље Западног Балкана су вредност капитала и резерви одржале на приближно истом нивоу, уз благу тенденцију раста.
Иако су подаци Светског инвестиционог извештаја УНКТР -а изузетно референтни и најчешће коришћени у анализама СДИ, оправдана су
мишљења према којима апсолутни износ улазних токова и стокова СДИ
нису добар показатељ. Чињеница да се земље разликују по броју становника, нивоу БДП, величини земље и другим параметрима довољан је раз5

Укупни стокови СДИ представљају вредност капитала и резерви (укључујући и
задржане профите) матичне компаније, увећана за нето задуженост филијала према
матичној компанији. Поједини аутори сматрају да су стокови СДИ боља је мера од
токава СДИ зато што обухвата све инвестиционе активности земље у иностранству,
уз укључивање свих финансијских извора и оних изван матичне компаније.
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лог за оваква становишта. Да би се могли изводити упоредиви закључци о
значају СДИ у привредама земаља Западног Балкана, као показатељи често
се узимају процентуално учешће прилива СДИ у БДП-у и прилив СДИ по
глави становника.

Учешће СДИ у БДП-а, како улазних тако и излазних токова, је
веома важан показатељ због своје упоредивости. Сматра се да је висок прилив СДИ, ако је учешће нето прилива у БДП више од 10%.
Ако се анализира учешће нето прилива СДИ у БДП, све земље Западног Балкана изузев Црне Горе имају испод 10%, што значи да на
привреду тих земаља СДИ још увек немају знатан утицај. У наредној
табели, подаци дају увид у тренд кретања процентуалног удела прилива СДИ у БДП-у (табела 5).
Табела 5: СДИ, priliv (улазни токови), % БДП-а, 2008 -2014.
Земља

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aлбанија
Босна и
Херцеговина
Црна Гора

7,56

8,27

8,81

6,79

6,93

9,81

8,27

5,35

1,45

2,41

2,71

2,08

1,59

3,12

21,25

36,88

18,49

12,41

15,32

10,13

11,03

Србија

8,19

6,84

4,81

10,32

3,39

4,6

4,32

Makeдонија

5,91

2,14

2,26

4,56

1,47

3,11

3,07

Извор: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

Током посматраног периоду, Албанија је у просеку остварила учешће
СДИ у БДП од 8.1%, што је одличан резултат у поређењу са Србијом (6.1%) и
Македонијом (3.2%). Најлошији резултат има Босна и Херцеговина са просечним учешћем СДИ у БДП-у од само 2.7% у последњих седам година. Са
просеком од 17.9% у анализираном периоду, Црна Гора је једина земља у региону са учешћем СДИ у БДП-у које се сматра квалитетним параметром за
знатан утицај СДИ на привреду земље. Просек региона Западног Балкана
у периоду 2008-2014. године износио је 7.59% прилива СДИ у БДП-у.
Још један показатељ је значајан у анализи нивоа СДИ, а то је вредност
СДИ по глави становника. Уколико је прилив СДИ по глави становника
већи од 1000 УСД, утицај СДИ се сматра фактором економског развоја. Реалност је да ниво од преко 1000 УСД остварује веома мали број далеко развијенијих и богатијих економија у поређењу са земљама Западног Балкана.
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Већина транзиционих економија је много испод овог нивоа, тако да је исто
стање карактеристично и за већину земаља Западног Балкана (табела 6).

Табела 6: СДИ, прилив, per capita (УСД), 2008 -2014.
Земља

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

309

316

334

278

271

399

343

Aлбанија
Босна и
Херцеговина
Црна Гора

259

65

106

129

92

74

148

1553

2466

1226

899

998

720

800

Србија

462

340

225

571

167

253

232

Makeдонија

279

996

101

228

68

159

165

Извор: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
Босна и Херцеговина остварила је убедљиво најнижи ниво прилива
СДИ по глави становника, у просеку 125 УСД. У периоду 2008.-2014. Године, Албанија и Србија су забележиле просечан прилив СДИ од 320 УСД по
глави становника, док је Македонија на нешто нижем нивоу са 285 УСД. У
складу са претходним показатељом, убедљиво најбољи резултат остварује
Црна Гора, са просечном вредности од 1.237 УСД по глави становника током обухваћеног периода. Регионални просек Западног Балкана у посматраном периоду је 458 УСД прилива СДИ по глави становника.
Још један од поменутих анлитичких показатеља је доходак СДИ
(income) који представља доходак остварен по основу директиних инвестиција током годину дана. Доходак се показује у текућем рачуну платног
биланса и обухвата укупан инвестициони доходак и као такав подразумева: дивиденде, реинвестиране зараде и камате на зајмове (Филиповић,
Петровић, 2015). Променљив тренд кретања током посматраног периода је
караткеристичан и за овај индикатор анализе СДИ (табела 7).
Табела 7: СДИ, доходак, 2008 -2013. (у милионима УСД)
Земља
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aлбанија
301,2
447,8
380,9
139,7
168,9
173,7
Босна и
187,1
104,4
78,5
272,1
205,2
53,4
Херцеговина
Црна Гора
43,2
91,3
99,5
44,9
32,5
28,5
Србија
890,5
450,9
551,7
530,8
602,4
/
Makeдонија
253,4
138,4
231,8
276,3
267,6
324,5
Извор: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DREM.CD.DT
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Албанија је у периоду од 2008-2010. године остваривала изузетно висок доходак на СДИ, да би од 2011. године исти био на на неупоредиво
нижем нивоу. Обрнутно примеру Албаније, Македонија је земља која од
2010. године остварује виши ниво дохотка на СДИ. Босна и Херцеговина
је 2012. године имала највиши остварени дохотак, док Србија свих година
имала изузетно висок ниво инвестиционог дохотка. У земљама Западног
Балкана, како тренд кретања, тако и укупна висина оствареног доходка на
СДИ, се веома разликује. Током анализираног периода, Србија има највиши укупни инвестициони доходак који износи преко 3 милијарде УСД.
Албанија и Македонија су оствариле укупни приход по основу СДИ око
1,5 милијарди УСД, док је Босна и Херцеговина за исти период остварила скоро 901 милиона УСД. Црна Гора је најлошије позиционирана према овом показатељу, са само 339 милиона УСД. Све наведено указује на
постојање значајних разлика између земаља Западног Балкана у погледу
остваривања прихода на СДИ што у великој мери зависи од спровођења
националних економских политика у овим земљама и целокупног инвестиционог амбијента.
АНАЛИЗА ПРИЛИВА СДИ ПРЕМА МОДЕЛИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
У ТРАНЗИЦИОНИМ ЕКОНОМИЈА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Према моделу реализације, постоји неколико основних облика улагања капитала у форми страних директних инвестиција (Гргуревић, 2013):
• Greenfield инвестиције: директне инвестиције у потпуно нови производни погон на иностраном тржишту;
• Прекогранични мерџери: спајање два једнака партнера;
• Прекограничне аквизиције: преузимање или припајање постојећих
предузећа у другој држави;
• Brownfield инвестиције: хибридни модел комбинације аквизиције и
greenfield инвестиције;6
• Заједничка улагања.
• Greenfield инвестиције су најзначајнији облик СДИ и у погледу
вредности и по броју реализованих пројеката. Реч је о облику СДИ
у коме матична фирма улази у ново улагање и изградњу потпуно
новог капацитета у страној земљи, које је у власништву иностра6

Формално се ради о аквизицијама, али суштински оне више личе на greenfield
инвестиције, јер инвеститор готово у потпуности замјењује производне погоне,
опрему и производну линију.
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ног инвеститора. Ове инвестиције су посебно значајне за земље у
транзицији, као један од главних начина уласка страног капитала.
Тренд кретања улазних greenfield инвестиција, био је у кораку са
глобални инвестиционим кретањима. Према вредности greenfield
инвестиција изражене у милионима УСД, Србија је лидер међу
земљама Западног Балкана. За Србијом значајније заостају Босна и
Херцеговина, Македонија и Црна Гора, док Албанија има изузетно
низак ниво вредности greenfield СДИ (табела 6).
Табела 7: Вредност greenfield СДИ, 2008-2014 (млн. УСД)
Земља
Aлбанија
БиХ
Црна Гора
Србија
Makeдонија

2008
3 324
1 981
715
7 734
2 661

2009
116
1 316
120
3 262
776

2010
58
277
372
3 775
454

2011
317
1 258
424
3 981
853

2012
288
1 349
350
4 633
1 117

2013
56
878
612
4 223
576

2014
53
1 006
1 143
2 926
966

Извор: World Investment Report 2015 - http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
Када је реч о броју greenfield пројеката, у извештају УНКТР-а од 2012.
године не постоји евиденција. Од 2008. године до сада, транзиционе економије Западног Балкана су реализовале задовољавајућ број greenfield
пројеката, обзиром на укупне глобалне и регионалне економске околности
(табела 8).
Табела 8: Број greenfield СДИ, 2008-2011.
Земља
Албанија
БиХ
Црна Гора
Србија
Makeдонија

2008
16
25
14
114
22

2009
7
20
1
60
18

2010
6
21
10
83
14

2011
7
29
6
110
25

* подаци од 2012. годинe нису расположиви
Извор: World Investment Report 2011 - http://www.unctad-docs.org/files/
UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf
У складу са предходним подацима о вредности greenfield инвестиција, Србија је реализовала највећи број пројеката овог типа, и може се
закључити да је регионални лидер. Иза Србије су са далеко мањим бројем
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greenfield пројеката Босна и Херцеговина и Македонија, затим Албанија и
Црна Гора.
Спајања или мерџери (mergers) подразумевају спајање две или више
компанија у циљу достизања заједничких циљева, при чему само један од
учесника наставља свој правни и пословни субјективитет. Могу бити хоризонтални, када се повезују две компаније из истог сектора, и вертикални, када се повезују компаније из различитих вертикалних фаза производног процеса. Преузимања или аквизиције (acquisitions) су такве врсте
пословних трансакција при којима компанија купује капитал и обавезе
преузете компаније, при чему може доћи до куповине већинског дела друге компаније (majority acquisition), што се може остварити једнократним
преузимањем више од половине акција друге компаније или постепеним
преузимањем већинског пакета кроз више мањих куповина, или до куповине којима се стиче само мањинско учешће (minority acquisition) у другој
компанији, путем директне куповине, докапитализације или конверзијом
кредита у власништво. Спајања и преузимања (M&As - cross-border mergers
and acquisitions) су термин који се често у литератури налази заједно, али у
међународној инвестиционој пракси доминантну улогу ипак имају аквизиције, док мерџери чине тек око 3% активности (Филиповић, Петровић,
2015). Путем M&As, као моделом реализације СДИ, улагања се остварују
кроз спајање и куповину постојећих економских субјеката. Сматра се да
су M&As најатрактивнији метод инвестирања средстава у иностранству за
оне компаније које желе да консолидују, заштите и унапреде своју глобалну конкурентску позицију. Такође, овај облик има доминантну улогу када
је у питању приватизација великих државних и друштвених предузећа
(Кордић, 2011.). Број и вредност cross-border M&As је далеко мањи у односу на greenfield инвестиције. Реч је о изузетно економски снажним
финансијско-инвестиционим подухватима који се не реализују толико
често, поготово у земљама Западног Балкана. Укупно посматрано за транзиционе економије, вредност ове врсте инвестиција је имала динамичан
кренд кретања, опет у складу са динамиком прилива и одлива СДИ у глобалним размерама. Број реализованих M&As пројеката је у земљама Западног Балкана веома мали, буквално је реч о појединачним примерима
у појединим земљама. У периоду од 2009. до 2011. године за који постоје
подаци, у Србији је укупно реализована 21 инвестиција M&As, у Босни и
Херцеговини и Македонији 5 пројеката, док је у Албанији и Црној Гори
укупно 4 инвестиције овог модела реализације. Укупна вредност свих
ових инвестиција није била преко 2 милијарде УСД (World Investment
Report, 2014).
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Заједничка улагања (јoint venture) се може дефинисати као инвестициони подухват који подразумева партнерски однос два или више предузећа која стварају посебан пословни ентитет, тако што сваки од учесника доприноси у форми капитала, технологије, маркетиншког искуства и
кадра, а ради предузимања одређене економске активности. Подухват је
дугорочног карактера, по принципу заједничка добит – заједнички ризик.
Овај посао обухвата разноврсне садржаје између уговорног односа и интеграције два предузећа која имају различита подручја ангажовања, типовима активности и циљевима због којих долази до пословног повезивања
два партнера (Кордић, 2011). Као и спајање и преузимање, и овај облик СДИ
је далеко мање заступљен у земљама Западног Балкана. Како су реализовани само малобројни примери пројеката овог типа (један од најпознатијих
Фиат аутомобили Србија), не постоје прецизни подаци о укупном броју
и вредности заједничких улагања током посматраног периода. За регион
Западног Баклана заједничка улагања су углавном били карактеристични
као инвестициони пројекти на националном нивоу.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У периоду од 2008. до 2014. године, тренд кретања инвестициноих токова на светском нивоу био је изузетно турбулентан и променљив услед последица два таласа глобалне економске кризе. Након остваривања историјског
рекорда глобалног нивоа инвестиција 2007. године, уследио је период драматичног пада. Након кратког опоравка, други талас финансијске кризе
донео је изузетно низак ниво прилива СДИ у свету. Двогодишњи опоравак
и пораст ниво СДИ у глобалним размерама је остварен. Ипак, насупрот
свим прогнозама, тренда раста се задржао само до 2013. године, након чега
је поново уследио пад. Услед превирањима у глобалној економији, укупна вредност СДИ на светском нивоу се још није вратила на преткризни
ниво. Поред значајних регионалних разлика, на глобалном нивоу дошло
је до промене лидерских позиција. До пре неколико година највећи обим
токова СДИ се одвијао између развијених индустријих земаља и највећи
стокови СДИ су били лоцирани у њима. Северна Америка и Европа су
били неприкосновени лидери у погледу, како улазних, тако излазних токова СДИ. Данас, економије у развоју су највећи примаоци СДИ у свету,
на челу са Азијом која остварује историјски висок ниво. Међу првих десет држава прималаца СДИ у свету, пет су привреде у развоју, док је Кина
постала највећи прималац СДИ. Прилив СДИ у земљама у развоју је имао
бржи раст, захваљујући њиховом релативно брзом економском опоравку и
појачаној домаћој тражњи. Уочљив је снажан раст прилива СДИ у целом
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региону Азије, али посебно се издваја субрегион Источне и Југоистоцне
Азије. Јак економски раст подстакнут домаћом и екстерном тражњом, као
и добра макроекономска основа подстакао је прилив СДИ. Са друге стране, Азија је постала најзначајнији инвеститор у свету, преузимајући прво
место од Северне Америке.
Транзиционе економије Западног Балкана - Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија – имале су тренд кретања прилива СДИ који је био у кораку са глобалном инвестиционом динамиком.
Висок ниво инвестиција, остварен процесом приватизације као главним
покретачем СДИ у земљама Западног Балкана, био је уздрман ефектима
глобалне економске кризе услед којих је забележен драстичан пад СДИ.
Током периода успостављен је краткорочни раст, али земље Западног Балкана су далеко од потпуног опоравка и достизања потребног нивоа СДИ.
Иако постоје одређене регионалне карактеристике, уочавају се и поједине
разлике између земаља. Током протеклих година, Црна Гора је земља у
коју се слило највише СДИ и која је остварила најбољи резултат према
два значајна показатеља – проценат СДИ у БДП-у и вредност СДИ по глави становника. Албанија је била изузетно атрактивна дестинација која је
такође забележила висок ниво СДИ у поређењу са другим земљама региона. Последице глобалне економске кризе нису проузроковала значајнији
пад нивоа СДИ у Албанији. Закључује да прилив СДИ у Босни и Херцеговини, као и Македонији, није на очекиваном нивоу и да места за напредак сигурно има. Ове земље морају да привуку и реализују виши ниво
инвестиција. Тренд кретања прилива СДИ у Србији је био у складу са регионалним и глобалним инвестиционим трендом кретања. Србија је била
изузетно атрактивна инвестициона дестинација, са снажним растом прилива СДИ, али су негативне околности у кризним годинама имале једнако
снажне последице од којих се Србија није ни данас опоравила. На основу
анализираних показатеља може се закључити да су према приливу СДИ,
Албанија, Црна Гора и Србија биле привлачније страним инвеститорима
у односу на Македонију и Босну и Херцеговину. У земљама Запдног Балкана најзастуљенији облик инвестиција су greenfield инвестиције које су
забележиле највише вредности, као и број реализованих пројеката. Србија
је реализовала највећи број пројеката greenfield инвестиција, што је чини
регионалним лидером. Остали облици СДИ, као што су спајања и преузимања или заједничка улагања, су такође били реализовани, поготово у
процесу приватизације, али у далеко мањем обиму у поређењу са greenfield
инвестицијама.
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Данас се глобална економија се суочава са бројним изазовима, изазваним монетарном кризом која се огледа кроз историјски пад руске рубље,
падом цена нафте која би за ЕУ могла да буде директан удар на обновљиве
изворе енергије, као и оправдани страх од раста каматних стопа у САД.
Многе транзиционе економије, укључујући и земље Западног Балкана, још
увек се опорављају од последица глобалне кризе и нису се вратиле на ниво
прилива СДИ од пре почетка рецесије. Очекује се да ће 2015. година бити
тешка година за транзиционе економије са реалним падом страндарда становништва. Обимније инвестиције су неопходне за остваривање економског напретка, вишег животног стандарда грађана и смањење незапослености. То се може постићи унапређивањем инвестиционе атрактивности
и изградњом стабилног, конкурентног и ефикасног пословног амбијента
који би се подстакло привлачење СДИ у регион Западног Балкана.
SUMMARY
TREND ANALYSIS OF THE FOREIGN DIRECT
INVESTMENTS INFLOWS IN WESTERN BALKANS
TRANSITION ECONOMIES
Foreign direct investment (FDI) are the engine of the economy and economic
development of each country, because of its the numerous positive effects from reducing unemployment, raising productivity and competitiveness of the
economy on the world market, to the improvement of living standards. Since
the beginning of transition process, the Western Balkans have continuously
attracted high levels of foreign direct investment. The growth trend was
interrupted by the escalation of the global economic crisis, whose impact on
international investment flows consequently transferred to the Western Balkans
region. The aim of this paper is a detailed analysis of FDI level in transition
economies of the Western Balkans (Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia,
Albania and Montenegro) in order to assess the investment activity in the
region, ant to understand the changes and dynamics of investment flows in each
of the surveyed countries in the period from 2008 to 2014. The paper, beside
the introduction and conclusion, consists of three parts. The first part provides
an overview of global investment trends, the second analyzes the trend of FDI
inflows in each of the Western Balkan countries, while the last part reviews the
level of FDI inflows according to different models realized in selected countries.
The analysis of relevant indicators of investment activity will provide answer
to the question of what the trend has been and the extent of FDI inflow that
was reached in each of the Western Balkan countries. Also, the results show the
current status and whether the countries of the Western Balkans are on the road
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to recovery, despite the fragility of the global economy, uncertain investment
policy and geopolitical risk.
Keywords: FDI, аnalysis, trend, transition economies, the Western Balkans
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ПРЕОБРАЖАЈ УДРУЖЕЊА ЗЕМАЉA
ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ У ЕКОНОМСКУ
ЗАЈЕДНИЦУ ПО УГЛЕДУ НА ИСКУСТВО
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
СAЖEТAК: Историјске националне државе, свесне да је
њихова величина недовољна да би имале значајнију глобалну
улогу, настоје да се чврсто повежу у циљу остваривања
економских и политичких интереса. Интеграционе процесе
у Азији предводи Удружење земаља југоисточне Азије
(АСЕАН). Циљ овог рада је да утврди да ли ће ефекти
регионалне економске интеграције земаља југоисточне Азије
бити једнаки достигнућима Европске уније (ЕУ) на коју се
угледа. Истраживање је усмерено на економску димензију
регионалне сарадње jугоисточне Азије. Обрадом великог
броја релевантних података, прикупљених из теоријске и
студијске литературе и репрезентативних база података:
Светске банке, Уједињених нација, АСЕАН-а, Европске уније,
Светског економског форума и др. омогућен је добар увид
у снаге и слабости, приоритете и перспективе Економске
заједнице АСЕАН. Резултати истраживања показују да
АСЕАН, као модел сопственог, регионалног интегрисања,
треба да користи искуство ЕУ, али да притом не сме да се
занемари суштинске разлике између региона.
Кључне речи: Удружење земаља југоисточне Азије
(АСЕАН), Економска заједница АСЕАН, регионалне
економске интеграције, Европска унија,...
1
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УВОД
Удружење земаља југоисточне Азије - АСЕАН (Association of South-East
Asian Nations – ASEAN) је прешло дуг пут од групе младих земаља до моћног економског и политичког блока, који доминира геополитичким простором југоисточне Азије. Својим стратешки важним положајем, изобиљем
природних ресурса, квалитетним људским потенцијалом и растућим економијама, АСЕАН се економски повезао, путем трговине и инвестиција,
са свим великим привредама света. Иако у непосредној близини веома јаких привреда: Јапана, Кине и Индије, напредак у имплементацији плана
о стварању Заједнице АСЕАН и активне везе са Европском унијом (ЕУ) и
САД, дају АСЕАН-у политичку и стратешку тежину да тражи за себе значајнију улогу у светској економији.
У доступној литератури на српском језику, има веома мало радова посвећених Југоисточној Азији. Ретки радови домаћих аутора за тему имају
АСЕАН, и то безбедоносне аспекте као нпр. Килибарда (2010). Наши економисти се углавном баве овим регионом у оквиру ширих тема као што
су: глобализација светске економије, економске кризе, итд. Нешто чешће,
само као детаљ у раду, аутори афирмишу појединачни економски успех земаља, углавном Сингапура, нпр. Маџар (2012); или тумаче улогу државе
у енормном привредном расту као Душанић (2012), али се не баве АСЕАН-ом као регионалном целином. Разлоге незаинтересованости домаћих
аутора за АСЕАН треба тражити у занемарљивој спољнотрговинској сарадњи Србије са земљама АСЕАН-а2.
Lim (2012) наглашава да без обзира на историјске везе, релације између
АСЕАН-а и Европске уније проучава врло мали број стручњака из Западне
Европе, док је њихов број у АСЕАН-у још мањи. У односима са чланицама
АСЕАН-а, ЕУ мора да се носи са бременом колонијалног освајача. Чланице
АСЕАН-а, изузев Тајланда, биле су европске колоније, а њихове границе,
административне и политичке структуре, образовни системи и економске
мреже потичу из тог периода. Потврду блиских веза види у речима немачког амбасадора у АСЕАН-у: иако АСЕАН и ЕУ нису брат и сестра, нема
сумње да су им гени исти.
Murray (2008) истиче да релације између ЕУ и АСЕАН прате бројне
предрасуде, са стереотипима на обе стране. На Европу се гледа као на ин2

Према подацима Републичког завода за статистику (2015), АСЕАН учествује са 0,3%,
у извозу Србије (разни производи за исхрану), а у увозу (каучук, одећа, обућа и
производи о. хемије) са 1,2 % (негативан салдо -270 мил. $).
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тровертну и старомодну, а на Азију, као на удаљен и егзотичан континент,
што је пре изазов него шанса за сарадњу. ЕУ карактеришу заједничка економска идеологија (капитализам), наднационалне институције и одрицање од суверенитета свих чланица. АСЕАН одликују велике разлике у
етницитету, религији и историјским искуставима. У региону се преплићу
скоро сви познати политички системи, па нема ни заједничке економске
идеологије. За разлику од Европе, не постоји нешто што би се описало као
Азијски систем вредности. Fabbrini (2009) је сагласан и каже да је, за разлику од ЕУ, АСЕАН створен пре као економски него као мировни пакт и
да му недостаје политички идентитет који би обухватио све регионалне
разлике. Док је ЕУ посвећена преобраћању грађана различитих земаља у
грађане Уније, у АСЕАН-у је суверенитет доказ независности од хетерономије и спољне доминације. Чланице АСЕАН су независност избориле
у рату са колонијалистима, па им помисао на губитак суверених права и
њихова институционализација у наднационалну организацију делује претећи.
Билас и др. (2011) сматрају да се АСЕАН битно разликује од ЕУ јер је базиран на плићим споразумима, без формалне институционализације, без
вођења заједничких политика земаља чланица и потпуне либерализације
кретања производних фактора. Раст популарности регионализма тумаче
домино ефектом (са растом броја земаља чланица, расте притисак на нечланице јер интеграције утичу на „скретање“ трговине и инвестиција) јер
мање развијене земље морају да се прилагоде стандардима развијенијих,
без обзира на то да ли је то у складу са њиховим потребама и могућностима.
Murray (2010) каже да пошто ЕУ не може да се носи са утицајем САД
који почива на војној сили, у одбрани својих економских интереса у региону југоисточне Азије води политику условљавања инструментима „меке
силе“. ЕУ јесте најнапреднији облик интеграције у свету, али су у Европској комисији склони интеграционом снобизму. Замера им на промовисању сопственог искуства као крајњег телеолошког корака у идеалној интеграцији и модела за све регионе, иако релативни успеси ЕУ немају општу
примену.
Garelli (2012) указује на очиту неусклађеност између тежње ЕУ да се
представи (и буде прихваћена) пре свега као саветодавац и перцепције
АСЕАН-а да ЕУ углавном доживљава као егоистичну тржишну силу. Концепт тржишне силе је посебно битан јер укључује могуће реперкусије на
приватне компаније, на чију се реакцију рачуна као на додатни притисак да се прихвате ставови ЕУ. Јединствено тржиште ЕУ подупире њену
261

Д. ДЕДЕИЋ

ПРЕОБРАЖАЈ УДРУЖЕЊА ЗЕМАЉA...

нормативну снагу, будући да приступ тржишту захтева испуњење политичких услова (демократија, права мањина, екологија), што изазива револт
код партнера из АСЕАН-а.
Wong (2012) тврди да иако је ЕУ је одувек много више од „инспирације“ за АСЕАН, посебно као економска интеграција, показало се да је иза
тврдње АСЕАН-а да своју интеграцију граде по узору на ЕУ, само намера
да лакше привуку СДИ. Пружајући привидну слику пуне интегрисаности,
АСЕАН је стекао међународни легитимитет. Студијска посета Бриселу
чланова Секретаријата АСЕАН-а да детаљно проуче Повељу ЕУ 2007. доказује да поново јача идеја ослањања на искуство институција и економске
интеграције ЕУ. Обично се као два најзначајнија примера дифузије правила ЕУ на југоисточну Азију помињу: Повеља АСЕАН-а и Пројекат Економске заједнице АСЕАН-а.
Jetschke и др. (2011) одбацују директно наметање постулата ЕУ као
ваљано тумачење јер АСЕАН не жели да приступи ЕУ. Одбацују тврдњу
да је симболични гест Европске комисије, да финансијски подржи процес
интеграције АСЕАН-а3, потврда наметања европског модела интегрисања
као референтне тачке и својеврсног узора. Кажу да како ЕУ нема потписане споразуме о економској сарадњи са АСЕАН као групацијом, не може ни
кроз ове, формалне канале да наметне своје институције или законе. Релативно симетрични односи између ЕУ и АСЕАН-а искључују механизме
подстицаја и принуде.
Angresano (2004) каже да, иако из АСЕАН-а поручују да не желе да копирају правила и институције ЕУ (’ASEAN Way’), треба уважити европска
достигнућа. Европска интеграција је позитивно утицала на „стварање трговине“ (производња се мења увозом из друге чланице царинске уније),
као и на економски раст, захваљујући побољшању инвестиционе климе
која је привукла слободан капитал. Монетарна сарадња, која би по угледу
на ЕУ подразумевала заједничку валуту, оснажила би преговарачку позицију АСЕАН-а на међународном тржишту, а била би и најбоље решење за
претњу од конкурентске девалвације у региону.
Plummer (2002) каже да би ближа финансијска и монетарна сарадња у
АСЕАН-у требала да се развија по угледу на ЕУ. Монетарну политику би
требале да воде кредибилније државе чланице, па би оне мање кредибилне
3

Путем The ASEAN Regional Integration Support from the EU дато је 70 мил. (2007-2013) и
обећано 170 мил. € (2014-2020), а за изградњу јединственог тржишта још 15 милиона €
(2012-2015) (EU external action, 2015).
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могле да „увезу кредибилитет“ (као што је нпр. Италија „увезла“ Немачки).
Каматне стопе треба да се изједначе како би се смањио кредитни ризик
региона и последично цена капитала. Хармонизација правила, рачуноводствених стандарда и правног оквира који може да прати регионално
интегрисање учиниће регион атрактивнијим за стране и регионалне инвеститоре.
Предмет овог рада су актуелни светски положај АСЕАН-а и поуке из
искуства европске економске интеграције које би могле да помогну у потрази за економским напретком и очувањем конкуретности у ери глобализације. Циљ рада је да утврди да ли ће ефекти регионалне економске интеграције земаља југоисточне Азије бити равни достигнућима Европске уније
на коју се угледа.У фокусу овог рада је Економска заједница АСЕАН (назив
асоцира на европско искуство) и њена четири стуба (попут „четири слободе ЕУ“): успостављање јединственог тржишта, стварање висококонкурентног економског региона, постизање равномерног економског развоја
и пуна интеграција у светску економију. У складу са циљем и предметом
истраживања формулисана је полазна хипотеза (X0): АСЕАН, као модел
сопственог, регионалног интегрисања, треба да користи искуство Европске уније. У циљу потврђивања полазне хипотезе изведене су две посебне
хипотезе: (X1) чланице АСЕАН-а, попут чланица Европске уније, више тргују између себе него са земљама ван региона; и (X2) изградњом Економске
заједнице (AEC), АСЕАН ће постати равноправан партнер светским силама. Провером ових хипотеза у раду, очекује се одговор на питање да ли
може да се реализује намера о изградњи глобално конкурентне, Економске
заједнице АСЕАН, на ефикасним и рационалним основама, уз пуно уважавање специфичности које ова регионална интеграција носи са собом.
Рад је структуриран на следећи начин. Предмет, циљ и хипотезе истраживања, као и преглед релевантне литературе посвећене релацијама Европске уније и Југоисточне Азије су приказани у уводном делу рада. Након
тога је презентована методологија коришћена у истраживању. Историјат и
економско-социјална анализа Удружења земаља југоисточне Азије је приказана у наредном делу рада, а потом закључци и литература.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Рад се бави темом регионалне интеграције у компаративној перспективи: полазна тачка је Удружење земаља југоисточне Азије (АСЕАН), а
референтна Европска унија. Истраживање је, углавном, ограничено на
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економску димензију регионалне сарадње земаља југоисточне Азије и не
улази у политичко-безбедоносне и културно-друштвене теме, изузев ако
се не преплићу са економском сфером. Ширина истраживања, природа и
сложеност теме захтевали су примену већег броја научних метода. Примењена је дескриптивна статистичка обрада која подразумева методе прикупљања, сређивања и приказивања прикупљених и обрађених података, метод анализе и синтезе, и компаративнa анализa. Овим методама је
квалитативно и квантитативно анализиран садржај различитих извора.
Како би се дошло до релевантних података потребних за израду овог рада,
коришћена је домаћа и страна теоријска и студијска литература. У истраживању су коришћене и репрезентативне базе података: Светске банке,
ММФ-а, UNCTAD, ASEANstat, Eurostat, Светског економског форума и
др. јер пружају добар увид у: макроекономско окружење (број становника, стопе инфлације и (не)запослености, девизне резерве), економску снагу
(БДП и БНП), спољну трговину и инвестиционе токове земаља чланица
АСЕАН-а. Индуктивно-дедуктивна метода је коришћена у фази провере
(потврђивања или оповргавања) постављених хипотеза и при формулисању закључака.
ИСТОРИЈАТ И ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА АНАЛИЗА
УДРУЖЕЊА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ – АСЕАН
Јаз између узвишених циљева и скромних достигнућа прати АСЕАН
још од 1967, када је у Бангкоку, као хладноратовски, антикомунистички
блок, институционализован са пет чланица: Тајланд, Малезија, Сингапур,
Индонезија и Филипини. Брунеји су им се придружили 1984, Вијетнам
1995, две године касније Лаос и Мјанмар, а последња земља примљена у
друштво била је 1999. Камбоџа. Данас је ових десет чланица окупљено под
мотоом „Једна Визија, један идентитет, једна заједница“. Преломна година
за интеграцију је била 1997, када се Азија суочила са финансијском кризом.
Најзначајније факторе јачања интеграције треба тражити у: огромном разочарењу на реакцију САД на азијску кризу и непримереним политикама
ММФ-а; разочарењу у напредак АПЕК-а; предлогу Јапана да се током кризе оформи Азијски монетарни фонд; новом, врло успешном „Мијазавином
плану“ од 30 милијарди долара за подстицање опоравка Источне Азије; и,
на крају, одлуци Кине да не девалвира јуан, која је створила осећај солидарности у региону. Иако се још 1997. кренуло у стварање заједничког тржишта, 2007. се отишло корак даље. Потписана је „Декларација из Себуа“ и
донесен акциони план „ASEAN Blueprint“ с циљем стварања, до краја 2015,
Заједнице АСЕАН, базиране на три стуба (попут ЕУ): политичко-безбе-
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доносна (ASEAN Security Community - ASC), културно-друштвена (ASEAN
Socio-Cultural Community - ASCC) и економска заједница (ASEAN Economic
Community - AEC) (АSEAN Secretеriat, 2008). Стратешки циљ АСЕАН-а је
јачање сарадње како би се смањио јаз у одређеним економским и социјалним димензијама између развијенијих земаља тзв. АСЕАН 6 (Сингапур,
Индонезија, Брунеји Дарусалам, Малезија, Филипини, Тајланд) и мање
развијених чланица тзв. КЛМВ (Камбоџа, Лаос, Мјанмар и Вијетнам).
АСЕАН кроз форум „АСЕАН+3“, блиско сарађује са Кином, Јапаном и Јужном Корејом и на стварању азијске монетарне уније. АСЕАН+3 је резултат
тежње АСЕАН-а да ојача везе са ЕУ, уз уважавање жеље ЕУ да се сарадња
прошири на целу Источну Азију. Економске везе између Европе и Југоисточне Азије иначе имају дубоке историјске (колонијалне) корене. Протежу
се кроз већи број канала (трговина, инвестиције, страна помоћ и дознаке)
и свакодневно јачају.
Табела 1 потврђује да земље интеграције АСЕАН представљају врло важан субрегион Азије будући да на површини од 4,4 милиона квадратних
километара живи скоро 616 милиона људи (8,8% човечанства). По пространству, највећа чланица АСЕАН-а је Индонезија, а најмања Сингапур. У
погледу броја становника, чланице варирају у распону од 418 хиљада у Брунејима до 250 милиона у Индонезији. У Сингапуру, Брунејима, Малезији и
на Филипинима више од половине становника живи у урбаној зони, док у
земљама у развоју (КЛМВ) и на Тајланду већина живи на селу. Индонезија
има једнако распоређено становништво у селу и у граду. Релативно високе
дугорочне стопе раста становништва (1-3%) представљају сталан извор социјалних проблема. Ове стопе су највише у Брунејима и Сингапурy, али су
последица прилива становништва а не високих стопа фертилитета. Миграције су једносмерне, од сиромашнијих ка богатијим земљама, и повезане
су са постојећим релативно високим стопама незапослености на Филипинима и у Индонезији. Вијетнам, Филипини, Мјанмар, Лаос и Индонезија
су земље емиграције (одлива радне снаге), док су Тајланд, Сингапур, Малезија, Камбоџа и Брунеји земље имиграције. И поред растуће понуде неквалификоване радне снаге изазване миграцијама, компаративна предност
АСЕАН-а је младо становништво, образована и вредна радна снага, али и
велико тржиште које наставља да се развија у правцу трговине и инвестиција. Брз економски развој, раст прилива страних директних инвестиција
(СДИ), колебање цена енергената, али и хране (због слабих приноса) били
су узрок високих стопа инфлације у АСЕАН(нпр. 2007. у Мјанмару 34%).
Постојеће, једноцифрене стопе инфлације, потврђују успех спроведених,
антиинфлаторних мера. Велике разлике кумулативних девизних резерви
земаља АСЕАН 6 и КЛМВ будућа заједница мора да превазиђе како би се
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државе што боље интегрисале. Темпо акумулирања девизних резерви је
убрзан након азијске финансијске кризе јер су у АСЕАН-у схватили њихову важност у обезбеђењу ликвидности и спречавању шпекулативних удара. Високи нивои резерви су им помогли и да преброде пад прилива кредита из економски јачих земаља који је уследио са појавом светске кризе.
Табела 1. - АСЕАН – основни подаци 2014.4
Држава

површина
км 2

становништво
%

(000)

%

стопе
незапослености

стопе
инфлације

девизне
резерве
(мил. $)

просечан
годишњи курс
1 US$

валута

Брунеји

5.765

0,13

418

0,1

3,8%

-0,2%

3.575*

1,25

B$

Камбоџа

181.035

4,08

15.135

2,5

0,3%

3,9%

4.998*

3.995

Riel

1.860.360

41,94

249.866

40,6

6,3%

6,4%

99.387*

10.586 Rupiah

236.800

5,34

6.770

1,1

1,4%

6,4%*

1.065*

8.224

Kip

Индонезија
Лаос
Малезија

330.252

7,45

29.717

4,8

3,2%

3,1%

134.854*

3,16

Ringgit

Мјанмар

676.577

15,25

53.259

8,7

3,4%

4%

7.353*

938

Kyat

Филипини

300.000

6,76

98.394

16

7,1%

4,1%

83.182*

42,89

Peso

Сингапур

710,3

0,016

5.399

0,9

2,8%

1,0%

277.798*

1,25

S$

Тајланд

513.120

11,57

67.011

10,9

0,7%

1,9%

167.230*

30,73

Baht

Вијетнам

331.051

7,46

89.709

14,6

2,06%

4,1%

25.893*

20.934

Dong

ASEAN

4.435.670

100

615.676

100

3,11%

3,5%

805.335*

-

-

KLMV

1.425.463

32,1

164.873

26,8

1,79%

4,45%

39.309*

-

-

3.010.207,3

67,9

450.804

73,2

3,98%

2,87%

766.026*

-

-

ASEAN 6

*подаци za 2013.

Извор: World Bank база података, доступно на: http:/data.worldbank.
org и ASEANstats база података, доступно на: http:/aseanstats.asean.org,
[12.5.2015]
У табели 2, уз напомену да за Мјанмар не постоје релевантни подаци,
уочљиво је да чланице АСЕАН-а имају веома различите нивое развоја и
економске снаге, почевши од Сингапура, који спада у развијене земље и је4

ЕУ: 28 чланица, површина: 4,3 милиона км2, 506,7 милиона становника; стопа
незапослености (2013): 10%, стопа инфалације (consumer prices): 1,5%; просечна
вредност валуте: 1$=0,7489€; други највећи светски БДП (18,14 билиона $) са стопом
раста од 1,4% (БДП per capita PPP: 38.300 $). Вредност спољне трговине (2012): 4,485
билиона $ (извоз: 2,173, увоз: 2,312). Вредност девизних резерви (2011): 8.683,8
милијарди $.
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дан је од четири „Азијска тигра“, до Мијанамара и Камбоџе, који су у групи
земаља у развоју (Least Developed Countries - LDC). Реч је о север-југ типу
интеграције (North-South), или центар-периферија (hub and spoke), при
чему север (центар) означава развијену индустријску земљу, а југ (периферија) пољопривредну и/или неразвијену земљу. АСЕАН има више од 2.125
милијарди долара БНП-а, али то регионално богатство није једнако распоређено: од 54.040$ per capita у Сингапуру до само 950$ у Камбоџи. Највећи
регионални и 16. светски БНП има Индонезија, док су, глобално, најбоље
рангирани Сингапурски: БНП per capita (16) и БНП по паритету куповне
моћи (6). Најслабије се котирају КЛМВ. Како би се премостиле наведене
разлике између чланица и обезбедио равномеран економски развој (трећи
стуб AEC), покренута је Иницијатива за интеграцију АСЕАН-а (Initiative
for ASEAN Integration).
Табела 2. - АСЕАН –економска снага 2013.

Држава
Брунеји*
Камбоџа
Индонезија
Лаос
Малезија
Мјанмар
Филипини
Сингапур
Тајланд
Вијетнам

БРУТО НАЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОД
per capita
паритет куповне
Атлас метод
моћи
Атлас метод
позиција
позиција у per capita позиција
у мил. $
$
у свету
свету
$
у свету
12.460
115
31.800
39
49.910
14
14.448
122
950
185
2.890
174
894.967
16
3.580
141
9.270
126
9.839
141
1.450
172
4.550
160
309.937
36
10.430
88
22.530
71
n.a.
n.a.
<1045$
n.a.
n.a.
n.a.
321.810
35
3.270
145
7.840
133
291.788
37
54.040
16
76.860
6
357. 661
33
5.340
118
13.430
103
156.447
58
1.740
165
5.070
156
*подаци za 2011.

Извор: World Bank база података, доступно на: http:/data.worldbank.org.
[15.6.2015]
У табели 3, оно што је заједничко за све земље АСЕАН-а јесу екстремно високе стопе раста БДП (мере економског развоја) које се бележе у
последњој деценији. Њихов БДП, токови трговине и СДИ снажно расту,
што води ка структурним променама у привредама ових земаља. Учешће
пољопривреде у БДП-у АСЕАН-а се временом смањује, учешће индустрије
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је у зениту, док учешће услуга стално расте. Велике разлике међу десет земаља чланица АСЕАН потврђују подаци према којим је БДП Индонезије,
најбогатије земље АСЕАН-а, чак 77 пута већи од оног најсиромашније
земље (Лаос), док је БДП per capita у Сингапуру скоро 53 пута већи од оног
у Мјанмару. БДП per capita АСЕАН-а је у снажном успону, а предњаче Сингапур и Брунеји. Најмањи БДП per capita имају Мјанмар и Камбоџа. Просечни БДП per capita на нивоу АСЕАН-а износи 12.088 $ (стопа раста 4,3%).
У време пре светске кризе, док се и у већини земаља ЕУ бележио скроман
просечан годишњи раст од око 2%, БДП земаља АСЕАН-а су снажно расли
5-6%. Од 2008. АСЕАН бележи просечни, годишњи раст БДП-а од 5,41%, у
односу на -0.10% групације G6 (САД, Јапан, Немачка, Велика Британија,
Француска и Италија) i 4,41% EMG 6 (Бразил, Кина, Индија, Мексико, Русија и Турска). Просечна стопа раста је виша у КЛМВ, него у АСЕАН 6.
Посматрано на дуги рок, Брунеји имају најнижу стопу раста -1,8% (0,9%,
2012). Најпропулзивније земље су: Мјанмар (стопе веће од 10%), Лаос и
Камбоџа. Индонезија и Вијетнам стабилно расту, док стопе раста Малезије, Филипина, Сингапура и Тајланда последњих година доста варирају
од негативне (или 0%) до нешто више од 6%. И укупна вредност извоза и
увоза АСЕАН је повезана са величином и укупним нивоом развијености
земље. Сингапур предњачи у овим подацима иако је у погледу броја становника и територије мала земља. Сингапур има највеће учешће увоза и
извоза (2012. чак 209%) у БДП, а најмање Индонезија. Вредности Сингапурског извоза и увоза надмашују вредност БДП-а, јер углавном тргује интермедијарним добрима (сировинама и полупроизводима). Према подацима Светске банке [1.6.2015], интересантно је да Сингапур има врло висок
ниво јавног дуга (110,9 % БДП-а у 2012), са трендом даљег раста, али он
не служи за покривање буџетских рупа без дна нити је резултат успорене
привреде. Јединственост јавног дуга Сингапура лежи у убрзаном привредном расту, који прате мање каматне стопе на нови дуг, јер је смањен ризик
од евентуалног неплаћања. Узимање нових кредита да би се вратио стари
дуг смањује будући терет дуга, пошто га богата привреда враћа по мањој
каматној стопи. Малезија има следећи највећи јавни дуг (51,8% БДП-а), а
Индонезија најмањи дуг (26,2% БДП-а) који је у опадању, док остале четири чланице АСЕАН 6 имају стабилан тренд. За КЛМВ не постоје поуздани
подаци о нивоима њихових дугова.
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Табела 3. - АСЕАН – бруто домаћи производ 2013.
Држава
Брунеји
Камбоџа
Индонезија
Лаос
Малезија
Филипини
Сингапур
Тајланд
Вијетнам
АСЕАН*
КЛМВ*
АСЕАН 6

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД
позиција per capita стопа
(мил. $) светски
у свету
(USD)
раста %
16.111
0,021%
113
38.563,3
-1,8
15.238
0,020%
118
1.006,8
7,4
868.345
1,148%
16
3.475,3
5,8
11.243
0,015%
133
1.660,7
8,5
313.159
0,414%
35
10.538,1
4,7
272.067
0,360%
40
2.765,1
7,2
297.941
0,394%
36
55.182,5
3,9
387.252
0,512%
30
5.779,0
1,8
171.390
0,227%
57
1.910,5
5,4
2.352.746
3,111%
12.088,13
4,29
197.871
0,262%
1.144,50
5,325
2.154.875 2,850%
19.383,88
2,16
* без Мјанмара јер не постоје подаци

Учешће у %
извоз увоз
76,2
65,7
23,7
37,2
81,7
27,9
190,5
73,6
83,9
73,38
62,27
78,93

32,5
73,8
25,7
46,1
72,4
32
167,5
70,3
79,8
66,68
66,57
66,73

Извор: калкулација аутора према World Bank бази података data.
worldbank.org, [5.5.2015]
Према табели 4, најразвијеније чланице АСЕАН-а су Брунеји, са својим
огромним нафтним резервама, и Сингапур чији БДП је једнак БДП-у Западних земаља и чак већи од неких земаља ЕУ (посебно новијих чланица).
Малезију, са трећим по величини per capita дохотком у АСЕАН-у, за Светску банку је земља вишег средњег дохотка. Земље нижег средњег дохотка
су Тајланд, Индонезија, Вијетнам, Лаос и Филипини. Камбоџа и Мјанмар
са ниским дохотком су сврстане у земље у развоју. За Светски економски
форум глобално најконкуретнији (GCI) члан АСЕАН је Сингапур, а истовремено га види и као туристички најатрактивнију дестинацију (TTCI).
Туризам, као облик невидљивог извоза, је сектор који игра важну улогу у
укупној привреди АСЕАН-а будући да учествује са 4,6% у укупном БДП-у
АСЕАН-а односно са 10,9%, када се узму у обзир сви индиректни доприноси. У туризму је директно запослено 9,3 милиона људи (3,2% свих запослених), а индиректно 25 милиона. Анализа туризма, открива шаролику слику земаља чланица АСЕАН. Сингапур, нпр. привлачи 20 пута више
туриста per capita и 30 пута више дохотка per capita од просека АСЕАН-а.
Малезија, са око 25 милиона посетилаца годишње, је једна од најцењенијих
светских дестинација, док Филипини, упркос много већем броју становни-
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ка, имају шест пута мању посету. Индекс људског развоја (HDI), показатељ
укупног демографског стања, сугерише да су рурално и етничко сиромаштво, као и неједнак раст прихода огроман проблем за АСЕАН. Од раста трговине и укупних стопа раста корист има мали део становништва, посебно
Индонезије и Филипина, па су и велика социјална раслојавања. Превођење
привредног раста са макро на микро ниво, стварање нових радних места и
смањење сиромаштва остаје водећи проблем за већину земаља АСЕАН-а.
Табела 4. - Актуелни показатељи развијености и конкурентности
чланица АСЕАН
Држава
HDI*
GCI**
Доходак***
TTCI****
Брунеји
30
28
висок
72
Камбоџа
136
95
низак
106
Индонезија
108
34
нижи средњи
70
Лаос
139
93
нижи средњи
n.a.
Малезија
62
20
виши средњи
34
Мјанмар
150
134
низак
n.a.
Филипини
117
52
нижи средњи
82
Сингапур
9
2
висок
10
Тајланд
89
31
нижи средњи
43
Вијетнам
121
68
нижи средњи
80
* HDI - Human Development Index, ** GCI - Global Competitiveness Index, ***
World Bank Development Indicators, **** Travel and Tourism Competitiveness
Index (World Econonomic Forum)
Извор: UNDP (2014); World Economic Forum (2014) и (2015); The World Bank
(2014)
Већина чланица АСЕАН-а је усвојила политику извозно оријентисане
привреде, посебно карактеристичну за Сингапур и Малезију. У региону
се примењују релативно ниске царинске стопе, изузев за пољопривредне
производе, пића и неке индустријске производе (хемикалије, транспортну опреме и одећу из неких земаља). Као по правилу, царинске стопе се
смањују са растом прихода, па најбогатије државе региона, Сингапур и
Брунеји, имају, у суштини, бесцарински режим. Сингапур једино царини
увоз пића и дувана са 2,1%, док за све остало не постоји царинска стопа (износи 0%). Индонезија, Малезија, Филипини и Тајланд, земље са средњим
приходима имају, углавном, и ниске тарифе. Државе са најслабијим привредама, Камбоџа, Лаос и Вијетнам, имају релативно високе царине. Од
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овог ’правила’ одступа Мјанмар са ниским царинама. Како су царинске
стопе неуједначене у целом АСЕАН-у, упитан је план о стварању царинске
уније. Сингапур који практично нема царинске тарифе ће тешко пристати
да уведе Заједничке царинске тарифе (ASEAN Common External Tariff ) које
нису равне нули. Већина чланица је последњих година поправила своје
трговинске перформансе захваљујући споразумима о слободној трговини
(FTA). Стартешко достигнуће АСЕАН-а је изградња зоне слободне трговине АСЕАН-а (ASEAN Free Trade Area-AFTA) 1992, с циљем јачања конкурентости чланица на светском тржишту, подстицања економског развоја кроз СДИ и проширење зоне слободне трговине према Кини, Јапану
и Индији. AFTA је есенцијална за стварање јединственог тржишта и производне базе као стуба Економске заједнице АСЕАН-а. Слободна трговина
није стриктно дефинисана, јер су дозвољене тарифе у распону од 0-5% уз
изузеће одређених „осетљивих“ производа. До сада је укинуто 99% царина
на унутаррегиналну трговину између земаља АСЕАН6, а стопе су са 12%
из 1992. смањене на 0,95%. КЛМВ тргује 98,6% роба са 0-5% царине. Циљ
је бесцаринска трговина у целом АСЕАН-у, након пуне имплементације
AEC. Током последње две деценије, регионални извоз и увоз се пребацио
са природним ресурсима интензивних производа ка електроници и другим софистициранијим производима. Промет услуга чини отприлике 1/4
трговине АСЕАН-а. Спољна трговина се, очекивано, разликује међу чланицама. Мање развијене земље (LDC) и Брунеји имају високо концентрисане трговинске портфолије а Индонезија и Вијетнам имају већи број извозних сектора и избалансиранији микс извозних производа. Извоз LDC је
углавном базиран на основној роби, попут одеће и хране, док развијеније
земље извозе електричне апарате и компоненте. „Регионални проблем“,
Мјанмар, је средином XX века био један од највећих извозника пиринча
и тисовине на свету, а данас је најсиромашнија земља у ширем подручју.
Држава контролише извозне, лукративне секторе: производњу нафте, гаса
и драгог камења (9/10 рубина на свету је из Мјанмара).
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Табела 5. - АСЕАН – спољна трговина 2014.

Држава

Интра-АСЕАН
трговина

Екстра-АСЕАН
трговина

Извоз

Увоз

укупно

Укупна
трговина Салдо

Брунеји

4,49

од
укупне
29,8%

Камбоџа

4,12

22,5%

14,21

Индонезија

94,66

25,6%

274,52

74,4%

182,55

186,63

369,18

-4,08

Лаос

3,73

63,4%

2,16

36,6%

2,59

3,29

5,88

-0,70

Малезија

119,03

27,4%

315,20

72,6%

228,33

205,90

434,23

22,43

Мјанмар

9,87

42,1%

13,58

57,9%

11,44

12,01

23,45

-0,57

млрд. $

10,57

од
укупне
70,2%

11,45

3,61

15,06

7,83

77,5%

9,15

9,18

18,32

-0,03

млрд. $

у милијардама $

Филипини

22,79

19,1%

96,32

80,9%

53,98

65,13

119,11

-11,15

Сингапур

206,67

26,4%

576,59

73,6%

410,25

373,02

783,27

37,23

Тајланд

103,67

21,7%

374,58

78,3%

228,73

249,52

478,25

-20,79

Вијетнам

39,53

14,9%

225,24

85,1%

132,66

132,11

264,77

0,55

АСЕАН

608,56

24,23%

1.902,96 75,77% 1.271,13 1.240,39 2.511,52

30,74

КЛМВ

57,25

18,3%

255,18

АСЕАН 6

551,31

25,1%

1.647,78

81,7%

155,84

156,59

312,43

74,9% 1.115,29 1.083,80 2.199,09

-0,75
31,49

Извор: World Trade Organization (2014) и ASEAN Secretеriat базa података
[25.5.2015]
Табела 5 показује да већина чланица АСЕАН-а има дефицит у трговинским билансима, иако их Филипини, Вијетнам, Тајланд и Лаос последњих година, у мањој мери, смањују. Сингапур има највећи укупни
трговински суфицит, а следи га Малезија. Мјанмар је, на дуги рок, највише поправио позиције у трговинском билансу, док је овај раст нешто
умеренији у Индонезији и на Филипинима. Све земље АСЕАН-а су чланице Светске трговинске организације. Углавном, извозе изван региона
(72,4%), а увозе (74,1%) из АСЕАН-а. Изузетак је Лаос са високим нивоима
интрарегионалног извоза и ванрегионалног увоза. Према подацима World
Trade Organization (2014) укупан извоз АСЕАН-а вреди 1.271 милијарду $,
од чега: извоз између држава чланица износи 331,5, а извоз ван заједнице
939,5 милијарди. Укупан увоз у АСЕАН износи 1240 милијарди $, од чега:
увоз из држава чланица износи 287 а увоз ван заједнице 953 милијарди.
Како унутрашњорегионална трговина у земљама АСЕАН-а представља у
просеку четвртину укупне или 24,23% (наспрам три четвртине у ЕУ), одбацује се хипотеза (X1) да чланице АСЕАН-а, попут чланица Европске
уније, више тргују између себе него са земљама ван региона. Ово исто-
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времено значи да АСЕАН још увек нема заједничко тржиште (први стуб
AEC). Оправдавање за мало учешће у унутаррегионалној трговини може
да буде то што су се у АСЕАН-у определили за изградњу конкурентности
у глобалном оквиру (други стуб AEC). Заправо, циљ ефикасне регионалне
интеграције не би требао да буде раст учешћа унутаррегионалне трговине
већ стимулисање раста удела у трговини са светом, раста продуктивности
и обезбеђивање ефикасније поделе рада.
Табела 6. - Највећи спољнотрговински партнери АСЕАН-а у 2014.
Укупна трговина
Држава
Кина
EУ 28
Jапан
САД
ЈужнаКореја
Свет

мил. €
274.406
190.483
184.060
159.556
103.457
1.462.920

%

извоз
мил. €

увоз
%

мил. €

18,8% 116.816 16,3% 157.590
13%
96,139 13.4% 94,344.0
12.6% 93,929.0 13%
90,131
10,9% 88.009 12,3% 71.547
7,1%
40.695
5,7% 62.762
100% 715.990 100% 746.929

%
21,1%
12.6%
12.1%
9,6%
8,4%
100%

трговински
биланс
(мил. €)
-40.774
1.795
3.798
16.462
-22.067
-30.939

Извор: European Commission (2015)
Према табели 6 Кина је најзначајнији трговински партнер АСЕАН-а.
Године 2007. су потписали економски споразум који олакшава испуњење
плана о стварању зоне слободне трговине (China-ASEAN Free Trade AreaCAFTA). Ова зона, са 1,8 милијарди потрошача и обимом размене од 1,2
билиона $, представља треће по значају светско тржиште, одмах после тржишта ЕУ и Северне Америке. Кина је укинула царину на све производе
из АСЕАН-а, али је допустила да сиромашне КЛМВ и даље царине кинеску
робу. И тржиште ЕУ је од изузетног значаја за све земље АСЕАН-а 5.
Преговори о споразуму о слободној трговини (FTA) између АСЕАНа и ЕУ су покренути 2003. ЕУ је тада предложила оквир Иницијативе о
трансрегионалној трговини (Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative
– TREATI). Нови подстицај даљем јачању сарадње представља формирање тзв. Vision Group on ASEAN-EU Economic Partnership 2005. Ипак, FTA
споразум између ЕУ и АСЕАН још није закључен на нивоу регионалних
5

ЕУ-АСЕАН трговина расте по просечној годишњој стопи од 7% (1993-2013) (EU external action,2015).
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интеграција, већ постоји само на билатералном нивоу (Partnership and
Cooperation Agreement-PCA), па Мјанмар, Камбоџа и Лаос нису укључени
у овај процес. Последње две, као најмање развијене земље, већ имају повлашћени бесцарински приступ тржишту ЕУ под окриљем иницијативе
„Everything But Arms“, док је однос ЕУ према Мјанмару је врло замршен.
С једне стране, ЕУ је увела економске санкције Мјанмару под изговором
да се у тој земљи крше људска права и основни демократски принципи.
С друге стране, утицај тржишта тера ЕУ да избегава сукоб како не би изгубила удео на високопрофитабилном тржишту6. Европска комисија, за
разлику од Секретаријата АСЕАН-а са ротирајућим председницима, има
овлашћење да преговара у име свих 28 чланица, па „меком силом” намеће
своје интересе. Истовремено, ЕУ билатералним споразумима слаби преговарачку позицију АСЕАН-а, јер подрива његов циљ да проблеме решава као блок. Тако су нпр. Чланови Европског парламента током посете
Сингапуру 2007, тражили да се Мјанмар искључи из FTA, да се редефинише Сингапурски закон о заштити клијената банака (због наводне пореске евазије), као и да се изједначи положај ЕУ производа са домаћим на
тржишту АСЕАН-а. FTA су стратешки циљ (и четврти стуб) AEC. Поред
CAFTA-е, важни су споразуми о слободној трговини са Јапаном (AJFTA),
Јужном Корејом (AKFTA), Аустралијом и Новим Зеландом (AANZFTA),
као и споразум са Индијом (AIFTA). Свеобухватно регионално економско
партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) уговорено је 2013, а обухвата АСЕАН, Кину, Индију, Јапан, Јужну Кореју, Аустралију и Нови Зеланд. RCEP ће бити највећа зона слободне трговине на свету
са 3,35 милијарди људи (више од половине светске популације) и више од
27% учешћа у светском БДП-у. Ови економски споразуми имају политичке
узроке. Севернокорејска претња али и огромне кинеске потребе за сировинама и енергентима, које су благодат за Индонезију и Мјанмар али због
борбе око контроле ресурса у Јужном кинеском мору представљају претњу
за Тајланд и Вијетнам, понукале су АСЕАН да склопи CAFTA и Кина уведе
у много предвидљивије трговинске односе. Даље, страх да ће им CAFTA
угрозити позиције водећих снадбевача делова и компоненти, приближио
је Јапан, Индију и Јужну Кореју АСЕАН-у. На крају, овим споразумима се
смањује важност САД као финалне извозне дестинације. Иако је либерализација увећала унутаррегионалне трговинске токове, тржиште АСЕАНа је значајно само за Вијетнам, Лаос и Брунеје. Заправо, већина чланица
свој извоз усмерава ка високо развијеним земљама са високом куповном
6

Након што је 2012, Аун Сан Су Ћи, добитница Нобелове награде за мир, ушла у
парламент Мјанмара, ЕУ је суспендовала све санкције сем на оружје. Овај заокрет у
политици ЕУ, јача трговинске односе, макар на средњи рок.
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моћи, иако суседне земље могу да пруже једнако велике тржишне могућности. За развијеније чланице АСЕАН-а, изузев за Брунеје, ЕУ и САД су
најзначајнији трговински партнери. За Филипине, ЕУ је апсолутно најважнија, а за Индонезију, Сингапур, Тајланд и Вијетнам друга најважнија извозна дестинација.
Графикон 1. - Највећи спољнотрговински партнери ЕУ у 2012.

Извор: Eurostat база података,доступно на: http:/ec.europa.eu/eurostat,
[21.5.2015]
На графикону 1, посматрајући чланице АСЕАН као интегрисану целину, подаци о трговинској сарадњи са ЕУ су врло афирмативни. Збирно,
државе АСЕАН-а су пети највећи трговински партнер ЕУ7. У ери глобализације, државице АСЕАН-а (Индонезија је изузетак) не могу самостално да остваре своје циљеве. Свака од чланица АСЕАН-а се у преговорима
сусреће са моћном ЕУ, САД, Кином. Само интегрисане у АСЕАН могу да
надвладају то што су мале. Анализом показатеља економске снаге, може да
се докаже да без овакве политичке позадине, чак ни најмоћније чланице
ЕУ (Немачка, Велика Британија, Француска) нису светске економске силе8.
Тиме се потврђује хипотеза (X 2) да ће тек изградњом Економске заједнице
(AEC), АСЕАН постати равноправан партнер светским силама. Ово је и
једини начин да се АСЕАН избори са јачањем постојећих економских сила,
али и са растом конкуренције из окружења, пре свих Кине и Јапана.

7

У укупном трговању 2012. за ЕУ су од АСЕАН-а значајнији били економски блокови
БРИК (26,5%), NAFTA (17,4%), Заједница независних држава (12,8%), EFTA (11,4%) и
LAIA (6,3%).

8

Према подацима Светске банке за 2014, у билонима долара изражени БДП Немачке
(3,7), Француске (2,8) и Велике Британије (2,7) су далеко мањи од БДП-а САД (16,7) или
Кине (9,2). БДП Европске уније је 18,14 билиона долара.
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Табела 7. - Приливи СДИ у земље чланице АСЕАН-а за период 2010-2013.
Држава
Брунеји
Камбоџа
Индонезија
Лаос
Малезија
Мјанмар
Филипини
Сингапур
Тајланд
Вијетнам
АСЕАН
КЛМВ
АСЕАН 6

2010.
0,6
0,8
13,8
0,28
9,1
1,28
1,3
53,6
9,1
8
97,86
62,48
35,38

2011.

2012.

у милијардама US долара
1,2
0,9
0,9
1,6
19,2
19,9
0,3
0,29
12,2
10
2,2
2,24
1,8
2,8
55,9
56,7
7,8
8,6
7,4
8,4
108,9
111,43
64,8
66,29
44,1
45,14

2013.
0,6
0,8
13,8
0,28
9,1
1,28
1,3
53,6
9,1
8
97,86
62,48
35,38

стопа раста
2010-2013.
(%)
14,47%
20,51%
10,06%
1,18%
10,57%
26,64%
44,22%
5,92%
12,34%
3,62%
8,59%
5,70%
13,33%

Извор: калкулација аутора према подацима UNCTAD базе: http:/unctad.org
[16.5.2015]
Табела 7 сведочи о великој потенцијалној користи од регионалних интеграција да постану атрактивна инвестициона дестинација која стимулише унутаррегионалне СДИ али и прилив СДИ из остатка света. Чланице АСЕАН-а су генерално успешне у привлачењу СДИ. У АСЕАН-у је
на снази Свеобухватни споразум о инвестирању (Comprehensive Investment
Agreement-ACIA), који подразумева либерализацију, промоцију и заштиту
инвестирања. ACIA прате две одвојене иницијативе: Споразум о осигурању инвестирања (ASEAN Investment Guarantee Agreement-AIGA) и Инвестициона зона АСЕАН (ASEAN Investment Area-AIA). Последњих година,
токови СДИ стабилно расту у земљама чланицама. Највећи прилив СДИ
(2010-2013), посебно оних које стижу ван АСЕАН зоне, су имали Сингапур и Индонезија. С друге стране, процентуално посматрано, Филипини,
Мјанмар и Камбоџа бележе невероватан раст, али је реално изражен прилив СДИ симболичан. Искуство Европске уније најбоље објашњава везе
благостања са растом СДИ. Неке анализе говоре да је водећи покретач за
велики број СДИ из земаља ван ЕУ, осамдесетих година ХХ века, заправо био страх од „тврђаве Европе“ која би могла да наметне веће баријере
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на такве инвестиције након што заврши са формирањем јединственог тржишта. С друге стране, сви највећи економски партнери АСЕАН-а се налазе ван региона па је и сам АСЕАН углавном устројен ка „отвореном регионализму“. Изградња „тврђаве АСЕАН“ није никада ни разматрана јер би
цена била превисока. Раст страних директних инвестиција ЕУ у АСЕАН-у
пре може да се тумачи као намера европских инвеститора да не чувају „сва
јаја у кинеској корпи“ или да се користи предност јефтине, добро обучене
радне снаге.
Графикон 2 показује да од укупног прилива СДИ у земље АСЕАН-а
2012, скоро две трећине (73,13%) потиче из десет извора. Нето унутаррегионални прилив СДИ (26,2 милијарди $) је кључан због свог учешћа (23%)
у укупним СДИ. Сингапур је доминантан извор унутаррегионалних СДИ
(чак 61%) и углавном их усмерава ка Малезији и Тајланду. Иначе, отприлике четвртина од укупних унутаррегионалних СДИ се односи на улагања
у ове две земље. Од земаља АСЕАН-а, једино Филипини имају негативан
ток СДИ у зони АСЕАН-а, што значи да ова земља више инвестира у иностранству него што се у њу улаже. Након инвеститора из АСЕАН-а, ЕУ
је 2012. други највећи инвеститор са 18,2 милијарди $. Следе Јапан са 15
милијарди и Кина која је са Хонг Конгом и Тајваном у АСЕАН-у укупно
инвестирала 11,8 милијарди $. Прерађивачка индустрија је најзначајнији
сектор за све главне изворе СДИ изузев за САД које су углавном улажу
у финансијске услуге. Трговина је врло значајна зона за све инвеститоре.
САД су својим компанијама дозволиле да инвестирају у Мјанмару, али су
задржале ембарго на трговину оружја. Сличних санкција придржава се и
ЕУ, али савезници Мјанмара, Индија, Русија и посебно Кина убрзано инвестирају (инвестиције између Кине и земаља АСЕАН су двосмерне).
Графикон 2. - Најзначајнији извори СДИ за АСЕАН 2012.

Извор: ASEANstats база података, доступно на: www.asean.org/news/item/
foreign-direct-investment-statistics [16.5.2015]
Табела 8 сведочи да СДИ које потичу из ЕУ имају далеко већи значај
за АСЕАН него што је то случај са трговином (нпр. приливи СДИ из ЕУ у
Вијетнам су се последњих година утростручили). ЕУ има велике инвести-
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ције у финансијском сектору АСЕАН-а. Европска унија и даље потцењује
економски и геополитички значај АСЕАН-а. АСЕАН је центар различитих
регионалних шема чији су кључни играчи Кина, Јапан и Јужна Кореја, које
се тичу САД али и ЕУ. Генерално гледано АСЕАН је потпуно неинтересантан већини нових чланица ЕУ, којима недостаје „историјска успомена
на колонијалне везе“. На врху листе њихових приоритета је интеграција у
јединствено тржиште ЕУ, не само јер желе да ојачају своју будућу извозну
позицију на тржиштима ван Уније, већ зато што су оне још увек већи примаоци инвестиција него инвеститори. Иако, у принципу, СДИ које потичу
ван АСЕАН-а надмашују оне из земаља региона, пред иностране компаније су стављене извесне препреке, док за домаће компаније важе посебни аранжмани који олакшавају инвестирање. Неке од чланица АСЕАН-а
ограничавају токове СДИ посебним регулативама или на неки други начин кваре пословну климу страним инвеститорима (нетранспарентност,
компликоване процедуре). Нецаринске баријере могу да достигну врло високе нивое, што утиче на низак ниво СДИ у неким земљама. На пример,
на филипинској „негативној листи“ јасно је дефинисано ко сме да нуди
„професионалне услуге“ у земљи. Слично, уколико желе да инвестирају у
Вијетнаму, стране компаније су присиљене да то буде као joint-venture.
Табела 10. - Кретања СДИ између ЕУ и АСЕАН за период 2009-2011.
Држава
Индонезија

Приливи СДИ из ЕУ
2009.
2010.
2011.
у милионима €
2.755
1.423
5.054

Одливи СДИ ка ЕУ
2009.
2010.
2011.
у милионима €
-102
32
134

Малезија
909
1.180
3.563
- 498
299
-17
Филипини
157
478
396
66
92
47
Сингапур
6.631
7.842
5.777
3.933
10.273
8.170
Тајланд
761
449
1.277
382
-222
105
КМЛВ i Б.*
576
328
839
245
823
86
АСЕАН
11.789
11.700
16.906
4.026
11.297
8.525
Азија
48.455
48.867
80.809
28.102
45.993
47.053
612.534 585.530 725.924
512.626 480.892 652.062
СВЕТ
*КЛМВ и Б - Камбоџа, Мјанмар, Лаос, Вијетнам и Брунеји Дарусалам

Извор: UNCTAD (2013) и Eurostat база података, доступно на: epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/main_tables#
[7.5.2015]
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Иако су време Хладног рата и „Завесе од бамбуса“ прошлост, АСЕАН
и даље карактеришу значајне разлике. Реч је о врло хетрогеној интеграцији земаља различитих величина, економског нивоа развоја, култура,
језика, на крају крајева и различитих економско-политичких приоритета
и циљева. Очекује се да ће потка интеграције бити Економска заједница
АСЕАН (AEC) у чијем се остварењу највише одмакло, а која је и предмет
овог рада. Јединствено тржиште АСЕАН-а још не постоји (први стуб AEC),
али је видљив напредак у либерализацији инвестирања, промету роба, услуга, капитала и квалификоване радне снаге. Напредак у изградњи другог стуба AEC, економски конкурентног региона, карактерише усклађивање пореских политика, доношење већег броја инфраструктурних мастер
планова, а напредује се и у областима заштите конкуренције, потрошача
и интелектуалне својине. Равномеран економски развој, трећи стуб AEC,
одликују подршка развоју малих и средњих предузећа и Иницијатива за
интеграцију АСЕАН-а (IAI). Четврти стуб AEC, интегрисање у светску
економију, описују бројни потписани споразуми о слободној трговини.
АСЕАН са Европском унијом, најуспешнијом регионалном интеграцијом
у свету, дели многе циљеве и особености, а њени домети су послужили као
референтна тачка у постављању хипотеза у овом раду. У провери основне хипотезе (X0), у раду су коришћене две помоћне хипотезе од којих је
једна одбачена, а друга потврђена. Одбачена је хипотеза (X1) да чланице
АСЕАН-а, попут чланица ЕУ, више тргују између себе него са земљама ван
региона. Потврђена је хипотеза (X2) да ће изградњом Економске заједнице
(AEC), АСЕАН постати равноправан партнер светским силама. Потврђена
је и полазна хипотеза (X0) јер је искуство ЕУ са економском и монетарном
унијом и даље најбоље решење и модел за све регионалне интеграције широм света па и за АСЕАН. Међутим, иако је искуство ЕУ непроцењиво,
због разлика између држава АСЕАН-а и ЕУ у погледу облика владавине,
религије и историје, нивоа економског развоја, животног стандарда, (не)
постојања привредне комплементарности, итд. ова заједница неће личити
на европску. Пред АСЕАН-ом су и даље бројни изазови. Немогуће је да се,
преко ноћи, цео регион преобрази у савршену економску заједницу. АСЕАН остаје неформална група, мање амбициозан пројекат од ЕУ, без великог броја институција за регионално економско интегрисање.
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SUMMARY
TRANSFORMATION OF ASSOCIATION OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS INTO ECONOMIC COMMUNITY
MODELED ON EUROPEAN UNION ЕXPERIENCE
Integration processes in Asia are led by the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN). The European Union (EU) has been instrumental
in mentoring the ASEAN integration process.The aim of this paper was to
determine whether the effects of the ASEAN Economic Community will be equal
with achievements of the EU. This research focuses on the economic dimension
of regional cooperation in South East Asia. The paper relies on a large number of
data that have been drawn from a variety of authoritative sources, including the
United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World
Economic Forum, as well as the EU and ASEAN. The research results shows that
ASEAN in integration process can rely on the EU integration experience, with
consideration of fundamental differences between these two regions.
Keywords: Association of South-East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Economic Community, regional economic integrations, European Union,...
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УВОД
Одавно је запажено да искључиво ослањање на финансијске мере има
бројне недостатке, а да је извештавање засновано само на финансијским
информацијама мањкаво. Иако се у литератури често наводи Капланов
(Kaplan) и Нортонов (Norton) став према коме су традиционални системи
мерења перформанси били адекватни за индустријско доба, бројне слабости традиционалног система мерења перформанси одавно су уочене. Тако
се већ током двадесетих година двадесетог века, за потребе оперативног и
извршног менаџмента, појављујеинтегрисан систем мера Tableau de bord, и
то као унапређен „недељни извештај“ који се појавио већ крајем деветнаестог века, који је такође поред финансијских садржавао и нефинансијске
информације (Pezet, 2009). Према томе, одавно је познато да се пословне
одлуке не могу доносити искључиво на основу финансијских информација (Павловић, 2007). Осим за потребе доношења одлука, Tableau de bord
се користио за потребе израде пословних извештаја и оцену перформанси (Lebas, 1994: 481). У стручној литератури се често потенцира да је компанија Џенерал Електрик(GeneralElectric)развила систем нефинансијских
показатеља још педесетих година двадесетог века (Greenwood, 1982). Упркос указивању од стране појединих научних радника да постоји потреба
развијања интегрисаног система мера (примера ради Druckerје указивао
на ову потребу још 1954. године), традиционални системи мерења перформанси су дуго времена били доминирајући, док интегрисаним системима
није посвећивана адекватна пажња ни у теорији ни у пракси.
Повећана пажња научне заједнице у области мерења перформанси последица је уочавања да традиционалне мере перформанси подстичу менаџмент на доношење одлука које ће за последицу имати што пожељније
финансијске показатеље у извештајном периоду, без обзира на дугорочну
штету која се тиме наноси компанији. Наиме, финансијске мере перформанси ће „осликати“ боље перформансе организације уколико се менаџмент уздржи од инвестирања, а посебно од инвестирања у активности које,
као последица начела опрезности, не могу имати за последицу билансно
признавање нематеријалних улагања, као што је на пример инвестирање
284

СТР. 283-296

у маркетиншке активности (Павловић, Милановић-Голубовић, 2006) или
у људски фактор (Павловић, Љумовић, Кнежевић, 2014). Наведена појава је посебно била изражена у Сједињеним Америчким Државама, где је
максимизација приноса на сопствени капитал, односно максимизација
вредности акција, дуго сматрана јединим императивом пословања уз занемаривање значаја осталих стејкхолдера, и где менаџмент најчешће није
осећао нити припадност компанији, нити пак значај друштвене одговорности (Муминовић, Павловић, 2011). Сходно наведеном, менаџмент није
био посебно забринут за будућност компаније, барем не у мери у којој је
био забринут за остваривање бонуса, максимизацијом (а понекад и манипулацијом) текућег резултата. Запажајући да ослањање на традиционални систем мера перформанси подрива производну конкурентност, тиме
што подстиче опредељеност ка краткорочним циљевима, Хајес и Абернати
(Hayes, Abernathy, 1980) су оцењивали да је умањена конкурентност привреде Сједињених Америчких Држава као и погоршана економска перспектива, последица једне корпоративне културе оријентисаности на кратак рок,
која је делимично последица неадекватног мерења перформанси уз слабо
пројектоване подстицајне схеме (Neely, 2005: 1266). Брзепроменеутехнологији, скраћениживотнициклуспроизвода, иновацијеупроизводнимоперацијама и растући значај нематеријалних улагања која се билансно не могу
исказати чини традиционалне мере перформанси све неадекватнијим.
Питање развијања и примењивања интегрисаног систем за мерење
перформанси постаје доминантно истраживачко питање, барем за део
научне заједнице која се бавила мерењем перформанси, тек средином
1990-их (Neely, 2005: 1266). ОбјављивањеBalanced scorecard-аКаплана и
Нортона1992.године, сматрасекључнимдогађајемзаразвој интегрисанихмоделазамерењеперформанси, аBalanced scorecard једном од најутицајнијих иновација која је допринела промени дискурса савременог
управљачког рачуноводства и праксе (Modell, 2012: 475). Још увек нема једнообразног става по питању садржине интегрисаних система за мерење
перформанси. Борн (Bourne) и сарадници (2014) интегрисаним системима
мерења перформанси сматрају Систем кључних индикатора перформанси (Key Performance Indicators - KPIs) и мултидимензионалне оквире (мулти-дименсионал фрамеwоркс), у које убрајају СМАРТ пирамиду (SMART
Pyramid), Balanced scorecard (Листу уравнотежених показатеља) и Призму
перформанси (Performance Prism).
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ОЧЕКИВАЊА ОД УВОЂЕЊА ИНТЕГРИСАНОГ МОДЕЛА ЗА
МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ
У кратком временском периоду распространило се уверење да постоје
бројне користи од увођења интегрисаног система за мерење перформанси, па чак, и уверење о неопходности увођења оваквог система, а посебно
Balanced scorecard. Како наводи Каплан, Balanced scorecard се успешно примењује у оквиру хиљаде профитних и непрофитних компанија, те се широм света редовно наводи међу десет најкориснијих менаџерских техника
(Kaplan, 2012: 542). Наглашавајући значај интегрисаних система мерења,
поједини аутори истичу да је овај систем за компанију пандан нервном
систему човека (Beer, 1981, 1985; Bititci et al, 1997, Melnyk et al, 2014: 174)
Процене су, да је још пре краја претходног миленијума, 50% највећих
компанија из САД имало уведен систем мерења перформанси, као што је
Balanced scorecard, док је 60% компанија са листе Fortune1000 имало имплементиран овај систем. (Marr, 2001; Silk, 1998, Speckbacher et al, 2003: 361). У
истом периоду, у Великој Британији 57% компанија је извештавало примењујући Balanced scorecard, док је 56% оних који то нису чинили разматрало његово увођење (Speckbacher et al, 2003: 361).
Трошкови увођења, коришћења и развоја ових система су при томе,
далеко од занемарљивих. Према недавно објављеним извештајима, у компанијама са прометом од милијарду долара, просечно се утроши 25.000
радних дана годишње (person-days) на планирање и мерење перформанси.
У јавном сектору, након недавно спроведене реформе „Новог јавног управљања“ велики број земаља ОЕЦД-а, значајну пажњу посветио је питању
мерења перформанси. Процењује се да институције Владе Уједињеног
Краљевства троше преко 150 милиона фунти годишње само на праћење
напретка остваривања успостављених националних циљева (Micheli,
Manzoni, 2010).
Два су основна разлога за увођења интегрисаног система мерења перформанси. Први је адекватније оцењивање перформанси него што је то могуће коришћењем традиционалног система који се ослања искључиво на
финансијске показатеље. Од увођења нефинансијских мера перформанси,
попут мерења лојалности, задовољства потрошача и др., очекује се коначан исход у виду повећања конкурентности, односно повећања рентабилности на дуг рок, а тиме последично и раст берзанске вредности акција. У
литератури се често истиче став да је ефективан систем мерења перформанси од кључног значаја за успешну реализацију стратегије, односно за
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постизање дефинисаних циљева или захтева стејкхолдера. Како се наводи
у извештају Института овлашћених управљачких рачуновођа (CIMA - Th
eCharteredInstituteofManagementAccountants), да би биле успешне, савремене компаније морају боље управљати, не само трошковима, већ и осталим димензијама, као што су квалитет и флексибилност, при чему се од
интегрисаног система мерења перформанси очекује да омогући успешно
испуњавање ових захтева обезбеђујући бољу информисаност доносиоцима како стратегијских тако и оперативних одлука и обезбеђујући благовремено спровођење корективних мера благовременом идентификацијом
проблема (CIMA, 2001: 2).
Поред ове функције, интегрисани системи мерења перформанси се
сагледавају као моћна стратегијска алатка, која не само да омогућава превођење стратегије у конкретне активности, већ која олакшава и само дефинисање, преиспитивање и редефинисање стратегије. Наглашавајући значај
интегрисаних система за стратегијско управљање, бројни аутори, пре свега из области менаџмента, ове системе називају стратегијским системима
за мерење перформансама, или стратегијским системима за управљање
перформансама.
Након масовнијег имплементирања интегрисаних система за мерење
перформанси, првенствено, Balanced scorecard, омогућено је спровођење
истраживања о утицају њиховог увођења на перформансе компаније. Као
последица спроведених истраживања, све већи број аутора истиче да не
постоје убедљиви докази о предностима увођења система мерења перформанси, а посебно узимајући у обзир трошкове увођења и одржавања.
Истраживања указују да се чак често јављају тешкоће и у коришћењу података када се траже одговори на фундаментална питања, попут односа
између задовољства запослених и потрошача и финансијских перформанси (CIMA, 2001: 2). Поједини аутори сматрају да очекивани ефекти изостају,
као последица неадекватног пројектовања и развоја интегрисаног система
мера, док други оспоравају саму теоријску валидност оквира и методологије, односно оспоравају реалност самих претпоставки на којима је интегрални систем мера, пре свега Balanced scorecard, утемељен (Павловић,
2015). Спорећи корисност интегрисаних система за мерење перформанси,
Кленхол (Chenhall), наводи да су иновације у мерењу перформанси резултат „новотарија и трендова“, а да се ове праксе усвајају јер организације
подржавају једну другу и желе да изгледају савремено (Chenhall, 2006: 111).
Међутим, не само да све већи број истраживача оспорава корисност
интегрисаних система мера, већ поједина истраживања указују да импле-

287

В. ПАВЛОВИЋ, Г. КНЕЖЕВИЋ, И. ЉУМОВИЋ

РЕЛЕВАНТНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ...

ментирање интегрисаних система може имати чак и штетне последице по
компанију.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ НЕГАТИВНЕ КОНСЕКВЕНЦЕ УВОЂЕЊА
ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ
Да мерење перформанси може имати негативне консеквенце је одавно
познато. Риџвеј (Ridgway) је још давне 1956. године указивао да увођење
система мера перформанси може довести до нежељених последица које
превазилазе користи од мерења, наводећи да лек понекад може произвести горе последице него сама болест (Ridgway, 1956: 240). Риџвеј је наглашавао да квантитативно мерење перформанси може довести до негативних последица по организационе перформансе, те да се последице
мерења перформанси на мотивисаност и понашање запослених недовољно разумеју(Ridgway, 1956: 247). Наведена опажања су универзалне природе и односе се како на традиционалне, тако и на интегрисане системе
мерења перформанси. Нили (Neely) и сарадници примећују да су поједине
организације које су имплементирале Balanced scorecard постале исувише опседнуте мерењем перформанси, потенцијално на уштрб управљања
перформансама (Neely et al, 2004, Neely, 2005: 1271). Више новијих истраживања потврдило је негативне консеквенце увођења интегрисаних система
мерења перформанси. Медсен (Madsen) и Стенхајм(Stenheim)наводе да су
бројне замке и нефункционалне последице повезане са применом и коришћењем Balanced scorecard(Madsen, Stenheim, 2014: 121). Системи за мерење перформанси могу да проузрокују незадовољство запослених, нарочито као последица перцепције неправедности награђивања генерисаних
овим системом. Тако на пример, Малинаи Селто (Malinа, Selto, 2001), као и
Дикин и Бругман (Decoene, Bruggeman, 2006) доказују да увођење система
за мерење перформанси може изразито негативно да утиче на мотивацију,
а посебно када се овај систем користи за одређивање бонуса (Franco-Santos
et al, 2012: 89). Треба нагласити да питање да ли циљне мере демотивишу
менаџмент и остале запослене није везано искључиво за интегрисане системе мерења перформанси, већ је универзалне природе. Међутим, увођење
нефинансијких мера у циљу вредновања бројних нефинансијких аспеката
пословања отвара питање објективности ових мерила, а поготово питање
адекватности квантификовања обележја која су квалитативне природе. С
тога и не изненађује запажање Итнера(Ittner) и сарадника (2003), Папалександриса (Papalexandris) и сарадника (2004) и других истраживача, да уз
финансијске мере, увођење нефинансијских мера у сврхе одређивања варијабилног дела зарада и/или годишњег бонуса може појачати код менаџе-
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ра и осталих запослених осећај субјективности, а тиме и неправедности,
као и појачати осећај несигурности, што ствара отпор према читавом
систему мерења перформанси. Шта више, увођење интегрисаног система мера перформанси може генерисати конфликте и напетост међу појединцима и међу тимовима и доприносити стварању климе неповерења и
отуђености(Franco-Santos et al, 2012: 93).Маргисон (Marginson, 2002) указује
да тензије нарастају када топ менаџмент употребљава интегрисане системе
за мерење перформанси, а поготово током развоја нових мера, промовисања нових идеја и покретања нових иницијатива(Исто).
У литератури је присутан и став да увођење нефинансијких мера може
довести до перцепције да постоји конфликт у остваривању циљева. Тако
на пример, Лилис(Lillis, 2002) наводи да је перцепција конфликта циљева
перформанси забележена код менаџера нижих организационих јединица,
посебно у односу на задовољство купаца у условима док се тежи квалитету
и/или ефикасности, а Лок (Locke)и сарадници (1994), као и Одиа (Audia)и
сарадници (1996) наводе конфликт производног радника коме се намећу
истовремено захтеви за продуктивношћу и квалитетом (Cheng et al, 2007:
222).
Према томе, увођење интегралних система за мерење перформанси
може имати непосредан негативан утицај на перформансе организације,
односно на њен рентабилитет. Уколико се интегрисан систем мера перформанси од стране запослених не сагледава као корисно средство, већ
као систем који генерише неправедности и поставља недостижне циљне
мере или чак апсурдне нефинансијске циљне мере, а неретко и контрадикторне циљне мере, што је могуће уколико је систем дизајниран искључиво на основу топ-доwн приступа (одозго на доле), и уколико није
обезбеђена двосмерна комуникација, а посебно уколико се систем користи са сврхом контроле и евалуације, отпор према систему мера, а често
и злоупотребе система мера су неизбежне. Тада старе изреке које Нили и
Адамс (Neely,Adams, 2000) наводе „добијате оно што мерите“ и „добијате
оно што истражујете, а не оно што очекујете“, садрже важну поруку, да
се људи у организацијама не понашају неутрално у односу на мерења, већ
да реагују на њих, добијају још више на значају. При томе, за разлику од
финансијских, односно рачуноводствених мера, где је питање признавања
и вредновања уређено рачуноводственом регулативом и које су предмет
ревизије, нефинансијске мере су далеко погодније за манипулацију. Итнер
и сарадници такође указују на повећану опасност нетачног приказивања
нефинансијких мера будући да исте нису предмет ревизије(Ittner, Larcker,
Madhav 1997: 252). Према томе, менаџменту и осталим запосленима је да-
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леко лакше да манипулишу нефинансијским мерилима перформанси,
него финансијским мерилима. Стога су и чести случајеви да се појединци
и тим понашају на начин да изгледају да добро обављају посао, док заправо својим понашањем праве штету компанији(Neely, Adams, 2000: 5).Када
се нормира дужина телефонских разговора запослених на продаји путем
телефона, није необично да се телефонска веза прекине у сред разговора,
како би подаци показали да разговор траје управо онолико колико је нормирано. Злонамерно или не, запослени ће тежити да усвоје „тајминг тактику“, како би постигли циљне перформансе које су им успостављене. Мере
шаљу људима поруку о томе шта је битно и како треба да се понашају(Neely,
Adams, 2000: 5).
Злоупотребе интегрисаног система мера могу настати и уколико је
исти добро дизајниран. Овде је значајно истаћи да систем мера перформанси нужно треба сагледавати као динамичан систем. Посебно је важно
преиспитивати адекватност система мера перформанси у услучају пада
профитабилности, промене стратегије, редизајнирања пословних процеса, увођења нових технологија, промена у конкуренцији и услед потребе
регрутовања нових или задржавања постојећих запослених(CIMA, 2001:
1). Наведено значи да се квалификација да је одређен систем мера добро
дизајниран може односити само на тренутак у коме се сагледава његова
адекватност, а да настанак поменутих интерних или екстерних догађаја захтева преиспитивање потребе за његовом модификацијом. За разлику од
неадекватног система мера перформанси који може омогућавати, па чак и
подстицати запослене да злоупотребљавају систем мера, што је релативно
чест случај са запосленима на пословима продаје или пружања подршке
путем телефона, злоупотребе добро дизајнираног система мерења перформанси подразумева злоупотребе система од стране менаџмента. Ове злоупотребе менаџмент врши како би створио лепшу слику о себи и остварио
лепе бонусе манипулишући мерама(Ittner, Larcker, 2003: 89).Итнер (Ittner) и
Ларкер (Larcker) ову тврдњу осликавају следећим примерима:
• успостављена нефинансијска мера – број патената, имала је у једној
компанији за последицу израду патената у условима када је било
исплативије прибавити лиценцу, израду патената у условима када
су трошкови израде већи од очекиване користи од патента и израду
патената који никада нису заживели;
• успостављање задовољства потрошача као нефинансијску меру
која утиче на висину бонуса, подстакла је менаџмент једне банкарске филијале, у којој се мерило задовољство искључиво оних корисника услуга који физичке улазе у банку, да нуде комитентима
бесплатну храну и пиће;
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•

достизање циљног квалитета, подстакло је менаџмент компаније
која производи делове за аутомобилску индустрију да рекласификује одређене дефекте као прихватљиве, уместо да одбаце производ
што је била дотадашња пракса.

Поред свесне злоупотребе интегрисаних система за мерење перформанси, истраживачи указују да механицистичка природа интегрисаних мерила перформанси може ограничити иновације и флексибилност(Chenhall,
2006: 109).Велпл (Voelpel) и сарадници (2006) такође наводе да Balanced
scorecard може ометати иновативност и креативност (Madsen, Stenheim,
2014: 122), док истраживање које су спровели Бизба и Отли (Bisbe, Otley,
2004) указује да системи мерења перформанси погодују иновативним способностима искључиво код компанија са ниском стопом иновација, док
умањују иновативност компанија са високом стопом иновација (FrancoSantos et al, 2012: 94, Павловић, 2015). Овде је интересантно осврнути се
на запажање Фрериа (Fréry), да иновативност подразумева разноврсност,
креативност и несавршеност, док специјализација, увођење реда и оптимизација гуше иновативност. Оптимизовати процесе значи убити иновативност, наводи Фрери (Fréry у: Collectif d’auteurs, 2005: 118, Павловић,
2015).
ЗАКЉУЧАК
Мерење перформанси представља саставни део процеса управљања.
С тога и не изненађује значајан напор истраживача усмерен на развијање
и имплементацију адекватног система мера, као и велико интересовање
практичара за поменуто питање. Као последица уочавања слабости традиционалног система мера перформанси, развијани су интегрисани системи мера перформанси, који су укључавањем нефинансијских мера претендовали да превазиђу мањкавости система мера искључиво заснованог
на финансијским (рачуноводственим) мерама. Најпознатији и једини интегрисан систем мера глобалног значаја јесте Balanced scorecard, који се
сагледава, не само као систем за евалуацију перформанси, већ и као стратегијска алатка за реализацију стратегије, али и за дефинисање као и преиспитивање усвојене стратегије. Имајући наведено у виду, не изненађује
масовност имплементирања овог система мера перформанси. Међутим,
све већи број истраживања указује да је релевантност Balanced scorecard
недоказана, док поједини истраживачи, не само да у потпуности оспоравају релевантност овог система, те сматрају да његова имплементација
неће донети очекиване користи, већ наводе да имплементација овог систе-
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ма може имати штетне последице по компанију, а посебно када се користи
у сврху контроле и евалуације, стварајући тензију и конфликте, односно
генерисајући неповерење и незадовољство, те у крајњој инстанци имати
демотивисајући утицаје на запослене.
Неспорно је да неадекватно конципиран систем мера неће донети
очекиване користи. Испоставило се да је у пракси далеко теже одредити
кључне нефинансијске мере перформанси, адекватно их квантификовати
и повезати у стратегијску мапу, него што то креатори интегрисаних система сугеришу. Превазилажење наведених проблема и конципирање адекватног система мера, што је иначе често праћено опструкцијама, што због
специфичности организационе културе, што због нарушавања успостављеног система моћи унутар компаније, што због тога што систем мера
перформанси чини резутате рада запослених видљивијим и даље не значи
да систем мера перформанси неће бити предмет злоупотреба. Штете могу
настати злоупотребом система од стране запослених у циљу остваривања
циљних мера, али и злоупотребом менаџмента, како током израде система, односно током процеса постављања циљних мера, тако и накнадно,
у циљу стварања што лепше слике о себи и ради остваривања што већег
бонуса. Наиме, испоставило се да је осим значајних тешкоћа везаних за
квантификовање показатеља који су иначе квалитативне природе, нефинансијским мерама далеко лакше манипулисати него што је то случај са
финансијским мерама. Осим тога, запажено је да интегрисани сиситеми
мера, детерминишући све процесе у организацији могу спутати креативност и иновативност запослених.
Намеће се закључак да је неопходно расуђивање и велика пажња током дизјанирања, имплементације и развоја интегрисаног система мера,
као и позитиван став запослених према овом систему. Готово је немогуће
обезбедити позитиван став запослених без њиховог активног учестовања
у развијању и имплементацији система мера перформанси, али и накнадном преиспитивању адекватности система мера и његовом развоју. Други
закључак који се намеће јесте да је нужно имати свест о реалним дометима система мера перформанси, као и да је перманентно потребно водити
рачуна да примена система мера перформанси уместо очекиване користи,
може проузроковати компанији штету.
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SUMMARY
RELEVANCE AND POTENTIAL NEGATIVE
CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION OF
THE INTEGRATED SYSTEM FOR PERFORMANCE
MEASUREMENT
After the develpment of Balanced Scorecard concept, the vast majority of
the academic community found this concept as one of the most influential
menagerial techniques and that it has solved the problem of performance
measurement. This conclusion was based on the fact that Balanced Scorecard
evaluates organizational performance which is in relations which is related to
the organizational strategy and it is implemented by companies that enjoys a
good business reputation. However, additional research has shown that this
system has a questionable relevance, and that the implementation of this system
can even cause damage to the company. This paper suggests that judgment and
great attention to the design, implementation and development of an integrated
system of measures is necessary. It is also crucial to ensure there is a positive
attitude of employees, as well as to be aware of the realistic scope of integrated
performance measurement systems.
Key words: performance measure, performance measurement systems,
Balanced scorecard
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УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЗДРАВСТВЕНОГ
СИСТЕМА ПРАЋЕЊЕМ И МЕРЕЊЕМ
ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА
САЖЕТАК: Важност праћења и мерења квалитета у
сваком систему огледа се у његовој способности да обезбеди
неопходне информације за будуће деловање система које би
водиле унапређењу квалитета. Непостојањем параметра и
индикатора квалитета као доказа о постизању резултата,
систем ризикује да превиди неопходна подручја за
унапређење. Такође, уколико параметри који се прате и мере
нису адекватно дефинисани и везани за конкретне процесе
или излазе, мерење и праћење истих може одвести систем на
криви пут. Аутори дају преглед параметара квалитета који се
тренутно прате у здравственом систему Републике Србије и
анализирају њихову употребљивост.
Полазећи од чињенице да су грешке у здравственом систему свих земаља општеприсутна појава а да су исте последица
процеса, аутори предлажу методологију унапређивања квалитета здравственог система кроз приказ потребних корака у
пројектовању система и његовом одржавању кроз праћење и
1
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2

nvrcelj@megatrend.edu.rs

А. ЖИВАЉЕВИЋ, Н. ВРЦЕЉ

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЗДРАВСТВЕНОГ...

мерење параметара квалитета. У условима у којима се Србија
данас налази, примена предложене методологије унапређења
и давање значаја адекватном процесу праћења и мерења може
бити, сигурнији, лакши и јефтинији пут побољшавању квалитета здравствених система.
Кључне речи: здравствени систем, параметри, праћење и
мерење, квалитет, грешке.

УВОД
Здравље човека представља способност система да на различитим
нивоима организације, од ћелије, преко индивидуе, па до друштва као
целине, одржава равнотежу и одговара механизмима адаптације на
различите захтеве и промене околине (Јоксимовић, 2005, стр. 8). Према
дефиницији Светске здравствене организације, здравље није само
одсуство болести и других слабости и неспособности, већ стање потпуног
физичког, менталног и социјалног благостања. Здравље човека зависи
од великог броја фактора. На њега утичу: наслеђе, средина (природа и
људи), економски фактори, васпитање и образовање, услови рада и радна
средина, становање и здравствени систем (Badry & Felske, 2013). Сви
фактори, осим здравственог система, утичу више или мање на деградацију
здравља, јер се њима здравље људи не може побољшавати већ само
нарушавати. Здравствени систем јесте једини фактор који може утицати
на побољшање здравља, па од његове ефективности и ефикасности, тј. од
његовог квалитета зависи квалитет здравља целе нације.
Ни један подсистем друштва, уколико не функционише на адекватан
начин, нема тако кобне последице и на микро (појединци) и на макро
(сегменти људске популације једног друштва) нивоу. Низак ниво квалитета
здравственог система проузрокује низак ниво квалитета здравствених
услуга које он пружа. Низак ниво квалитета здравствених услуга, често
може имати трајне последице па чак и смртне исходе по њихове кориснике.
Стога циљ здравствених система мора бити тотални квалитет и тежња ка
раду без грешке – Zero Defect.
Поставља се питање шта је квалитет у здравству и да ли он игде
постоји, тј. да ли здравство игде постиже макар приближно Zero Defect?
Током последње декаде прошлог века низ аутора и званичних институција је спроводило истраживања како би се дошло до података о
грешкама и њиховим реперкусијама на живот и здравље популација.
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На основу Извештаја америчког института за медицину у 1993. години
7,391 смртних случајева је био резултат медицинске грешке, те је на 131
пацијента 1 пацијент умро због медицинске грешке (Phillips et al., 1998.).
Аустралијска студија спроведена од 1988 до 1996 године проналази да је од
2,4% до 3,6% болница искусило нежељене догађаје од којих је 32% до 69%
могло бити избегнуто одговарајућим превентивним мерама (Institute of
Medicine, 2000, стр. 35). Такође је утврђено да су медицинске грешке трећи
узрочник смртности по учесталости, одмах иза срчаних обољења и рака, а
представљају 9,3% узрочника смрти (Starfield, 2000). Од 225000 смрти које су
се догодиле у болницама, 106000 проузроковано је погрешном употребом
лека или нежељеним реакцијама на лек, 80000 смрти проузроковано је
инфекцијама задобијеним у болницама, 12000 непотребном хируршком
интервенцијом, 7000 грешком лекара, а само 20000 смрти у болницама
нема медицински узрок (Starfield, 2000).
Подаци које чланице Европске Уније достављају Светској здравственој
организацији константно показују да су медицинске грешке и нежељени
исходи лечења у овим земљама присутни од 8% до 12% хоспитализованих
пацијената (WHO, Regional Office for Europe). Званични подаци Светске
здравствене организације сведоче да: “…23% грађана Европске уније
тврди да је директно искусило медицинску грешку, 18% њих тврди да су
искусили озбиљне медицинске грешке у болници, а 11% да им је преписан
погрешан третман. Докази о медицинским грешкама показују да је од 50%
до 70.2% ових случајева било могуће спречити их системским приступом
безбедности пацијената.” (WHO).
МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР
Из претходно изложеног може се закључити да су грешке у здравственим системима присутне па постизање квалитета здравствених система
представља истраживачки проблем овог рада. Предмет рада се односи на
квалитет здравственог система Републике Србије, а биће проучаван кроз
анализу овог феномена и начина његовог постизања у здравственим установама. Циљ рада је утврђивање ефеката постојећег начина управљања
квалитетом здравственог система Републике Србије, јер су аутори рада
пошли од основне претпоставке да:
Х0: „Постојећи начин управљања квалитетом који се заснива само на
праћењу и мерењу показатеља квалитета здравствене заштите не обезбеђује постизање квалитета здравственог система Републике Србије.“
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Основна хипотеза почива на две посебне хипотезе које гласе:
Х1: „ Уколико се управљање квалитетом здравственог система Републике Србије заснива само на праћењу и мерењу показатеља квалитета
здравствене заштите, онда се не обезбеђује да здравствене установе као
његови кључни елеменати функционишу без грешака, тј. не постиже се
Zero Defect.“
Х 2: „ Уколико се управљање квалитетом здравственог система Републике Србије заснива само на праћењу и мерењу показатеља квалитета
здравствене заштите, онда се не обезбеђује посвећеност унапређивању
квалитета запослених у здравственим установама.“
За тестирање хипотеза коришћени су подаци Института за јавно здравље Републике Србије и Градских завода за јавно здравље о вредностима
показатеља квалитета здравствене заштите у периоду од 2007. до 2013. године.
СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Реформа здравственог система Републике Србије започета је
2002. године када су дефинисане визија и принципи функционисања
здравственог система у Србији, стратешки план «Боље здравље за све у
трећем миленијуму», као и Акциони план до 2015. године који се још увек
спроводи.
Реформа је настављена 2004. године дефинисањем објашњења за
праћење квалитета рада, која су 2005. регулисана и законом. У јуну
2007. године дефинисани су и показатељи квалитета на свим нивоима
здравствене заштите. Од тада па до данас донет је низ правних аката којима
се прописује рад здравствених установа и у фокус стављају пацијент,
његово задовољство и квалитет пружених услуга. Цела слика делује као
стварна жеља и настојање да се здравствени систем учини квалитетнијим.
Са друге стране у жижи јавности су афере о којима се пише у новинским
текстовима, а које говоре о оштећеним пацијентима, смртним случајевим
изазваним грешком лекара и пропустима у лечењу (РТВ, 2009; Б92, 2009;
Блиц, 2008; НИН, 2007; Блиц, 2009; Глас јавности, 2007; Пресс Онлине, 2009;
Блиц, 2014; Вечерње Новости Онлине, 2015). Евиденција о грешкама се не
води, али се о њима може закључивати посредно, анализом новинских
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чланака или изолованим појединачним истраживањима који се могу наћи
у научним и стручним часописима.
У периоду од 2004 до 2006. године, током којих Министарство здравља
контролише квалитет и стручни рад задравствених установа у Србији,
поднето је 88 кривичних пријава (Press Online, 2009):
• Од 2006. до 2010. године у Србији је поднето просечно од 4,052
до 4,895 кривичних пријава за грешку или несавесно лечење
(Ignjatović-Ristić i dr., 2014).
• У 2006. години поднето је 50 кривичних пријава од којих се највећи
број пропуста здравствених радника односио на непрепознавање
перфорације слепог црева.
• У 2005. години забележено је 27 кривичних пријава
• У 2004. години 11 кривичних пријава.
Очигледан је растући тренд кривичних пријава за грешке у лечењу који
може бити последица пораста свести пацијената о сопственим правима
али и последица пада квалитета здравствених услуга. Узимајући у обзир
да кривичне пријаве не подносе сви који су имали искуства са грешкама
у здравству и да се кривичне пријаве односе на случајеве са катастрофалним, смртним последицама или последицама са трајним инвалидитетима,
онда се може сматрати да је број грешака у здравству далеко већи. Наравно, треба узети у обзир да поднета кривична пријава не значи да грешка
постоји, али је основни проблем, са становишта теорије манаџмента квалитетом, што анализу утврђених грешака не спроводи установа у којој је
грешка настала већ државни орган. Тиме се сама установа не бави идентифификацијом узрока и доношењем мера за њихово отклањање већ се цела
ситуација своди на утврђивање кривца.
Обдукције се сматрају златним стандардом у мерењу исхода лечења јер
показују колико је клиничка дијагноза била тачна и начин лечења пацијента био исправан (Hastings, Andres & Hsu, 1997). Оне указују на грешке у лечењу или раду здравствене установе. Показатељи квалитета који се прате и
мере у здравственим установама у Републици Србији обухватају и степен
подударности клиничке и обдукционе дијагнозе. Међутим овај параметер се прати претежно у државним установама секундарног и терцијалног
нивоа здравствене заштите на територији главног града, док су приватне
болнице и клинике у потпуности изостављене а државне болнице и клинике у унутрашњости земље овај параметер почињу да прате тек од 2012.
године. (погледати: ИЈЗН, 2012; ИЈЗРС, 2008; ЗЈЗС, 2014; ЗЈЗВ, 2013).
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Табелом 1 приказане су вредности процената обдукованих у
односу на број умрлих у установама секундарног и терцијалног нивоа
здравствене заштите као и проценат подударности клиничких и
обдукционих дијагноза у Београду за период од 2007 до 2013 године.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Табела 1- Проценат подударања клиничких и обдукционих дијагноза у
Београду од 2007-2013. године
ПОКАЗАТЕЉ
у%
Клинички центар Подударност
Србије
дијагноза
Обдуковани
КБЦ “ДР Драгиша Подударност
Мишовић-Дедиње” дијагноза
Обдуковани
Подударност
КБЦ “Звездара”
дијагноза
Обдуковани
Подударност
КБЦ “Земун”
дијагноза
Обдуковани
КБЦ “Бежанијска Подударност
коса”
дијагноза
Обдуковани
Институт за
Подударност
кардиова-скуларне
дијагноза
болести “Дедиње”
Обдуковани
ГАК “Народни
Подударност
фронт”
дијагноза
Обдуковани
Универзитетска
Подударност
дечија клиника
дијагноза
Обдуковани
Институт за
здравствену заПодударност
штиту мејке и
дијагноза
детета Србије
Обдуковани
Институт за
Подударност
онкологију и
дијагноза
радиологију Србије
Обдуковани
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ГОДИНА
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
56,4

67

61

67

68

68

83,8

11,1 10,1 14,3 12,8 12,4 13,2 11,5
0*

0**

62

74

56

64

95,4

1,60

4,8

9,8

100

100

100

64

94

100

100

8,8

14,1 19,1 17,3

5,6

4,6

3,3

61

91

92,2

22,4 16,8 15,8 15,9

50

24

100

100

6,8

5

6,4

7,3

70,6

84

55

78

18,5 18,3 19,7
93

61

75

14,1 25,4

20

100

100

82

86

100

100

100

12,3

3,7

5

4,4

5,4

6,6

4,6

100

100

100

60

35,7 77,8

40

0

11,1

0

100

100

100

100

100

100

100

20,5 19,9 22,9 22,5

100 нема 100 нема

18,2 29,2 20,9 24,1 32,5 34,8 36,5
88,9

97

100

45

34

31,8 26,9 47,7 43,8 52,2

0

100

нема 2,2

64

96

83

100

100

100

100

11,7 26,1 11,4 10,7

100

100
0
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Специјална
болница за
Подударност
церебро-васкуларне
дијагноза
болести “Свети
Сава”
Обдуковани
Специјална
болница за
Подударност
психијатри-јске
дијагноза
болести “Др Лаза
Лазаревић”
Обдуковани
Институт за
ортопедскоПодударност
хируршке болести дијагноза
“Бањица”
Обдуковани
Институт за
Подударност
неонатологију
дијагноза
Обдуковани
Подударност
ПРОСЕЧНО
дијагноза
Обдуковани
10,16

88,5

87

82

93

100

95

100

3,9

2

1,9

3,03

1,2

2,5

1,1

нема нема 100

100

100

100

100

нема 3,8

10,6 55,6 63,6 76,2 85,7

нема нема 100

99

100

100

33,3

нема нема 17,3

9,7

6,9

30

10,7

94,9

89

97,5

100

100

96

85

93,6 93,4 80,2 94,6 100

93,7 96,7

64,7 76,5 69,9 76,8 80,1 76,8 87,8
11,60 12,63 13

12,6 13,3 12,1

Напомена: *спроведено је 6 обдукције а у свим случајевима се клинички и обдукциони
узрок смрти не подударају, ** спроведено је 32 обдукције а у свим случајевима се клинички
и обдукциони узрок смрти не подударају

Извор - Ауторова обрада података ГЗЈЗБ
Вредности приказане Табелом 1 јасно указују да постоји одступање између клиничких дијагноза и обдукционих дијагноза што говори у прилог
постојању грешака у здравству Републике Србије, па се хипотеза Х1 може
сматрати тачном.
КАКО РЕПУБЛИКА СРБИЈА МЕРИ КВАЛИТЕТ СВОЈИХ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
Деценијама прошлог века здравствени систем Србије је схватан као добар а српски лекари су у свету бележили значајне резултате. Међутим, како
није постојало мерење и праћење показатеља квалитета, овакви ставови
су били засновани на субјективниј процени. Теорија менаџмента квалитетом предлаже праћење и мерење параметара квалитета као механизам, не
смо за одређивање, већ и за унапређивање квалитета. Квалитет здравстве-
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ног система Србије се у државним здравственим установама обезбеђује
праћењем и мерењем показатеља квалитета, међутим у самој примени овог
механизма спорни су сами параметри, време потребно за обраду, субјекти
који врше анализу обрађених резултата као и саме активности проистекле
из анализе вредности параметара.
Државне здравствене установе достављају измерене вредности параметара институтима и заводима за јавно здравље којима територијално
припадају, а који их, надаље, збирно статистички обрађују и јавно објављују резултате на својим сајтовима. Свеобухватност, тачност и немогућност контаминације прикупљених података није обезбеђена начином на
који се иста врши. У праћењу и мерењу параметара учествују само државне
здравствене установе, чија је улога само да прикупе податке о вредностима
параметара и да их проследе на даљу обраду и анализу до прописаног рока,
док су приватне здравствене установе у потпуности изостављене. За прикупљање података о вредностима параметара здравствена установа ангажује појединце из редова свог особља који ову активност морају спровести
поред свог редовног посла. Установа не зна са сигурношћу да ли ће трпети
одређене реперкусије због вредности параметара, те наравно има интерес
да они буду што бољи, док запослени који врши прикупљање има интерес
да се додатни посао што пре заврши. Стога се нико не брине о свеобухватности и тачности прикупљених података, па се из ових мерења не може
видети реално стање у целој Републици Србији.
Параметри који се прате и мере здравствене установе не анализирају
и не предлажу корективне и превентивне активности проистекле из деградираних вредности измерених параметара, већ их само прослеђују на
збирну анализу (Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите, 2010., члан 41). Ингеренције за развој здравственог система законом
су додељене Министарству здравља, па је то добар изговор здравственим
установама да се не баве, чак ни у смислу предлога Министарству, суштинским побољшавањима здравственог система. Институти и заводи за јавно
здравље обрађују добијене податке, а Министраство здравља врши њихову
анализу, међутим од момента мерења до момента обраде и објављивања
резултата протекне више од годину дана, па реаговање на евентуална жаришта лошег квалитета није временски оптимизирано.
Параметри који се прате и мере у државним здравственим установама
дати су табелом 2. Не зна се како и зашто су баш ови параметри прописани за праћење и мерење, па се може рећи да, с обзиром да се до њих
није дошло анализом критеријума квалитета услуга, процеса и система,
они или нису потпуни, или међу њима има непотребних. Такође, параме304
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три нису везани за конкретну услугу, конкретан процес или подсистем, па
могу указати, евентуално, да нешто није у реду, али се са сигурношћу не
може одредити део система који је узрок лошег квалитета, нити се може са
сигурношћу одредити зашто.
Неки од параметара који су прописани говоре о чистој продуктивности,
као што је параметер “просечан број посета по лекару”. Да ли повећање
овог параметра говори о повећању квалитета или о његовој деградацији?
Ако лекар има велики број посета, то може значити да је добар па да се
из тог разлога сви пацијенти опредељују за њега. Такође, то може значити
да на територији на којој лекар ради постоји велики број становника по
једном лекару који се морају негде лечити. Шта се догађа са утицајем замора лекара на његову радну способност и квалитет рада при порасту броја
пацијената на дневном нивоу? Прим. др Смиљка Радић, мр сци, заменик
шефа катедре опште медицине Медицинског факултета у Београду каже
да лекари имају: “…пуно могућности да погреше, зато што свакодневно
имамо велики број пацијената, 40-50, па и више, преписујемо много лекова. Постоји још могућности да се направе грешке, на пример, приликом
хитних интервенција, кад имамо два хитна стања која лекар опште праксе
мора сам да решава.” (Б92, 2005).
Параметар коме нису одређене циљне вредности са границама толеранције, тј. прихватљивим опсегом не може много говорити о квалитету
јер се за измерену вредност параметра не може знати да ли је она добра или
лоша, нити у којој мери. У ситуацијама када не постоји дефинисана циљна вредност са границамам толеранције промене вредности параметра у
различитим интервалима времена могу указивати на неке промене у систему, али не могу дати одговор о каквим се променама ради нити где се оне
одвијају, поготову када тај параметар није директно везан за неки део система, тј. за одређени процес, ресурс, улаз или излаз (Živaljević i dr., 2013).
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Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза
пацијената упућених у друге здравствене установе, осим на рехабилитацију
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Област ЗЗ
интернистичке гране медицине
+
/
/
+
+
+
+
+
/
+
+
+

здравствену установу у целини
+
/
/
/
/
+
/
/
/
+
+
+

педијатријске гране медицине
+
/
/
/
/
+
/
/
/
+
+
+

кардиохирургију
/
/
/
/
/
/
/
/
+
/
/
/

ургентну медицину
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

установа стацион.
здравствене заштите
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Показатељи квалитета
стационарних
здравствених установа спец. служби
за

Табела 2- Параметри који се прате и мере у Републици Србији као показатељи квалитета
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успешних кардио-пулмоналних реанимација
поновних хоспитализација за наведене процедуре или интервенције
урађених процедура са листа чекања у односу на укупан број урађених
процедура
пацијената којима је извршена интервенција или процедура са листе чекања
превентивних посета у укупном броју посета код лекара
заказаних првих посета
особа које су бар једном о трошку установе похађале курс, семинар
или учествовале на конгресу или стручном састанку из области која је
релевантна за њихов стручни рад
болничког лечења
болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда
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чекања за извршену процедуру или интервенцију са листе чекања на нивоу
з.у.
чекања на заказани преглед
преоперативних дана лечења
медицинских сестара по заузетој болничкој постељи
оперисаних пацијената у општој, спиналној и
епидуралној анестезији по хирургу
дана преоперативног лечења,
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Извор- Ауторова обрада података из Извештаја Института за јавно здравље и Завода за јавно здравље (ИЈЗН,
2012; ИЈЗРС, 2008; ЗЈЗС, 2014; ЗЈЗВ, 2013) и Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите
(Министарство здравља Републике Србије, 2010)

нових пацијената стављених на листу чекања у извештајном периоду
дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа
Број
радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у здравственој
установи.
механичких јатрогених оштећења услед хируршких интервенција
лежећих пацијената са декубиталним ранама
поновљених операција у истој регији
падова и повреда пацијента,
компликација услед давања анестезије
тромбоемболијских компликација
инциденције инфекција оперативног места
инциденције болничких инфекција на јединици интензивне
неге здравствене установе
Стопа
инциденције инфекција оперативног места
инфекција мокраћног система код пацијената са уринарним катетером
укупан број сати у недељи када служба ради поподне
успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја
успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених дејстава лекова
постојање плана едукације за све запослене у здравственој установи
обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година

/

+

трудница и породиља умрлих током хоспитализације

А. ЖИВАЉЕВИЋ, Н. ВРЦЕЉ
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ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ НАЧИНА УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Постојећи начин унапређивања квалитета здравственог система Републике Србије говори о напорима и настојањима Владе да учини нешто
у овој области. Међутим, постојећи начин управљања квалитетом здравственог система Републике Србије се не базира на системском приступу јер
не подразумева да су сви делови система управљани (приватне здравствене
установе су изузете из праћења и мерења прописаних показатеља квалитета) а повратна спрега не обезбеђује информације о квалитету свих кључних и критичних делова система. Такође, запослени у државним здравственим установама који врше праћење и мерење прописаних показатења
квалитета не знају зашто баш те показатење прате и мере, нити знају које
су вредности показатења пожељне. Циљне вредноти показатења квалитета
здравствене заштите нису дефинисане, није јасно дефинисано ни на који
део система се сваки показатељ односи, а број показатеља квалитета велики па се њиховим праћењем и мерењем генерише велики број података
који не указују на део система који је неопходно унапредити. Запослени
који врше мерење показатеља квалитета троше енергију како би дошли до
хаотичних података а објективност измерених вредности показатења није
обезбеђена кроз дефинисану одговорност за контролу мерења вредности
показатеља (Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите,
2010., члан 41), па се не може са сигурношћу утврдити веродостојност измерених вредности. Посвећеност запослених је важан услов за постизање
квалитета (Poksinska, 2002, Sumarjan, 2013, Pan, 2010) а иста се не може
постићи без информисања запослених о начину на који све њихове активности утичу на постизање и унапређивање квалитета (Alhwairini, 2012). Из
изложеног се може закључити да се посвећеност запослених у државним
здравственим установама не може са сигурношћу очекивати у постојећем
начину унапређивања квалитета здравственог система Републике Србије,
те се хипотеза Х 2 може сматрати тачном.
Резултате мерења на крају године све установе укључене у ову активност шаљу на статистичку обраду Институтима за заштиту здравља. Институти податке обрађује збирно и достављају их Министарству здравља
који их анализира. На основу збирне обраде параметара, чије циљне вредности нису дефинисане и за које се не зна на који елемент (тачан процесс,
ресурс, улаз или излаз) здравственог система се односе, Министарство доноси одлуке, предлоге закона, политике или акционе планове којима би
требало подићи ниво квалитета целокупног здравственог система. При
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томе, из података на основу којих се доносе мере и одлуке је изостављен
приватни део здравствених установа.
Од момента последњих мерења до момента доношења одлука просечно прође годину дана (Правилник о показатељима квалитета здравствене
заштите, 2010., члан 41). За годину дана заврши се нови циклус мерења у
здравственим установама, што указује на закаснелост одлука које здравствени системи треба да спроводе. Ове одлуке се односе на све здравствене
установе, и оне које су пратиле и мериле параметре и на оне које то нису, па
без обзира на ниво квалитета који је различит у свим здравственим установама, све установе морају спровести донете одлуке. Високо централизован систем унапређивања квалитета чини овај процес тромим и закаснелим. Такође, потпуно је супротстављен теорији менаџмента квалитетом
која инсистира на власницима процеса (ИСО 9000, 2005), особама које су
овлашћене и компетентне да унапређују процесе за које су одговорне.
Слика 1- Приказ садашњег начина унапређења квалитета здравственог
система у Републици Србији

Извор – Аутор
Слика 1 приказује да у примени постојећег начина управљања квалитетом здравственог система постоји разлика између приватних здравствених установа (које су представљене горњим делом слике и које нису у
обавези да прате и мере показатење квалитета и њихове резултате шаљу
на обраду заводу) и државних здравствених установа које су у обавези да
једном годишње спроводе праћење и мерење показатеља квалитета прописаних за њихов ниво здравствене заштите. Мерење врше запослени у др-
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жавној здравственој установи, а показатељи здравствене заштите не указују једнозначно на одређени део система установе. Надлежни завод или
институт врши обраду података добијених само од државних здравствених установа. С обзиром да су приватне здравствене установе изостављене
из обраде податата, у каснијој анализи вредности показатеља квалитета
изостављен је један важан део здравственог система што анализу чини
непоузданом, а одлуке, предлози закона, акциони планови и политике које
доноси Министарство здравља се стога не могу сматрати свеобухватним и
оптималним иако важе и за државне и за приватне здравствене установе.
Из свега изложеног, а на основу резултата тестирање хипотеза Х1 и Х 2
може се закључити да је основна хипотеза Х0 која гласи: „Постојећи начин
управљања квалитетом који се заснива само на праћењу и мерењу показатеља квалитета здравствене заштите не обезбеђује постизање квалитета
здравственог система Републике Србије.“ потврђена као тачна.
КАКО ПОСТИЋИ КВАЛИТЕТ У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ?
Из претходно изложеног могу се идентификовати следећи проблеми у
постојећем начину управљања квалитетом здравственог система Републике Србије:
1. Параметри квалитета, тј. показатељи који се прате и мере у
Републици Србији нису изведени из елемената система и њихове
циљне вредности нису дефинисане те њихове измерене вредности не могу једнозначно указати на део система који је неопходно
унапредити,
2. Лоше дефинисан систем праћења и мерења на нивоу Републике
Србије јер у приватним здравственим установама исти није контролисан од стране државе а у државним установама није обезбеђена његова поузданост и правовременост.
3. Резултати праћење и мерења се обрађују и анализирају централизовано, па установе не спроводе унапређење у кратким временским
роковима која би била примерена њима већ она која се односе на
цео здравствени систем.
Теорија менаџмента квалитетом почива на процесном и системском
приступу. Све што настаје резултат је неког процеса или мреже процеса
(Evans & Lindsay, 2001, стр. 23). Стога, жељени резултат или планирано
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стање се не може постићи уколико процес није оптималан. Друга важна
претпоставка менаџмента квалитетом је да је квалитет скуп својстава
којима се задовољавају захтеви корисника, тј. заинтересованих страна (ISO
9000, 2005). Ако пођемо од чињенице да је основ целокупног здравственог
система здравствена установа, онда установе примарног, секундарног или
терцијалног нивоа не само да чине здравствени систем, већ је свака за себе
систем и има сопствени квалитет. Дакле, дефинисањем заинтересованих
страна здравствених установа, испитивањем њихових захтева и
пројектовањем процеса здравствених установа тако да су у стању да
испуне ове захтеве постиже се квалитет. Постигнути квалитет се одржава
и унапређује праћењем и мерењем претходно дефинисаних параметара
квалитета, који су проистекли из анализе критеријума квалитета услуга,
критеријума квалитета процеса и критеријума квалитета система сваке
здравствене установе. Сваки параметер треба да буде одређен циљном
вредношћу и његовим границама толеранције и једнозначно везан за
одређени процес, одређену услугу или цео систем установе. Само на тај
начин измерена вредност параметра јасно може указати да ли се постиже
квалитет или не и где је жариште лошег квалитета, тј. где су подручја за
унапређење.
Постизање квалитета у здравствном систему се своди на постизање
квалитета његових саставних делова – установа (и приватних и државних)
и то кроз две глобалне фазе: кроз пројектовање и имплементацију система
за менаџмент квалитетом и кроз обезбеђивање и унапређивање система
за менаџмент квалитетом путем праћења и мерења оптимално дефинисаних параметара квалитета и оптимално дефинисаног механизма повратне
спреге. Пројектовање система за менаџмент квалитетом требало би да се
одвија кроз (Живаљевић, 2012, стр. 294-297, Trusko и др., 2007, стр 77-161,
Живаљевић и др., 2005, Петковић и др., 2005):
19. Дефинисање заинтересованих страна сваке здравствене установе
20. Дефинисање захтева заинтересованих страна сваке здравствене
установе
21. Дефинисање свих врста излаза из сваке здравствене установе са
особинама којима се испуњавају захтеви корисника
22. Дефинисање власника процеса и процеса који директно стварају
дефинисане излазе (кључних процеса) тако да су у стању да пруже
излазе дефинисаних особина
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23. Дефинисање осталих процеса који утичу на квалитет кључних
процеса тако да омогућавају несметано одвијање кључних процеса
24. Дефинисање параметара квалитета услуга, кључних процеса,
осталих процеса.
25. Дефинисање циљних вредности параметара квалитета
26. Дефинисање начина праћења и мерења параметара квалитета,
фреквенција мерења и запослених који су одговорни за мерење
27. Дефинисање начина дистрибуције измерених вредности параметара.
Пројектовање резултира процедурама и упутствима система за менаџмент квалитетом а у здравственим установама и протоколима, којима се
процеси постављају у жељене оквире. Имплементација представља примену протокола, процедура и упутстава. Пошто је сваки параметер везан или
за услугу или за конкретан процес и пошто су дефинисане циљне вредности параметара, одступања измерених вредности од циљних јасно указују
на деградацију квалитета у конкретној области. Власници процеса дефинисаном дистрибуцијом измерених вредности параметара одмах знају да
је дошло до деградације квалитета у оквиру њихових процеса и могу одмах
реаговати како би процес вратили у границе толеранције.
Овим приступом не негирају се надлежности Министарства нити
могућност збирне обраде и сагледавања података о мерењима квалитета целокупног здравственог система. И даље се сви измерени подаци од
стране сваке здравствене установе једном годишње могу слати у институте и заводе за заштиту здравља, као и извештаји о предузетим мерама на
унапређивању квалитета.
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Слика 2- Приказ предложеног начин унапређивања квалитета
здравственог система

Извор – Аутор

Сликом 2 приказан је предложени начин унапређивања квалитета
здравственог система који и приватне и државне здравствене установе
сагледава као равноправне и једнако важне елементе. Процес праћења и
мерења, с обзиром на везу параметра са тачно одређеним делом система
здравствене установе, не даје преобимне податке, а исти јасно указују на
део система који је неопходно унапредити. Обрада података и анализа
у самој установи омогућавају брзо реаговање установе на деградацију, а
предлоге унапређења дају и спроводе запослени у установи чиме се утиче
на њихову посвећеност квалитету. Необрађени подаци и из државних и из
приватних здравствених установа се такође шаљу заводима и институтима јавног здравља на обраду, а Министарство здравља анализом обрађених података из целокупног система доноси одлуке, политике, акционе
планове и законе.
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ЗАКЉУЧАК
Важност квалитета здравствених услуга се никако не сме подценити.
Такође се не сме олако приступити ни његовом дефинисању и постизању.
Лош квалитет здравствених услуга може довести до губитака живота и
високих трошкова који су проузроковани санацијом грешака. Здравствене
услуге су последица деловања процеса у здравственим установама чији
квалитет представља основ за постизање квалитета услуга.
Квалитет здравствених услуга или процеса који се одвијају у
здравственим установама сазнајемо путем праћења и мерења параметара
квалитета који морају бити дефинисани кроз анализу заинтересованих
страна, њихових захтева, процеса, улаза и излаза. Само на тај начин сваки
параметер и његова вредност могу јасно указати на подручја за унапређење
и умањити ризик од деградације квалитета. Такође, оваквим приступом се
осигурава да сваки параметер заиста нешто говори, те да број параметара
који се прате и мере не буде ни премали ни превелики.
Аутори су покушали радом да нагласе важност адекватног пројектовања
система за менаџмент у здравственим установама, адекватног процеса
праћења и мерења параметара квалитета као и важност адекватне
дистрибуције података о измереним вредностима како би се на време
донеле исправне одлуке и на прави начин утицало на обезбеђење и
унапређење квалитета у здравству.
Република Србија је оснивањем Агенције за акредитацију здравствених
установа Србије начинила значајан корак у правцу увођења и праћења
квалитета. Поред тога, на академском нивоу се уводе нови студијски
програми који могу да помогну у досезању вишег квалитета здравствених
услуга едукацијом власника процеса. Сви постојећи напори су, међутим,
недовољни, уколико се систем сваке здравствене установе не уреди тако да
процеси буду оптимални, а праћење и мерење параметара квалитета оптимизира. Применом предложеног приступа осигурало би се континуално унапређивање квалитета сваке здравствене установе као и целокупног
система здравствене заштите у краћем временском року и уз минималне
трошкове.
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SUMMARY
QUALITY MANAGEMENT OF HEALTH CARE SYSTEM
BY MONITORING AND MEASURING QUALITY
PARAMETERS
The importance of monitoring and measuring quality in every system lies in
its ability to provide the necessary information for the future system operation
which would lead to its quality improvement. If there were no parameters of
quality and indicators of results, then the system would be at risk of overlooking
the necessary areas for improvement. Also, if the monitored and measured
parameters are not adequately defined and related to specific processes or
outputs, then the process of measuring would take the system in the wrong
direction. Authors give an overview of the quality parameters that are currently
being monitored in the health care system of Republic of Serbia, and analyze
their usability.
Starting from the fact that errors are common phenomenon in the health
care system of all countries and that those errors are the result of process,
the authors propose a methodology of improving health care system quality
through necessary steps in the design of the system and its maintenance by the
monitoring and measuring of quality. Considering the present conditions in
Serbia, the application of the proposed improvement methodology and giving
importance to the process of monitoring and measuring can be a safer, easier
and cheaper way to improve the quality of health care system.

1.
2.

3.
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УВОД
У жељи да успешно послују у условима транзиције, компаније пред
своје запослене постављају све веће захтеве, због чега се више него икада
у центар збивања ставља менаџмент људских ресурса и налажење нових и
ефикаснијих начина коришћења ресурса, вештина и адаптибилности запослених. Један од најзначајнијих ХР изазова је развијање оних сарадника
који остварују високе резултате и који постају кључни носиоци промена, а
то су менаџери.
Укупна успешност организације зависи и од менталитета менаџерског
кадра, од начина размишљања о питањима важним за процес рада, тумачењу сопствене улоге у функционисању организације, од интерпретације
понашања својих сарадника, при чему су висок енергетски потенцијал и
толеранција на стрес од великог значаја за добро функционисање менаџера и адеквантан одговор на захтеве позиција (Jex, 2002).
Менаџери у свом раду преферирају стилове управљања који су условљени њиховим психолошким склопом и који им обезбеђују боље уклапање у
радно окружење. Стил управљања представља предмет организационог
понашања и тему која је свеобухватно проучавана, а највећи део истраживања о стилу управљања је усмерен на питање: који стил управљања има
најпогоднији утицај на сараднике у циљу остваривања организационих
перформанси? Степен утицаја који менаџер има на своје запослене и њихове активности базиран је на њиховом међусобном односу, који описује
интензитет поверења, поузданости и поштовања које запослени имају према свом менаџеру и обрнуто. Преференција одређеног стила управљања,
односно начина на који менаџери приступају пословним обавезама, од
значаја је за ефикасно управљање (Arvidsson, Johansson & Akselsson, 2007).
Менаџери су веома често изложени стресу на раду, који снажно утиче на
продуктивност, задовољство и мотивацију за рад. Наведена питања су
веома значајна и из угла организације, јер утичу на ефективност и продуктивност менаџера, односно њихову дугорочну функционалност у смислу
остварења пословних циљева, као и из угла појединца, због ефективног
уклапања у организацију, повезаности личних вредности са вредностима
компаније, ефикасног и ефективног функционисања у професионалном
окружењу, редукције стреса, те могућности успостављања баланса између
професионалног и приватног сегмента живота.
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СТИЛОВИ УПРАВЉАЊА МЕНАЏЕРА
Комплексан феномен управљања поједини аутори (Stoner, Freeman &
Gilbert, 1997), у најширем смислу речи, одређују као вођење јединствене
акције у остваривању постављених циљева организације и представља
процес планирања, организације, вођења и контроле напора свих чланова организације и коришћење свих организационих ресурса како би се
остварили постављени циљеви организације. Свака организација представља облик обједињавања великог броја значајних фактора који утичу
на њену ефикасност: људи, знања, енергије, информација, технологије и
без успешног менаџмента није могуће ефикасно управљати системом тих
фактора, нити постићи њихову рационалну употребу и контролу. Основна улога менаџмента огледа се у обезбеђивању ефикасног функционисања
организације, како не би долазило до расипања ресурса
Управљање је област која је од посебног интереса за психологију менаџмента, примењену психолошку дисциплину, а која на веома сложен и
специфичан начин повезује менаџера као појединца и организацију као
групу. Начин на који менаџер руководи људима резултат је интеракције
његове личности и околности, дефинисаних положајем у хијерархији организационе структуре. На основу теорије улога, карактеристичан стил
управљања одражава начин на који менаџер схвата своју улогу у организацији и та улога подразумева снажну интеракцију са особама које раде у
предузећу. Сама улога менаџера у организацији често је нејасна, па и конфликтна, због неадекватних и непотпуних информација о очекивањима
или неразумевања сопствене улоге од стране других особа у организацији.
Један од врло значајних аспеката процеса управљања, а то је вођење сарадника, ће се у овом раду посматрати из угла трансакционе теорије, коју
је развио Холандер (1971), а која вођење посматра као двосмерни, трансакциони процес. Трансакција утицаја није увек тако широка као што то сматра Холандер, већ зависи од стила вођења (при аутократском вођењу узајамност утицаја је далеко мања него код демократског стила). Под вођом у
структурираној групи се подразумева особа која има положај вође, остварује улогу везану за тај положај и тиме изразито утиче на понашање чланова, које је значајно за одржање групе и остварење групних циљева (Rot,
1988).
Стварање доброг менаџера је сложен и вишедимензионалан процес
који захтева мултидисциплинарни приступ. Менаџер се углавном дефинише као особа која има способности да на различите начине утиче на дру-
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ге људе тако да они сарађују и заједничким напорима остварују жељене
циљеве једне организације (Watkins, 2012). Бројна истраживања потврђују
важност одређених особина личности за успешно обављање улоге менаџера, као што су:
• висок енергетски потенцијал и толеранција на стрес,
• самопоуздање,
• орјентација ка унутрашњем локусу контроле,
• емоционална зрелост,
• лични интегритет,
• социјализована тежња ка моћи,
• умерено висок степен орјентације ка постигнућу,
• умеренo висок степен потребе за афилијативношћу.
Истраживачи са Harvard Business School (Porter, Lorsch & Nohria, 2004),
указују на елементе битне за успешно управљање. Менаџер мора да научи
да управља контекстом предузећа, да ради на индиректан начин – да има
добру стратегију комуницирања, да обезбеђује да се процеси рационално
одвијају, да изабере и буде ментор кључних сарадника, допринесе стварању културе и демонстрира како запослени треба да се понашају. Такође,
мора да схвати да му позиција не гарантује право на управљање, већ да је
мора оправдати својим активностима и квалитетима, у противном, може
да изгуби легитимитет (ако нема убедљиву визију, ако његове акције нису
конзистентне и ако сопствени интерес често ставља изнад интереса предузећа). Неопходно је да се избалансирано понаша и доноси одлуке у дугорочном интересу предузећа (Ashour, 1982). Према студији коју су објавили
Lamb & McKee (2004), добијено је да је кључни предиктор задовољства запослених степен поверења у менаџера, односно степен његове способности
да запосленима презентује стратегију компаније и улогу сваког појединца
везану за постизање циља.
КОНТИНГЕНТНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ
За разлику од теорија које стил управљања сматрају темељним фактором успеха организације, контингентне (ситуационе) теорије полазе
од претпоставке да је успешно вођење условљено специфичним односом
манаџера, запослених и ситуације у којој делују. Ове теорије уносе променљивост ситуације као нову димензије која обилежава управљање. Први
битан фактор ситуационог модела су два основна стила заснована на раз-
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личитој орјентацији и мотивацији манаџера, од којих је први орјентисан
на задатке, други на међуљудске односе, а и један и други су везани за личност манаџера. Други значајан фактор модела је повољност ситуације коју
одређују: однос између менаџера и чланова, структура задатка и позиција
моћи. Код таквог поимања стила управљања нема смисла говорити о успешном или неуспешном менаџеру, него је исправније говорити о менаџеру који је успешан у једној, а неуспешан у другој ситуацији, због чега осим
рада на системском оспособљавању манаџера, треба изграђивати организацијско окружење у којем би менаџери могли бити ефикасни.
Контингентне теорије описују начин на који видик ситуације обликује
однос између понашања вође и резултата и предлажу да ефективно управљање захтева рационално разумевање ситуације и одговарајући одговор,
више него харизматичног вођу са великом групом преданих следбеника
(McCleskey, 2014). Истраживачи су покушали да идентификују факторе у
свакој ситуацији који утичу на ефикасност одређеног стила управљања.
Теорије проистекле из овог истраживања престављају контигентни
приступ управљању и баве се анализом следећих фактора: захтевима задатака; очекивањима и понашањем особа истог нивоа; особинама, очекивањима и понашањем радника; и организационом културом и политиком.
Четири најпознатија модела ове теорије су:
28. ситуациони модел управљања,
29. Фидлеров модел стила управљања и радне ситуације,
30. модел пут-циљ вођења, и
31. модел доношења одлука који су развили Врум, Јетон и Јаго.
Ситуациони модел управљања који су развили Пол Херси и Keнет
Бланкард (1969; 1979; 1996), представља један од најважнијих контингенталних модела (према Stoner, Friman & Gilbert, 2002). Изазвао је велико интересовање, обзиром да је динамичан и флексибилан. Полази од концепта
континуума, са вођством усмереним на задатак на једној страни, односно
усмереним на људе, на другој (McCleskey, 2014). Циљеви и знања следбеника-сарадника представљају важне елементе у поступку утврђивања
ефикасног стила управљања. Концепт наглашава везивање стила вођења
за ниво психолошке и професионалне зрелости сарадника - жеља за доказивањем, спремност за прихватање одговорности и скуп способности,
вештина и искуства потребних за обављање задатака (Bass, 2008; Hersey
& Blanchard, 1969). Менаџери усмерени на задатак дефинишу конкретне
улоге следбеника, креирају организационе односе и успостављају формал-
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не канале комуникације, док вође оријентисане на односе са сарадницима
настоје да брину о другима, смање емоционалне конфликте и успоставе
складне односе уз равноправно учешће свих актера (Bass, 2008; Shin, Heath,
& Lee, 2011). Бројна истраживања потврђују да ефикасни менаџери примењују мешавину понашања усмереног на задатак, односно људе (Cubero,
2007; Graeff, 1997; Shin & al., 2011; Yukl, 2008; 2011).
Херси и Бланкард истичу (према Stoner, Friman & Gilbert, 2002) да, у зависности од степена зрелости следбеника, односи између њих и менаџера
пролазе кроз четири развојне фазе.
(Велика) Велика брига за односе и Велика брига за задатак
мала брига за задатак и велика брига за односе
2
3
ПРИЈАТЕЉСKО
ПОНАШАЊЕ

(Мала)

Мала брига за односе и
мала брига за задатак

Велика брига за задатак
и мала брига за односе

4

1

(Мала) АУТОРИТАРНО ПОНАШАЊЕ (Велика)
(пружа усмерење)

График 1 – Ситуациони модел управљања Херсија и Бланкарда
У почетној фази најпримеренија је орјентација менаџера на задатак.
Сарадници треба да добију чврсту структуру, упутства о задацима, правилима и процедурама. Неауторитаран менаџер својим ставом може да
изазове забринутост и конфузију код нових следбеника. У другој фази
орјентација на задатак остаје основни модел понашања, јер је следбеницима још увек потребна структура. У трећој фази сарадници постају способнији, мотивисанији и траже већу одговорност, те менаџер не мора више да
буде ауторитаран, треба да пружи подршку сарадницима, буде пажљив и
поткрепи спремност на преузимање веће одговорности. У наредној фази
следбеницима више није потребно усмерење, јер су искуснији, самоуверенији и независнији. Током времена потребно је праћење мотивисаности,
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способности и искуства сарадника, како би се утврдила најпогоднија комбинација стилова вођења, које треба често мењати, како би сарадници напредовали. Налази емпиријске студије (Cavone, Chiesa & Manzini, 2000) на
19 мултинационалних компанија из различитим сектора, потврђују да не
постоји један, најбољи начин управљања, који би се онда слепо преносио
на друге индустрије. Поставља се питање, да ли менаџери заиста увек могу
да бирају различите стилове управљања? Менаџери треба да науче да користе различите стилове и буду флексибилни, како би били ефикаснији у
различитим ситуацијама, док ће они који су крути бити успешни у вођењу
само у ситуацијама које највише одговарају њиховом стилу. Дакле, флексибилност и могућност мењања стилова доприноси ефикасности менаџера
у различитим ситуацијама, док је крутост препрека у развоју и каријери,
при чему је суштина релација у међусобном поверењу (Singe & Croucher,
2003).
На основу упитника који је конструисао Бланкард могуће је добити
податак о преференцији неког од следећих стилова управљања менаџера:
1. Директива – менаџер сарадницима даје детаљне инструкције и врло
блиско води сараднике,
2. Препричавање – при делегирању даје образложење и принципе, у
већој мери ангажује сараднике,
3. Учествовање – асистира сарадницима у погледу појашњења, води
када је то потребно,
4. Делегирање – циљ је јасан, а посао препуштен сарадницима.
У врло захтевном и динамичном пословном окружењу изложеност менаџера стресним ситуацијама је изузетно велика. Њихова реакција и отпорност на стрес повезана је са различитим ситуационим факторима, али
и са особинама личности, начином рада и стилом управљања који менаџер
преферира. Поједина истраживања у Србији потврђују повезаност стреса
и стилова управљања и показују да стил управљања менаџера представља
предиктор стреса на раду (Кнежевић, 2014).
У циљу успешнијег проласка кроз транзиционе процесе, менаџер мора
да управља читавим сетом сопствених потенцијала, односно да поседује
способност да с лакоћом флуктуира од општег до појединачног, од аналитичара до интегратора, од тактичара до статега (Watkins, 2012). Поједина истраживања су показала да људи који су вође у својим групама, имају
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знатно виши ниво серотонина – неуротрансмитера који је задужен за
смањење анксиозности, осећај задовољства и доброг расположења, што је
један од фактора самопоуздања, емпатије и других карактеристика важних
за успостављање добрих интерперсоналних односа, који су предуслов успешног управљања и контроле сопственог стреса (Robbins, 2000).
Управљање стресом менаџера је изузетно значајно, како из угла појединца, тако и из угла организације. Пословни разлог наведеног концепта
контроле стреса огледа се у повезаности индивидуалних и организационих циљева и продуктивности запослених. Претерани стрес доводи до
бројних негативних последица (здравствених и финансијских): преко 40%
одраслих има здравствене сметње у вези са стресом, 50-60% изостанака са
посла је у вези са стресом, висок ниво стреса доводи до конфликата у тиму,
пада продуктивности и високе флуктуације, што све заједно значајно повећава трошкове пословања. Здрава радна снага утиче на појединачне, колективне те укупнне перформансе организације и кључна је за пословање
организација, обзиром на значајне финансијске последице.
СТРЕС НА РАДУ КОД МЕНАЏЕРА
Према трансакционистичком моделу стрес се дефинише као процес, у
коме учествују многобројни фактори, како из домена спољашње средине,
тако и из домена карактеристика, стања и понашања појединца који доживљава стрес (Зотовић, 2002). Аутором трансакционистичке теорије стреса
сматра се Лазарус (1984), који наглашава да је у основи стресног искуства
посебан однос између особе и њеног окружења, који се успоставља путем
когнитивне процене збивања у околини. Реаговање на стрес и последице које он оставља на ментално здравље, према овом становишту, настају
као резултат динамичке интеракције између свих релевантних чинилаца.
Тиме се као циљ изучавања поставља разумевање процеса стреса са свим
његовим компонентама, фазама, медијаторима и могућим исходима, а са
циљем да се помогне појединцима који доживљавају стрес. У овом раду
стрес ће се управо посматрати са становишта трансакционистичке теорије
стреса Лазаруса.
Велики број аутора изучава различите факторе личности, као и феномене који су изван особе, а које је штите у отежаним животним околностима. Посебно се истиче утицај личности на вероватноћу доживљавања
стресне ситуације, на процену догађаја као стресног и на процес превладавања, тј. на вероватноћу употребе одређене стратегије превладавања

328

СТР. 321-340

(Зотовић, 2002). Према Ани Генц (2009) међу тим факторима најважнији
су: контрола (локус контроле, перцепција могућности контролисања дешавања и сл.), жилавост, диспозициони оптимизам, осећај кохерентности,
процена сопствене ефикасности, самосвест и социјална подршка.
Свичевић (2003) истиче да је екстровертни тип личности погоднији за
прилагођавање од интровертног типа, између осталог и на стрес. То може
имати нарочитог значаја у условима стреса чији се ефекти код интроверта
дуже одржавају и ремете функцију вегетативног нервног система. Већа је
вероватноћа да ће у стресној ситуацији интровертна особа реаговати болешћу, јер се оне теже адаптирају на стресну ситуацију, сензибилне су, осетљиве, лако се увреде, несигурне су и мучи их властита неодлучност, перфекционисти који тешко могу да разлуче битно од небитног и подједнако
се троше на важне и мање важне проблеме, такође и претерано сујетне и
самосвесне особе које тешко могу да се опусте и адаптирају на новонастали ситуацију. Аутор истиче да општа специфична отпорност односно
вулнерабилност у стресним ситуацијама, као и успешност у конфротирању са њима, зависи од бројних карактеристика личности: самопоуздања,
способности брзе и реалне процене ситуације, способности предвиђања
еволуције стресног догађаја, способност контроле сопственог афективног
реаговања и понашања.
Каличанин (2001) истиче да су деца и млади осетљивији на деловање
свих стресора као и то да су стресна реаговања код младих јача и са неповољнијим исходом. Ако се трауматски стрес догоди у детињству, нарочито
у раном периоду формирања личности, он може негативно да утиче на њен
даљи емоционални и свеукупан развој. Каличанин (2001) је развио концепт личности која се склона обољевању и подложна стресу, и коју карактерише анксиозност, депресивност и хостилност. Анксиозне особе су склоне
развоју неуроза, а особе са ниском проценом сопствене вредности (зависне, избегавајуће личности) депресији. Форбес (према Каличанин, 2001)
истиче да постоји личност склона стресу и да је карактерише непрекидна
компетитивност, компулзиван рад, немогућност опуштања, велика жеља
за достигнућима и гратификацијама, завист и хостилност према успешнијима. Стојаковић (2002) истиче да што се особине личности више подударају са особинама зреле личности, то ће отпорност на стрес бити већа.
Те особине су: прихватање себе и других онаквих какви јесу, социјална
осећања и симпатија према људима, задовољство животом, не предају се,
толерантност према другима, самопоштовање и самоконтрола.
Бриф и сарадници (Brief & all, 1988) су истакли да се приликом процене
стреса морају узети у обзир црте личности као што су перфекционистичке
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црте, параноидне - неповерљивост и подозривост, ригидно и нефлексибилно мишљење, хостилност, егоцентричност, песимизам, виђење себе у много бољем светлу него што то види околина. Црте личности према резултатима ранијих истраживања играју важну улогу у развоју дистреса. Особе
које су негативније се традиционално повезују са већим дистресом, док
су друштвене и позитивне особе генерално психолошки здравије (Duggan,
Sham, Lee, Minne & Murray, 1995; Suls, Green & Hillis, 1998). Особе са доминацијом спољашњег локуса контроле, које узроке догађаја најчешће виде у
спољашњим факторима, су подложније стресу (Vollrath & Torgersen, 2000).
Карвер и сарадници (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) спровели су низ
студија у покушају да утврде повезаност између различитих стратегија суочавања са стресом и неких димензија личности. Добијене су значајне, али
ниске или умерене повезаности с оптимизмом, самопоуздањем, перципираном могућности контроле ситуације, локусом контроле, димензијом
названом отпорност и личношћу типа А (напети, нестрпљиви, компетитивни, агресивни). Испитаници са високим резултатима на овим димензијама били су склони да реагују на начин који је „усмерен ка проблему“,
док је анксиозност, мерена као особина личности, била у позитивној корелацији с “емоцијама усмереним начинима реаговања”.
Смит и сарадници (1989) утврдили су да је неуротицизам у мањој мери
повезан са стратегијом превладавања која подразумева усмереност на проблем и тражење социјалне подршке, а у већој са коришћењем маштања и
избегавања. Утврђена је према Зотовић (2004) висока корелација неуротицизма са скалом на емоције усмереног превладавања из Мултидимензионалног инвентара превладавања. Ауторка објашњава да сваки покушај
разумевања ситуационих детерминанти стреса и превладавања, мора узети у обзир и неуротицизам, јер су негативне емоције саставни део стреса, а
неуротицизам се може дефинисати и као склоност негативним емоцијама.
Резултати Балтиморске лонгитудиналне студије (McCrae & Costa, 1990)
која испитује детерминанте превладавања стреса и значај личности, користећи петофакторски модел личности, показују да су особе са високим
неуротицизмом реаговале неповољно на стрес, да су кривили себе и нападали друге. Такве особе су биле пасивне, повучене и препуштане маштању,
док екстравертне особе у стресним ситуацијама траже друштво, разговарају и збијају шале. Људи који су отворени за искуство траже нове информације и испробавају нова решења. У истраживању спроведеном на студентима у Нишу (Панић, Радојковић и Хаџи Пешић, 2013) о повезаности
особина личности и стратегија превладавања стреса, резултати упућују на
постојање статистички значајних корелација између појединих особина
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личности и стратегија превладавања стреса, што је у складу са схватањем
да личност има значајан удео у настанку психосоматских поремећаја.
Стрес је честа тема истраживања још од Селијевих радова из педесетих година прошлог века, све до данас, а бројна су истраживања и радног
стреса, који се везује за тежину и садржај посла, незадовољство и неприлагођеност на послу. Стрес се проучава у организацијском контексту и
укључује физичке, психолошке и организацијске елементе. Постоји више
организацијских модела стреса, али ћемо се у овом раду базирати на моделу организацијског здравља Харта и Купера (Hart & Cooper, 2001) који се
заснива на Лазарусовом трансакционистичком моделу стреса (Lazarus &
Folkman, 1984) и на Хартовом моделу (Hart, 1999, према Попов, 2011). Основна одлика овог модела је што узима у обзир и благостање појединца и
благостање организације, односно њене финансијске циљеве и социјалну
одговорност.
Извори радног стреса (стресори) могу бити: индивидуални – произилазе из радне улоге, групни – проузроковани групном динамиком и понашањем менаџера, и организацијски - проистичу из карактеристика организације. Постоје бројне класификације извора радног стреса, а Картрајт и
Купер (Попов, 2011) стресоре класификују на следећи начин:
-- Фактори који потичу од самог посла,
-- Радна улога,
-- Међуљудски односи на радном месту,
-- Стресори у вези са каријером,
-- Организацијски фактори.
Испитивања потврђују да је подршка послодавца у раду, али и у приватном животу сарадника изузетно важна за продуктивност и добробит
запослених (Grant, Wallace & Spurgeon, 2013). Стрес делимично посредује
у односу између изазова на релацији wорк - хоме и задовољства послом
(Lourel & al. 2009). Конфликт између породичног и професионалног аспекта
живота је све значајнија тема данас, повезана са продуктивношћу запослених, прометом, изостанцима, ангажовањем запослених, те укупним благостањем запослених и организације (Kossek & al. 2013). Дисбаланс између
наведених аспеката живота доводи до неповољних понашања, односно
штетних менталних, физичких и здравствених исхода (кардиоваскуларни
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проблеми, квалитет сна, симптоми депресије, сагоревања, гојазности, алкохолизма...). Висок ниво стреса на раду је повезан са повећаним ризиком
од физичких повреда, кардиоваскуларним болестима, високим крвним
притиском, депресијом, бесом, анксиозношћу и раздражљивошћу, и у позитивној је корелацији са флуктуацијом запослених (Mosadeghrad, 2014).
Бројна истраживања радног стреса, који се везује за тежину и садржај
посла, незадовољство и неприлагођеност на послу, потврђују различите
ефекте стреса на раду (Nair, 2007). Било да се ради о превеликим захтевима радног места, несигурности запослења, нередовним зарадама или кратким роковима, посао често представља велики извор стреса за савременог
човека (Fulcheri, Barzega, Maina, Novara & Ravizza, 1995). Професионални
стрес подразумева читав низ штетних физиолошких, психолошких и бејвиоралних реакција на ситуације у којима захтеви посла нису у складу
са могућностима, способностима и потребама запослених (Mosadeghrad,
2014). Појединац са нижим нивоом стреса ће бити продуктивнији, задовољнији и мотивисанији за рад, на шта указују бројна истраживања из организацијске психологије (Fried, Shirom, Gilboa & Cooper, 2008). Истраживање у Кини показаје повезаност стресора са карактеристикама посала и
неформалним радним обавезама, али не и са лојалношћу и карактеристике организацијске културе (Chang & Lu, 2007). Гупта и Бир (1979) на основу
емпиријских налаза објашњавају да запослени изложени стресним ситуацијама не морају нужно напустити посао, јер многи спољашњи фактори
могу да успоре ту одлуку (на пр. услови на тржишту рада, посао супружника, социјална структура итд.).
Истраживања спроведена у нашој земљи потврђују постојање разлике између полова у изложености и подношењу стреса (Михајловић, 2005,
према Станојевић и Милошевић, 2011). Жене су више изложене стресу, јер
се од њих очекује да истовремено буду успешне у послу и у улози супруге и мајке. Налази Росенфиелда утврђују разлике између полова у погледу
склоности појединим психосоматским болестима (Rosenfield, 1980, према Станојевић и Милошевић, 2011). Код мушкараца стрес чешће изазива
срчане сметње, чир на желудцу и хипертензију, док код жена депресивне
поремећаје, вртоглавице, мигрене, астму. Истраживање Џонса потврђује
значајну повезаност задовољства послом и задовољства животом уопште
(Jones, 2006). Главни извори радног стреса су (Mosadeghrad, 2014) неадекватне плате, неједнакост на послу, превише посла, мањак особља, притисак, несигурност посла и недостатак подршке менаџмента.
Резултати истраживања спроведеног на менаџерској популацији у
трговини у Србији (Кнежевић, 2014) потврђују да више од половине ме332
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наџера има повишење на различитим индикаторима радног стреса, што је
више него у истраживањима других аутора (Mosadeghrad, 2014). Утврђена
је разлика у структури симптома стреса обзиром на пол, што је у складу са резултатима других испитивања (Fotinatos-Ventouratos & Cooper,
2005; Granleese, 2004; Toth, 2005). Дистрес и соматизација су израженији
у односу на депресију и анксиозност и односи се углавном на менаџерке.
Анксиозности су више скони менаџери у оперативи, него у режији, а више
дистреса показују мање образовани менаџери. Депресији су више склони
менаџери нижег хијерархијског нивоа са дужим радним стажом, који нису
у браку. Налази истраживања (Кнежевић, 2014), такође потврђују да менаџери преферирају Препричавање као стил управљања (подразумева директно вођење), јер им оно обезбеђује квалитетније уклапање у организациону културу компаније, док налази других истраживања потврђују да је
поверење између менаџера и запослених и стил управљања имају кључни
утицај на ефективност запослених (Grant, Wallace & Spurgeon, 2013).
Резултати истраживања на истом узорку (Кнежевић, 2014) показују
да стил управљања представља предиктор стреса на раду, при чему сви
стилови (Директива, Препричавање, Учествовање и Делегирање) доприносе предикцији дистреса и депресије, поврх животних и радних стилова,
остварујући ефекат на депресију и донекле на дистрес. Будући да дистрес
настаје као психичка последица улагања напора да се стрес савлада, он
представља уобичајену реакцију појединца у стрес-ситуацији, те је као такав повезан са особинама личности и другим ситуационим факторима,
што је у складу са налазима студије о повезаности особина личности са
доживљајем професионалног стреса код менаџера при војсци Србије, који
показују да особине личности и неке социодемографске варијабле (млађи
испитаници, са краћим радним стажом) значајно корелирају са доживљајем професионалног стреса (Чабаркапа и сар., 2010). Од стилова управљања на дистрес и депресију статистички значајан допринос остварује
само Учествовање (при чему је његов утицај маргиналан у случају дистреса) и донекле Делегирање, које остварује допринос на депресију. Код
менаџера који у процесу вођења често асистирају својим сарадницима у
погледу појашњења и непосредно, директно их воде када је то потребно,
можемо предвидети депресију. Претпоставка је да се при томе менаџери
више социјално инвестирају и вероватно у тој размени више и добијају заузврат, те је стога добијени налаз необичан и захтева детаљнију анализу.
Поједина истраживања у Србији (Кнежавић, 2014) показују да се веће
задовољство усклађеношћу приватног и професионалног сегмента живота
код менаџера повезује са ниже израженим симптомима стреса на раду, и
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обрнуто. Готово 60% испитаника успева да оствари баланс између различитих сегмената живота и веома су задовољни оствареном усклађеношћу
(50,97% испитаника је задовољно, док је 7,77% чак веома задовољно), иако
се у самој малопродајној компанији у којој је истраживање рађено заиста
доста ради. Наведено се може разумети у светлу чињенице да запослење
на менаџерској позицији у стабилној компанији пружа осећај сигурности,
обезбеђује професионалну афирмацију и могућност развоја каријере, што,
обзиром на стопу незапослености и слабу доступности квалитетних послодаваца у Србији, само по себи представља вредност коју запослени поштују, што у крајњем резултује њиховим задовољством. Резултати се могу
довести у везу са налазима Казија и Задеха (Kazi &Zadeh, 2011) о индивидуалном искуству појединца у настојању да одрже баланс између различитих сегмената живота, који потврђују да неравнотежа и незадовољство
у професионалном животу доводи до незадовољства и у личном животу,
што може да резултује одлуком о промени посла.
Истраживање на МБА студентима у Србији (Пенезић, Дрезгић и Лалић,
2008) указује на важност синдрома изгарања и апелује на појединце у очувању сопственог менталног здравља, али истовремено и постизања бољих
пословних перформанси организација у којима раде. Услед одбијања да се
пролонгирана изложеност стресу схвати озбиљно, нагомилавају се проблеми који доводе до пораста синдрома изгарања, па се препоручује темељније сагледавање проблема и решавање конфликата према постављеном приоритету циљева. Препоруке за превенцију синдрома изгарања су
да индивидуа: преиспита свој животни стил, буде интроспективна, смањи
потребу за доказивањем, одвоји време за одмор, развије вештину решавања конфликата, пажљиво бира особље за тимски рад, минимизира административне одговорности.
ЗАКЉУЧАК
У друштву је присутно очекивање да запослени, а нарочито менаџери,
буду успешни и на послу, као и у приватном животу. Социјални притисак
у том смислу је толико јак да они имају потребу да се пред другим људима
претварају да су успешни. Здрава радна снага је кључна за пословање организација, обзиром на велике финансијске последице.
Препоручује се да управљање стресом у компанији буде препознато
као вредна инвестиција за запослене, јер значај који стрес има како за појединца, тако и за компанију је огроман (Fulcheri, Barzega, Maina, Novara &
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Ravizza, 1995). Актуелна ситуација у Србији је таква да већина организација не располаже дефинисаним Work-Life Balance програмима, са којим
запослени треба да буду упознати и да има једнаке могућности примене
свих програма дефинисаних од стране организације. Бројним истраживањима је доказано, да програми дефинисани у организацијама не значе
ништа уколико менаџемент не подржава једнаку примену програма за све
запослене (James, Galinsky, Kim, & Brownfield, 2005). Конфликт између пословних и породичних обавеза и немогућност успостављања равнотеже
изазива стрес код запослених. Истраживања рађена у свету показала су
да је радник задовољан својим приватним животом, пословно још успешнији.
Исцрпљивање на послу представља друштвени и професионални проблем који дугорочно посматрано утиче на резултате рада и сваку организацију може довести до кризе. Само задовољни запослени, који су стабилни,
добро интегрисани и афирмисани у свим сферама живота, могу на дуже
стазе да буду снажан ослонац развоју компаније. Стога се функција управљања људским потенцијалима у савременим организацијама све више
мора бавити проблемом баланса између пословног и приватног аспекта
живота својих запослених, а нарочито менаџера, који су кључни носиоци
свих процеса. Према подацима истраживања Европске агенције за сигурност на раду и заштиту здравља, на листи најзаступљенијих проблема у
вези са здрављем у Европској Унији стрес се налази на другом месту. Од
стреса на раду пати сваки трећи запослени у ЕУ, односно 28%, што износи око 41,2 милиона запослених. Последице стреса на раду су и 50-60%
свих изгубљених радних дана и чак 5 милиона несрећа на раду, због чега
годишње настају губици од најмање 20 милијарди еура. Зато поједине организације посебну пажњу усмеравају на контролу и отклањање организационих узрока и јачање индивидуалних способности суочавања са стресогеним ситуацијама, а у циљу стварања задовољних и здравих радника који
ће онда бити мотивисани и продуктивни и на послу. Тако детаљне студије
у вези са стресом у Србији не постоје, али се претпоставља да ситуација
није значајно другачија. Србија се као земља у транзицији налази пред
изазовима трансформације застарелих облика стилова управљања у организацијама у савремене. Већина организација је већ применила одређене
елементе лидерства у своје процесе, али су ретке оне које су у потпуности
имплементирале концепт савременог лидерства у своје пословање. На
основу истраживања указујемо на постојање простора да се направи значајнији искорак менаџера у правцу већег поверења у запослене и њихово
подстицање на проактивност и лични развој.
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SUMMARY
THE INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLES ON THE
WORK-RELATED STRESS OF THE MANAGERS
Modern organizations in their constant pursuit of business objectives
increasingly expect from their employees, especially managers, to be exclusively
committed to the organization and its success. The aim of this paper is to
present the conceptual and theoretical issues related to the connection between
the management styles and stress at the workplace among managers, which
also entails the definition of the key terms and their delimitation from related
concepts, whereby the management styles are treated from the standpoint of the
situational leadership model developed by Hersеy and Blanchard, and stress is
seen from the viewpoint of the transactional theory of stress.
Кеy wоrds: managers, management styles, work stress, transactional model,
situational theory of leadership.
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интегрисаног производа, могу привући стране и домаће
туристе. Валоризација тржишне привлачности за потребе
овог рада извршена је према моделу Хилари ду Крос.
Кључне речи: Здравствени туризам, бање, туристички
производ, Србија.

УВОД
Масовни туризам допринео је настанку заокрета у концепту развоја
бањских дестинација. Креирање интегрисаног производа на бази природних и антропогених ресурса бања, је један од битних корака у развоју атрактивних и конкурентних дестинација. Бања је законом признат и заштићен предео као израз природног и културног наслеђа на којем постоје
услови у погледу уређености и опремљености за дугорочно коришћење у
терапијске сврхе једног или више природних лековитих фактора (Удружење бања Србије, 2012., стр. 2). Спој услова за рекреацију, боравак у природи, обилазак локалитета културно-историјског наслеђа, манифестације,
упознавање локалне традиције, су есенцијалне вредности, које бање Србије издваја од осталих дестинација. За дестинације, као што су бање и
лечилишта, од пресудног значаја је постојање таквих додатних садржаја,
који могу привући кориснике услуга управо у оквиру сегмента тражње,
чији мотив путовања није искључиво здравственог карактера.
Предмет про учавања у овом раду су туристички ресурси Врњачке
Бање и Сокобање, које представљају најпосећенија лечилишта у Србији.
На основу анализе постојећег стања, извршена је туристичка валоризација
према моделу Хилари ду Крос. Циљ туристичке валоризације према овом
моделу је процена туристичке вредности културних добара, што омогућава сагледавање могућности да се културна добра укључе у развој туризма
(Милошевић, 2014., стр. 270). Истраживачки материјал, који је коришћен
у овом раду, састоји се од секундарних извора података (научни радови,
монографије, стратешки документи, библиографске студије и др.). У раду
је примењен дескриптивни приступ уз индуктивни истраживачки метод.
Анализа литературе и примена Хилари ду Крос модела, допринеће да наведена проблематика буде адекватно обрађена са циљем указивања на могућности оплемењивања бањског производа културним добрима, што за
резултат може имати већу посећеност и сатисфакцију туриста.
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ЗДРАВСТВЕНИ И БАЊСКИ ТУРИЗАМ
Путовања из здравствених разлога имају дугу традицију. Кроз векове, пацијенти су путовали у иностранство због недостатка услуга или због
ограниченог приступа истих у матичним земљама. Такав тренд био је заступљен све до почетка 21. века када је овај облик туризма доживео велики
продор, а термин здравствени туризам ушао у општу употребу (Skowron и
др., 2014., стр. 26). Експанзији здравственог туризма допринели су: високи
трошкови лечења у развијеним земљама света, листе чекања, развијеност
авио-саобраћаја, повољни девизни курсеви и др. (Connell, 2006, стр. 1094).
Савремени начин живота подразумева већу посвећеност послу, мање слободног времена и свакодневни стрес, што за последицу има недостатак
свести о неопходности очувања здравља. Са променама потреба и захтева
туриста, боравак у еколошки очуваним срединама и коришћење програма
намењених унапређењу здравља постали су саставни део живота сваког
човека.
У литератури су заступљена различита мишљења о дефинисању појма и облицима здравственог туризма. Goodrich J. и Goodrich G. (1987.,
стр. 217) дефинишу здравствени туризам као покушај туристичке понуде (нпр. хотела) или дестинације да привуче туристе свесном промоцијом
здравствених услуга и објеката, поред својих уобичајених туристичких
садржаја. Према групи аутора (Bennett и др., 2003., стр. 123) сваки туризам, који је оријентисан према задовољству са елементом ослобађања од
стреса, могао би се сматрати обликом здравственог туризма. Под појмом
здравствени туризам, Carrera и Bridges (2006, стр. 1), подразумевају организовано путовање ван места сталног пребивалишта појединца због одржавања, побољшања и обнављања добробити духа и тела. Према Kaspar-у
(преузето: Mueller и др., 2011., стр. 3) здравствени туризам представља скуп
односа и појава настале путовањем и боравком људи у циљу унапређења,
стабилизације, или по потреби успостављања физичког, психичког и социјалног благостања коришћењем здравствених услуга у месту, у коме
не заснивају радни однос и стално пребивалиште. Аутори су сагласни да
је примарни мотив путовања коришћење здравствених услуга са циљем
унапређења стања организма. Међутим, уочавамо да аутори не наводе да
је основни предуслов за креирање понуде здравственог туризма природне факторе, односно лековите компоненте (вода, блато, клима, ваздух и
др.), које се користе у терапијама. У складу са тим, Кушен (2011., стр. 96)
истиче да је основни циљ здравственог туризма одржавање и побољшање
свеукупног здравља, а што се постиже коришћењем природних лековитих
фактора под медицинским надзором и другим здравственим процедурама.
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Здравствени туризам обухвата читав низ различитих активности, чија је
основна функција одржавање и унапређење здравља људи. Према нивоу
здравствених услуга, које клијенти користе, као посебни видови здравственог туризма, издвајају се лечење природним факторима (балнеотерапија,
климатотерапија, таласотерапија и сл.), wellness (велнес) и медицински туризам. Најстарији облик здравственог туризма просторно је био везан за
бањска и климатска места са повољним поднебљем у којима су подигнута
одговарајућа лечилишта (Спасојевић и др., 2011., стр. 150).
Према Међународној асоцијацији бања (ISPA), класификација бања
подразумева следеће типове (http://www.experienceispa.com/):
1. Club Spa – Објекат, чија је примарна намена фитнес, али који нуди
читав низ професионално вођених услуга на дневној бази.
2. Day Spa – Објекат, који нуди професионално вођене спа услуге на
дневној бази.
3. Destination Spa – Бања, која пружајући различите услуге, подстиче
посетиоце да развијају здраве навике. Ова трансформација начина живота може да се постигне кроз свеобухватни програм, који
укључује спа услуге, физичку активност, wellness образовање, здраву храну и специјалне програме.
4. Medical Spa - Објекат, чија је примарна функција пружање здравствених и wellness услуга под надзором здравственог особља.
5. Mineral Spring Spa – Бања, која у својој понуди има природне минералне, термалне и друге изворе воде, који се користе у хидротерапији.
6. Resort/Hotel Spa – Бања, која се налази унутар хотела или одмаралишта, који пружа професионалне спа услуге, фитнес и wellness
компоненте.
Здравствени туризам представља један од примарних туристичких
производа Републике Србије. Најзаступљенији облик здравственог туризма Србије је бањски туризам. Према Нацрту Закона о бањама Републике
Србије (Удружење бања Србије, 2012., стр. 2), бањски туризам представља врсту здравственог туризма, који се практикује у бањама са циљем
лечења, рехабилитације и превенције болести и промоције здравља, као и
одмора и рекреације. Полазећи од потенцијала, којим располажу бање Ср-
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бије, уз адекватан стратегијски приступ, бањски туризам може допринети
бољем позиционирању наше земље на светском туристичком тржишту.
АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА БАЊА СРБИЈЕ
Туристички промет представља релевантан показатељ постојеће позиције дестинације на туристичком тржишту, који се може приказати укупним бројем туриста, укупним бројем ноћења и др. Главни критеријум за
селекцију анализираних бања су остварени резултати на туристичком
тржишту у периоду 2009-2014. године. Врњачка Бања и Сокобања су годинама уназад најпосећенија лечилишта у Србији. На основу табеле 1.,
можемо закључити да је доминантно учешће домаћих туриста у укупном
туристичком промету. Ниско учешће иностраних гостију у туристичком
промету је последица неусаглашености туристичке понуде са савременим
тенденцијама на туристичком тржишту. Основни проблем је у томе што
се, не само Врњачка Бања и Сокобања, већ и друге српске бање ослањају
на домаће туристичко тржиште. Застарео начин размишљања допринео
је да се бање удаље од идеје стратешког позиционирања на међународном
туристичком тржишту и привлачења високоплатежне тражње.
Табела 1. - Преглед туристичког промета Врњачке Бање и Сокобање
(2009.-2014.)
Бање
Врњачка
Бања

Година
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Година

Сокобања

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Домаћи
134.862
132.380
135.379
121.898
135.162
123.155
Домаћи
53.941
47.572
52.481
48.403
49.041
39.682

Туристи
Страни
12.749
13.866
17.224
17.711
21.078
23.601
Туристи
Страни
1.372
1.265
921
772
1.588
2.756

Укупно
147.611
146.246
152.603
139.609
156.240
147.756
Укупно
55.313
48.837
53.402
49.175
50.629
42.438

Ноћења туриста
Домаћи Страни Укупно
567.759 41.276 609.035
514.324 45.225 559.549
528.963 50.078 579.041
454.966 51.480 506.446
531.574 63.230 594.804
431.455 66.438 497.893
Ноћења туриста
Домаћи Страни Укупно
316.129
5.123
321.252
4.523
290.575 295.098
321.500
3.707
325.207
303.499
3.069 306.568
301.179
5.327
306.506
209.058 10.697 219.755

Извор: Аутори према подацима Републичког завода за статистику
(www.stat.gov.rs/)
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Врњачка Бања представља највеће и најпознатије лечилиште у Србији.
Налази се у централном делу Србије, на око 200 км јужно од Београда (Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања, 2011., стр. 20).
Појава термоминералних вода откривена је током бушења пет дубинских
сонди у периоду 1932-1934. године у зони Римског извора. На територији
Бање постоји 7 извора термоминералне воде, од којих се четири користе за
потребе лечења и рехабилитације, док се преостала три извора користе за
пиће. Смештајна понуда сврстава Бању у ред дестинација са разноврсном
структуром и квалитетом смештајних капацитета са преко 15.000 лежаја,
од којих се око 4.500 налази у хотелима, пансионима и апартманским
насељима, 850 лежаја у здравственом центру и око 10.000 у домаћој
радиности (http://www.vrnjackabanja.co.rs/).
Историјски и културни развој Врњачке Бање допринео је да ова дестинација данас буде једно од најпосећенијих бањских лечилишта. Културно-историјско наслеђе сведочи о постојању Врњачке Бање много пре него
што се она први пут спомиње у историјским списима. Иако је временом
модернизована изградњом великог броја стамбених објеката, Врњачка
Бања је задржала драж, коју јој дају традиционалне грађевине аристократског карактера. Један од најстаријих и најрепрезентативнијих примера псеудо-класицистичких објеката је Замак Белимарковић. Изграђен је
према пројекту бечког архитекте Винтера, у периоду 1882-1887. године за
генерала Јована Белимарковића (http://www.srbija.travel/). Манифестациони туризам је изузетно развијен на просторима Врњачке Бање укључујући
догађаје културног, спортског, такмичарског и забавног карактера. Најзначајније културне манифестације као што су: Позоришни дани, Књижевно
лето, Вечери класике, Фестивал ликовног стваралаштва, Програм Зaмка
културе и Фестивал филмског сценарија саставни су део тзв. Врњачких
културних свечаности (Руђинчанин и др., 2008., стр. 559).

Као и Врњачка Бања, Сокобања бележи дугу традицију развоја
здравственог туризма. Налази се у југоисточној Србији и од Београда
је удаљена 230 км. За лековитост термалних извора знали су стари
Римљани. Јавно купатило, односно амам у Сокобањи, први пут се
помиње 1663. године. Природни лековити фактори Сокобање су извори термоминералне воде температуре од 28 до 45,5 °C. Повољан
атмосферски притисак, умереност падавина, висока концентрација
кисеоника, озона и негативних јона у ваздуху и одсуство аерозагађења, стварају повољне услове за лечење великог броја обољења
(http://www.srbija.travel/). Смештајну понуду Сокобање чине: хотели,
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виле, апартмани, приватне куће и др. Најзначајнији облик смештаја је хотелски и то објекти: Моравица, Здрављак, Бањица, Турист, Сунце и др.
(http://banjeusrbiji.com).

Поред здравствено-лечилишне функције, Сокобања поседује ресурсе, који су атрактивни за туристе, који је не посећују првенствено
због лечења. Најатрактивнији антропогени туристички мотиви, који су

представљени вредним културно-историјским споменицима су: Сокоград,
остаци Антике (представљени различитим археолошким налазиштима),
турско купатило Амам, манастир Св. Архангела, црква Св. Преображења
Господњег и зграда Милошевог конака. Културно-туристичке манифестације, које носе традицију и начин живота становника су Златне руке (сабор народног стваралашта и народних јела) и Св. Јован Биљобер (Радивојевић и др., 2010., стр. 114).
На основу анализе постојећег стања, закључујемо да су посматране бање изузетно богате природним и антропогеним ресурсима за интензивнији развој туризма. Са друге стране, туристичка валоризација
поспешује препознавање могућности, али је неопходно пронаћи начине
да се потенцијали имплементирају у тржишно прихватљив и конкурентан
туристички производ. Чињеница је да бање на територији Србије
располажу природним благодетима и импресивном историјом настанка
и развоја. Недовољна свест о могућностима коришћења тих ресурса уз
адекватну смештајну понуду и додатне активности условила је нестанак
појединих бања са мапе добро позиционираног здравственог туризма.
Унапређењем туристичке политике и дефинисањем смерница за адекватну
валозирацију ресурса бања Србије, понуда здравственог туризма би била
не само богатија и разноврснија, већ би се створила реална основа да иста
буде тржишно валоризована.
АНАЛИЗА СТЕПЕНА ТРЖИШНЕ ПРИВЛАЧНОСТИ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА БАЊА СРБИЈЕ ПРЕМА МОДЕЛУ ХИЛАРИ ДУ КРОС
Хилари ду Крос је увела у процес туристичке валоризације дестинације културно-туристичке субиндикаторе и степен њиховог градуирања.
Модел је комплексан и комплетан, будући да вреднује како туристички,
тако и сектор управљања културним добрима, као и за оцену робусности
културног добра да прими посетиоце (Бесермењи и др., 2008., стр. 158).
Туристички сектор представљају два субиндикатора: тржишну привлачност културних добара и факторе од значаја при дизајнирању туристичког
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производа. Субиндикатори се оцењују оценом од 0 до 5. Међутим, поједини индикатори имају и мање распоне бодова. Бодови се након процене
сваког индикатора сабирају и тржишна привлачност културних добара у
тристичком сектору се оцењује. Након тога се број бодова подређује одређеној лествици на којој се културно добро рангира као слабо привлачно, средње привлачно или високо привлачно за развој туризма. Сектор
менаџмента културних добара, такође, садржи два субиндикатора: културни значај и робусност. Субиндикатори сектора менаџмента културних
добара се оцењују различитим бодовима, а закључак о субиндикаторима
културног значаја/робусности се вреднује као осетљивост/мала културна
вредност, средња вредност или висока вредност (Станојловић и др., 2010.,
стр. 79).
Након оцењивања бодови се сабирају, а тржишна привлачност културних добара у туристичком сектору се оцењује на следећи начин: 0 до
20 – слаба привлачност; од 21 до 40 – средња привлачност и од 41 до 60
поена – висока привлачност. Док се сектор менаџмента културних добара
оцењује на следећи начин: од 0 до 20 - осетљивост/мала културна вредност;
од 20 до 41 - осредња вредност и од 41 до 60 поена - висока вредност (Воза
и др., 2012., стр. 161-164). На основу извршене анализе поставља се матрица тржишне привлачности/робусности са 9 ћелија, које су означене са М
(и,ј) (и,ј=1,2,3) и за свако културно добро се одређује којој ћелији припада,
у зависности од оцене коју је добило у претходном поступку оцењивања.
Ћелије су дефинисане на следећи начи (Ромелић и др., 2006., стр. 258-259):
• М (1,1)- висока вредност индикатора културна значајност/робусност и мала тржишна привлачност.
• М (1,2)-висока вредност индикатора културна значајност/робусност и средња тржишна привлачност.
• М (1,3)- висока вредност индикатора културна значајност/робусност и велика тржишна привлачност .
• М (2,1)-осредња вредност индикатора културна значајност/робусност и мала тржишна привлачност.
• М (2,2)-осредња вредност индикатора културна значајност/робусност и средња тржишна привлачност.
• М (2,3)-осредња вредност индикатора културна значајност/робусност и велика тржишна привлачност
• М (3,1)-мала вредност индикатора културна значајност/робусност и
мала тржишна привлачност.
• М (3,2)-мала вредност индикатора културна значајност/робусност
и средња тржишна привлачност.
348

СТР. 341-364

•

М (3,3)-мала вредност индикатора културна значајност/робусност
и велика тржишна привлачност.

Туристичка валоризација Врњачке Бање према моделу Хилари ду Крос
1. Туристички сектор
5):

Тржишна привлачност обухвата следеће субиндикаторе (оцене од 0 до
•

•

•

Амбијент. Налази се у долини Западне Мораве, на северним падинама Гоча, у залећу јужних обронака Гледићких планина, Копаоника, Жељин и Столова (Републички завод за развој, 2005., стр.
4). У складу са тим, можемо констатовати да се културна добра ове
дестинације налазе у еколошки очуваном амбијенту. Велики број
локалитета као што су Замак Белимарковић, старе виле, спомен
обележја, сакрални објекти др., налазе се у самом језгру Бање. Оцена амбијента је 5.
Локалитет познат ван локалне области. Културна добра Врњачке
Бање су веома добро позната ван области имајући у виду чињеницу
да су иста врло често посећена од стране туриста, ђака на екскурзијама и локалног становништва. Примера ради, последњих тридесет година 20. и првих пет година 21. века, у Бањи је одржано око
3000 културних манифестација из свих области стваралаштва, које
је пратило преко два милиона људи (Руђинчанин и др., 2008., стр.
355). Оцена је 4 због постојања могућности да се адекватном промоционом политиком унапреди препознатљивост понуде културног
туризма.
Национални симбол. Оцена је 3 због чињенице да Бања има потенцијал да постане национални симбол узимајући у обзир чињеницу
да се за исту везује име Јована Белимарковића, намесника краља
Александра Обреновића.

Евокативни карактер. Постоји велики број легенди и прича, које
сведоче о бурној историји настанка и развоја Врњачке Бање. Историја коришћења минералних вода сеже далеко у прошлост у време када су простор Бање насељавали келтски Скордисци, а затим и Римљани, који су користили лековита својства воде за пиће и купање (http://www.vrnjackabanja.
co.rs/ ). Према томе, Бања има евокативни карактер и оцена је 5.
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Јасна диференцираност. Оцена је 4 јер се Врњачка Бања диференцира
у односу на околне градове по свом богатом манифестационом садржају
културног и забавног карактера о коме је било речи у раду.
Привлачност за специјалне потребе. С обзиром на велики број манифестација, које нису искључиво културног карактера, привлачност за
специјалне потребе је оцењена оценом 5. Најзначајнија манифестација је
Врњачки Карневал, који се одржава од 2005. године и обједињује велики
број забавних, културних и спортских манифестација (Руђинчанин и др.,
2008., стр. 360).
Комплементарност са другим туристичким производима. Постоји
висок степен комплементарности са другим туристичким производима
Врњачке Бање, међу којима су: бањски, спортско-рекреативни, конгресни, манифестациони, омладински, излетнички туризам и др. Према томе,
оцена за комплементарност са другим туристичким производима је 5.
Туристичка активност у регионима. Туристичка активност је на високом нивоу организованости имајући у виду постојање и функционисање
Туристичке организације Врњачке Бање, која је носилац развоја туризма.
Међутим, због постојања простора за интензивнију сарадњу Туристичке
организације и појединачних носилаца туристичке понуде и локалне самоуправе, оцена је 4.
Асоцира се са културом. Врњачка Бања се асоцира са културом у великој мери јер поседује репрезентативну културну баштину, која се огледа
у великом броју спомен обележја, сакралних објеката, манифестација, традицији, фолклору, гастрономији и др, те је оцена 4.
Фактори од значаја при дизајнирању туристичког производа су следећи:
Приступ дестинацији. Друмском и железничком саобрађајницом, која
долином Западне Мораве спаја магистралне путеве Балкана, Београд - Софија и Београд - Атина, Врњачка Бања је веома добро повезана са свим
крајевима Србије (http://www.vrnjackabanja.co.rs/). Према томе, оцена за
приступ дестинацији је 4 (оцене од 0 до 4).
Транспорт до дестинације. Доминантан вид превоза је друмски, при
чему је значајно учешће општинских путева (71,48 %). Преко територије
Бање пролази једноколосечна неелектрифицирана пруга Сталаћ-КраљевоПожега, која је отворена отворена за јавни путнички и теретни саобраћај
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(Дирекција за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања ЈП, 2011.,
стр. 48-49). Аеродроми, који су на располагању посетиоцима из иностранства су београдски аеродром Никола Тесла, који је од Врњачке Бање удаљен
око 200 км и нишки аеродром Константин Велики, који је удаљен око 120
км (Општина Врњачка Бања, 2013., стр. 98). С обзиром на значајну удаљеност аеродрома, оцена је 2 (оцене од 0 до 3).
Културне атракције у непосредној близини. Оцена је 3 због чињенице да се у непосредном окружењу Бање налазе споменици културе Ибарске краљевске долине (манастири Жича, Сопоћани, Студеница, Градац,
Петрова црква, остаци Ђурђевих Ступова и остаци средњовековних градова Рас и Маглич) и споменици културе, који припадају поткосовској
Србији (средњовековни градови Козник, кнеза Лазара и Јеринин град и
манастири Наупара, Лазарица, Велуће, Руденица, Каленић, Љубостиња и
др.) (Руђинчанин и др., 2008., стр. 334-345) (оцене од 0 до 3).
Услужне погодности. Око стотину угоститељских објеката (породични пансиони, ресторани, кафићи, пицерије, посластичарнице и др.) чине
преко 70% туристичке понуде Врњачке Бање (Милићевић и др., 2013, стр.
471). Међутим, због непостојања професионалних туристичких водича,
оцена је 4 (оцене од 0 до 5).

Вредност индикатора за оцену тржишне привлачности за
Врњачку Бању износи 52 поена, што на основу постављеног модела Хилари ду Крос представља високу тржишну привлачност,
јер се према постављеним критеријумима модела налази у интервалу од 41 до 60 поена.
2. Сектор менаџмента културних добара
Културни значај се може оценити уз помоћ следећих субиндикатора:
• Естетска вредност. Бања је смештена у еколошки очуваном амбијенту, коју употпуњују специфичну архитектонски стилови
градње. Специфичну уметничку и архитектноску вредност Бањи
дају виле, којих има 84 и које имају статус заштићених објеката (Марић и др., 2009., стр. 38). Међутим, због неконтролисане урбанизације саме Бање, оцена за естетску вредност је 1 (oцене од 0 до 2).
• Историјска вредност. Бања има високу историјску вредност због
чињенице да се за лековитост исте знало у доба Римљана. Оцена је
2 (oцене од 0 до 2).
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Едукативна вредност. Иако је је Бања врло чест посећена од стране ђака на екскурзијама и стручњака из свих области уметничког
стваралаштва, едукативна вредност је средња услед постојања
простора за унапређење. Оцена је 1 (oцене од 0 до 2).
Научно-истраживачка вредност. Културно-историјско наслеђе
Врњачке Бање, али њен настанак и развој био је предмет истраживања археолога, историчара и других научника. Значајно истраживање вршено је 1924. године када су пронађени остаци исклесане
стене са отвором за истицање воде (Тодоровић, 2007., стр. 232). Према томе, оцена је 2 (oцене од 0 до 2).
Друштвена вредност. Оцена за друштвену вредности је 2 због
чињенице да је Врњачка Бања атрактивна дестинација за окупљање
људи, али и организацију манифестација о којима је било речи у
раду (oцене од 0 до 2).
Ретко културно добро. На територији Бање, евидентирани су непокретно културно добро од великог значаја – Белимарковића
дворац; културно-историјска просторна целина од великог значаја Црквено брдо са укупно 49 објеката; појединачни објекти, који
уживају посебну заштиту са 100 објекта и локалитети са археолошким налазима из периода праисторије, периода римске доминације,
средњег века и периода турске доминације (Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2005., стр. 60). Према томе, оцена је 1 (oцене
од 0 до 2).
Репрезентативни локалитет. Врњачка Бања представља врло репрезентативни локалитет, зато што поседује богато културно-историјско наслеђе. Због чињенице да се локалитети не налазе на листи
UNESCO-а, оцена је 3 (oцене од 1 до 4).

Робусност, односно степен прихватања туриста се може оценити помоћу следећих субиндикатора:
• Осетљивост културног добра. Културна добра Врњачке Бање
имају ниску осетљивост с обзиром на чињеницу да током године
ову дестинацију посети велики број туриста, посебно током летње
сезоне. Према томе, оцена је 4 (oцене од 0 до 4).
• Стање репарације. Оцена за стање репарације је 3. Извршени су
конзерваторско-рестауторски радови на једном од најзначајнијих
споменика културе Замку Белимарковић 1970-их година (oцене од
0 до 4) (http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/).
• Постојање плана управљања. Не поседује јасно дефинисан план
управљања културним добрима, али су мере за заштиту и очување
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истих дефинисане у другим стратешким документима. На пример,
Просторним планом општине Врњачка Бања предвиђене су мере
заштите културних добара и градитељског наслеђа. Према томе,
оцена је 3 (oцене од 0 до 5).
Регулаторни мониторинг и одржавање. Смернице за заштиту археолошких терена и локалитета посебно се утврђују и одређују за
свако конкретно подручје. Подразумева се и обавеза инвеститора
да, на локацијама предвиђеним за нову изградњу, пре пројектовања
обезбеди средства за археолошка истраживања, која обављају овлашћене и надлежне установе, односно Завод за заштиту споменика
културе, Завичајни музеј, Археолошки институт и др.) (Институт
за архитектуру и урбанизам Србије, 2005., стр. 59) . У складу са наведеним, оцена је 3 (oцене од 0 до 5).
Потенцијал за текуће инвестирање. Потенцијал за текуће инвестирање је добар и оцена је 4. Могуће је унапредити постојеће стање
културних добара инзнетивнијом сарадњом јавног и приватног
сектора, аплицирањем за реализацију пројеката заштите културне
баштине код Министарства културе и информисања као и код Европских фондова (oцене од 0 до 5).
Могућност негативног утицаја посетилаца. С обзиром да се
највећи број културних добара налази у језгру Бање, могућност негативног утицаја посетилаца је средња и оцена је 3 (oцена од 1 до 5).
Могућност модификације као део развоја производа. Оцена је 4
због високог степена изграђености и урбанизације, што онемогућава сагледавање налаза у ширем контексту путем археолошких истраживања (oцене од 1 до 5) (Дирекција за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања, 2011., стр. 125).

Вредност индикатора сектора менаџмента културних добара за
Врњачку Бању износи 36 поена, што представља осредњу вредност за
овај сектор према поставкама Хилари ду Крос модела.
Табела 2. - Вредност индикатора робусност-тржишна привлачност за
Врњачку Бању

РОБУСНОСТ

41-60
21-40
0-20

M(1,1)
M(1,2)
M(1,3)
M(2,1)
M(2,2)
M(2,3)
M(3,1)
M(3,2)
M(3,3)
0-20
21-40
41-60
ТРЖИШНА ПРИВЛАЧНОСТ

Извор: Аутори према моделу Хилари ду Крос
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Вредност индикатора робусност-тржишна привлачност установљена
је у пресеку реда, који садржи вредности од 21 до 40 (вредност
субиндикатора робусности за Врњачку Бању је 36) и колоне која садржи
вредности субиндикатора тржишне привлачности од 41 до 60 (вредност
субиндикатора Врњачке Бање износи 52). Пресек поменутог реда и колоне
представља ћелија М (2,3).

Туристичка валоризација Сокобање према моделу Хилари ду
Крос
32. Туристички сектор
Тржишна привлачност обухвата следеће субиндикаторе (оцене од 0 до 5):
• Амбијент. Смештена је у котлини између четири планине (Ртањ,
Озрен, Буковик и Девица) кроз коју протиче река Моравица. Налази се око 30 км удаљености од коридора 10 и 220 км од Београда
(Град Ниш, 2012, стр. 20). Иако се налази у окружењу, које је богато
локалитетима културно-историјског наслеђа, постоје могућности
за унапређење постојећег амбијента употпуњавањем садржаја и
оцена је 4.
• Локалитет познат ван локалне области. Сокобања је позната ван
области због великог броја излетишта (Лептерија са тврђавом Соколцем, врело Борићи, Сесалачка пећина, водопад Рипљанка и др.),
затим културна добра (Соко град, турско купатило, Милошев конак и др.), али и манифестације (интернационилни фестивал Прва
хармоника и др.) (http://banjeusrbiji.com/). Међутим, оцена је 4 због
постојања могућности да се адекватним маркетиншким активностима унапреди препознатљивост Сокобање на туристичком тржишту.
Национални симбол. Оцена је 3 због чињенице да Сокобања поседује
потенцијал да постане национални симбол. У прилог томе сведоче подаци
реалних основа да је Сокобања старо насеље римског порекла, која је због
свог географског положаја била изложена ратним сукобима и била је освајана од стране Турака, Аустријанаца и др. (http://www.soko-banja.org/).
Евокативни карактер. Развој Сокобање је пропрађен значајним историјским догађајима. Од Трибала, који су насељавали ово подручје у праисторијско доба, преко Римљана у време чије владавине су и каптирани први
термални извори, па све до Турака, који су створили Видински санџак и
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Немањића, који су владали у средњем веку, ово подручје обилује историјским богатством (Радивојевић и др., 2012., стр. 1425). С обзиром да се о
Сокобањи могу испричати бројне приче и легенде, оцена je 5.
Јасна диференцираност. Сокобања се јасно диференцира у односу на
своје окружење због природних лековитих фактора, локалитета културноисторијског наслеђа и манифестационог садржаја, о чему је било речи у
раду. Оцена је 4.
Привлачност за специјалне потребе. У Сокобањи се организује велики број културних, туристичких и спортских догађања. Поред поменутих
манифестација, значајне уметничка колонија Сокоград, Бањско културно
лето, Бијенале еколошке карикатуре, Сајам лековитог биља, меда и здраве
хране и др. (Општина Сокобања, 2010., стр. 28). Према томе, оцена je 5.
• Комплементарност са другим туристичким производима. Оцена је 5 због чињенице да постоји висок степен комплементарности
између постојећих туристичких производа као што су: бањски, манифестациони, културно-историјски, спортско-рекреативни и др.
• Туристичка активност у регионима. Развој туризма у Сокобањи
је подржан инститицуонално од стране Организације за туризам,
културу и спорт, која је носилац развоја туристичке понуде и комплетног маркетинга и пропаганде Сокобање као туристичке дестинације (Општина Сокобања, 2010., стр. 29). Због постојања могућности за интензивнији рад на плану позиционирања Сокобање као
атрактивне дестинације на туристичком тржишту, оцена је 3.
• Асоцира се са културом. Сокобања се асоцира са културом због
великог броја значајних локалитета културно-историјског наслеђа,
о којима је било речи у раду. Оцена је 5.
Фактори од значаја при дизајнирању туристичког производа су следећи:
• Приступ дестинацији. Саобраћајни положај Сокобањске котлине
нема већи значај у регионалној саобраћајној мрежи. Разлог за овакво стање је пре свега у природним условима, јер овај крај заобилазе
најважније како речне, које омогућавају најјефтинији транспорт,
тако и друмске комуникације (Павловић и др., 2009., стр. 83). Према томе, оцена је 2 (oцене од 0 до 4).
• Транспорт до дестинације. Најзначајнију пут према Сокобањи је
регионални пут Књажевац-Сокобања-Алексинац, који на удаљености од 30 км обезбеђује Сокобањи везу са аутопутем међународ-
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ног значаја Е-75 (Јовановић и др., 2006., стр. 288). Према томе, оцена
је 2 (оцене од 0 до 3).
Културне атракције у непосредној близини. Антрополошке туристичке вредности подручја Сокобањске општине могу се поделити на археолошка налазишта, средњовековне културно-историјске
споменике, сакралне објекте и спомен чесме и споменике савремене историје (Министарство трговине, туризма и услуга, 2007., стр.
17). Оцена је 3 (оцене од 0 до 3).
Услужне погодности. Сокобања располаже са око 15.824 лежајева
у објектима различитих категорија и намена. Доминантан облик
смештаја је хотелски. Број угоститељских објеката је у порасту од
2005. године. Укупно их је 25 угоститељских објеката и највећи
број се налази у центру Бање (Радивојевић и др., 2010., стр. 115-116).
Међутим због постојања могућности да се квалитет туристичке
понуде унапреди додатним услугама (водичи, rent-a-car агенције и
др.), оцена је 3 (оцене од 0 до 5).

Вредност индикатора за оцену тржишне привлачности за Сокобању износи 48 поена, што на основу постављеног модела Хилари ду
Крос представља високу тржишну привлачност, јер се према постављеним критеријумима модела налази у интервалу од 41 до 60.
Сектор менаџмента културних добара
Културни значај се може оценити уз помоћ следећих субиндикатора
(оцене од 0 до 4):
• Естетска вредност. Естетска вредност је добра, али постоји могућност побољшања овог параметра, јер се планира изградња етно
комплекса, града музеја под отвореним небом који подразумева
изградњу и нових објеката у оквиру средњовековног Сокограда, успостављање зеленог прстена (уређеног парковског зеленила које у
континуитету прати ток реке Моравице, дефинисање кањона реке
Моравице (Министарство трговине, туризма и услуга, 2007., стр.
226-227). Оцена је 1 (оцене од 0 до 2).
• Историјска вредност. Историјска вредност је велика, јер материјални трагови сведоче о коришћењу термалних вода у доба Римљана. Оцена је 2 (оцене од 0 до 2).
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Едукативна вредност. Културна добра Сокобање доприносе обогаћивању садржаја боравка туриста у бањи и имају едукативну
вредност. Према томе, оцена је 2 (оцене од 0 до 2).

Научно-истраживачка вредност. Научно-истраживачка вредност,
под којом се подразумева интересовања разних стручњака из области туризма, урбанизма, испитивања геотермалних потенцијала је велико. Примера ради, стручњаци Археолошког института су 1968. године на локалитету Требич пронашли предмете, који сведоче о томе да је на том подручју
постојала насеобина у доба неолита (http://banjeusrbiji.com/). Новија истраживања стручњака нишког Завода за заштиту споменика културе на
истом локалитету открила су темеље куће из римског периода, који ће бити
реконструисани у циљу укључивања у туристичу понуду (http://www.
soko-banja.org/). Према томе, оцена је 1 (оцене од 0 до 2).
Друштвена вредност. Постојање богатог манифестационог садржаја је
један од разлога окупљања људи у Сокобањи. Оцена је 2 (оцене од 0 до 2).
Ретко културно добро. Културна добра Сокобање се разликују од осталих културних добара, али не у превеликој мери. Стари амами и средњовековна утврђења постоје и у неким другим местима Србије. Међутим,
најзначајнији локалитет културно-историјског наслеђа је Сокоград, који је
проглашен за културно добро од великог значаја (http://spomenicikulture.
mi.sanu.ac.rs/). Оцена је 1 (оцене од 0 до 2).
Репрезентативан локалитет. Сокобања са изворима термалних вода и
различитим културним добрима (Сокоград, Амам), представља локалитет
који је репрезентативан и привлачан како домаћим, тако и страним туристима. Оцена је 3 (оцене од 1 до 4).
Робусност односно степен прихватања туриста се може оценити помоћу следећих субиндикатора (оцене од 0 до 5):
• Осетљивост културног добра. Сокобања је у могућности да прими
велики број туриста. С обзиром да су културна добра, која су део
туристичке понуде бање изузетно стара, неопходно је да се туристи
адекватно понашају како их не би оштетили. Оцена је 2 (оцене од
0 до 4).
• Стање репарације. Културно добро као што је Сокоград се може
мењати једино путем интервенција на уређењу обала у смислу обезбеђења проходности и насипања пешачких стаза, обезбеђивања
критичних места оградама, изградњом мостића у маниру народне
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градње у аутохтоном материјалу (Министарство трговине, туризма
и услуга, 2007., стр. 227). Оцена је 2 (оцене од 0 до 4).
Постојање плана управљања. Просторним планом општине Сокобање дефинисане су кључне смернице за заштиту и очување културних добара. Према овом документу, примарни задатак је рекогносцирање укупног простора Општине и израда Студију којом би
се извршила ревалоризација укупног споменичног фонда (ЈПП Завод за урбанизам Ниш, 2012., стр. 30). Према томе, оцена је 4 (оцене
од 0 до 5).
Регулаторни мониторинг и одржавање. Регулаторни мониторинг
и одржавање су присутни.У складу са тим, интегритет заштићених непокретних културнх добара чувају се решењима Просторног плана и не смеју се угрозити даљим планским разрадама нити
било каквом активношћу или интервенцијом у простору, већ морају допринети њиховм чувању, трајној заштити, пуној афирмацији
њихових споменичких вредности и презентацији (ЈПП Завод за урбанизам Ниш, 2012., стр. 32). Оцена је 4 (оцене од 0 до 5).
Потенцијал за текуће инвестирање. Кључни инвестициони
пројекти у Сокобањи везани су за изградњу мултифункционалног
центра за конгресе, банкете, изложбе, приредбе, затим за изградњу
ориентал спа уз реку Моравицу, изградњу водено-релаксационог
забавног центра, као и за изградњу хотела са четири звездице (Министарство трговине, туризма и услуга, 2007., стр. 196-209). Оцена
је 4 (оцене од 0 до 5).
Могућност негативног утицаја посетилаца. Могућност утицаја
великог броја посетилаца на физичко стање постоји и посебно би
требало повести рачуна о очувању здраве животне средине, загађењу ваздуха и угрожавању природних извора лековите воде.
Оцена је 3 (оцене од 1 до 5).
Могућност модификације као део развоја производа. Могућност
модификације као део развоја производа постоји у смислу обогаћивања туристичке понуде али и модификације које не би утицале на
физичко стање културног добра. Оцена је 3 (оцене од 1 до 5).

Укупна оцена субиндикатора за сектор менаџмента културних добара Сокобање износи 34 поена. На основу резултата, закључујемо да
анализирана бања имају осредњу вредност индикатора за сектор менаџмента културних добара., јер се према постављеним критеријумима модела налази у интервалу од 21 до 40.

358

СТР. 341-364

Табела 3. - Вредност индикатора робусност-тржишна привлачност за
Сокобању

РОБУСНОСТ

41-60
21-40
0-20

M(1,1)
M(2,1)
M(3,1)
0-20

M(1,2)
M(2,2)
M(3,2)
21-40

M(1,3)
M(2,3)
M(3,3)
41-60

ТРЖИШНА ПРИВЛАЧНОСТ

Извор: Аутори према моделу Хилари ду Крос

У пресеку реда робусности од 21 до 40 (јер је вредност овог индикатора за Сокобању 34) и колоне за тржишну привлачност од 41 до 60 (јер је
вредност индикатора тржишна привлачност за Сокобању 48), резултат је
ћелија М (2,3). Из наведених података се може закључити да се Врњачка
Бања и Сокобања налазе у ћелији (2,3), што означава осредњу вредност
индикатора културна значајност / робусност и велику тржишну вредност.
Културна добра, која су део бањског производа требало би да буду на адекватан начин промовисана. Коришћењем како традиционалних, тако и
дигиталних маркетиншких комуникација, могуће је послати јединствену
и конзистентну поруку циљном тржишту. Истовремено је неопходно направити план очувања културних вредности, која су део понуде како би се
развој посматране дестинације заснивао принципима одрживости.
ЗАКЉУЧАК
Савремена туристичка кретања и диверсификација туристичке
тражње условиле су потребу креирања комплекснијег туристичког производа. Бање Србије, као дестинације богате лековитим својствима, могу
понудити својим корисницима садржајан туристички производ, који би
имао историјски, едукативни, естетски и искуствени карактер. У бањама
Србије потенцијал постоји, али се поставља питање да ли ће локалне власти преузети на себе део одговорности и помоћи стејкхолдерима на страни
понуде да обликују интегрисани туристички производ, који би био препознатљив у свету.
У овом раду извршена је валоризација туристичких ресурса Врњачке и
Сокобање са циљем указивања на постојање актрактивних, комуникативних и рецептивних фактора, који су основни предуслов за боравак туриста
у дестинацији. Туристичка валоризација ресурса анализираних дестина-
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ција је извршена са циљем стварања полазне основе за примену модела
Хилари ду Крос, који својом комплексношћу у погледу великог броја суиндикатора омогућава стварање комплетније слике постојећег стања бања
Србије. На бази два основна индикатора, туристичког сектора и сектора
менаџмента културних добара, установили смо да анализиране бање поседују високу тржишну привлачност и осредњу вредност. Висока тржишна привлачност указује на то да су бање добро позициониране у свести
туриста и да су исти мотивисани за посете и боравак у њима постојањем
адекватних садржаја.
Са друге стране, ако узмемо у обзир раст броја туриста са жељом да
проводе свој одмор у бањама, али не примарно због лечења, носиоци туристичке понуде би требало усмерити своје активности ка креирању интегралног туристичког производа. Са изградњом препознатљивог имиџа на
туристичком тржишту и променом концепта досадашњег развоја, не само
да би бање Србије повећале број посетилаца, већ би дугорочно посматрано
постале препознатљиве на европском туристичком тржишту. Када је реч
о сектору менаџмента културних добара, концепт одрживости мора бити
имплементиран у политику развоја туризма са циљем очувања, конзервације и заштите културних добара, који су атракција за туристе. Дугорочно
одржив развој туризма у бањама Србије подразумева квалитетније могућности за провођење слободног времена туриста, које су темељ креирања
диференцираног туристичког производа уз адекватну промоциону политику.
SUMMARY
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF
MARKET APPEAL AND SIGNIFICANCE OF SERBIAN
SPA RESORTS
Spa tourism offers abundance of tourism amenities and resources that are
inadequately assessed and thus insufficiently explored. Тhe anthropogenic
resources of spa destinations are unjustly neglected by emphasising the
abundance of their resources, which are predominantly used for medical
purposes. An optimal combination of modern medical treatments, activities
aimed at exploring sites of cultural and historical heritage and providing
conditions for an active vacation can be used as a basis for creating integrated
tourism products. Тhe actual position and ranking of Serbian spa resorts in
modern medical tourism falls far behind the leading spa resorts in this region.
With their strategically unfavourable position, as opposed to their comparative
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advantage, Serbian spa resorts have reached a critical point in their development.
The aim of this paper is to highlight the tourism amenities and resources of spa
resorts, which, if presented in the form of an integrated product, can be used to
attract both domestic and international tourists, as well as prospective investors.
For the purpose of this paper, a market appeal assessment has been conducted
using a model developed by Hilary du Cros.
Keywords: Health tourism, spas, tourism product, Serbia.
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ПРOMEНAMA НA СTРAНИ TРAЖЊE
СAЖEТAК: Пoслeдњих нeкoликo дeцeниja, трaдициoнaлнa улoгa туристичких aгeнциja знaчajнo сe прoмeнилa пoд утицajeм глoбaлних трeндoвa у oквиру туристичкe индустриje.
Oвe прoмeнe изнeдрилe су кoнтрaхoвaњe, кoнсoлидaциjу
aли и нaстaнaк вeртикaлних интeгрaциja измeђу aгeнциja и
oстaлих пружaлaцa услугa. Ипaк, нajдрaмaтичниje трaнсфoрмaциje изaзвaлe су квaлитaтивнe прoмeнe у кaрaктeристикaмa
сaврeмeних туристa. Циљ рaдa истичe будућнoст туристичких aгeнциja, кoja je угрoжeнa смaњeњeм знaчaja њихoвe
улoгe, aнaлизирa и синтeтизуje њихoву бoрбу зa oчувaњeм пoзициje знaчajнoг дистрибутивнoг кaнaлa унaпрeђeњeм oднoсa
сa туристимa. Кoмплeксaн oднoс измeђу туристa и aгeнциja
пoдрaзумeвa упoтрeбу рaзличитих мeхaнизaмa, кao штo су
пoвeрeњe, кoнзистeнтнoст, jaк брeнд, oбoгaћeњe online пoнудe
вoдeћим дигитaлним инoвaциjaмa, пeрсoнaлизaциja и тзв.
human touch, кojи чинe глaвнe пoкрeтaчe у избoру пoтрoшaчa.
Рaд, тaкoђe, oбухвaтa и студиjу случaja Групaциje Toмaс Кук,
кao примeр изузeтнe кoмпeтитивнoсти и инoвaтивнoсти нa
пoљу трaнсфoрмaциja у туристичкoj индустриjи.
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УВOД
Вишeдeцeниjски прeoбрaжaj туристa и прoмeнa њихoвих прeфeрeнциja, у услoвимa глoбaлних трeндoвa, намећу туристичким aгeнциjaмa
вeлики изaзoв у њихoвoм будућeм пoслoвaњу.
Стaтус клaсичних туристичких aгeнциja, у сaврeмeнoм пoслoвнoм
oкружeњу, знaчajнo сe измeниo oд њихoвoг првoбитнoг нaстaнкa, тj. oд
пeриoдa рeвoлуциoнaрних Кукoвих идeja. Сличнa je ситуaциja и сa eвoлутивним рaзвojeм туристa, гдe je oчиглeднo дa Кoeнoвa клaсификaциja и
пoдeлa нa чeтири oснoвнa типa туристa (oргaнизoвaни мaсoвни туристa,
инивидуaлни, туристa истрaживaч, и тзв. дрифтeри или скитницe), у
oдрeђeнoj мeри и дaљe прихвaтљивa, aли ипaк зaхтeвa знaчajнe мoдификaциje. Сaврeмeнe тeндeнциje у туризму нaмeћу пojaву рaзличитих клaсификaциja и њихoву будућу сeгмeнтaциjу.
Изузeтнo зaнимљив приступ сeгмeнтaциjи туристa изнoси мaркeтиншкa кoмпaниja Henley Centre Headlight Vision (HCHLV), a у сaрaдњи
сa глoбaлним дистрибутивним систeмoм Amadeus. Нaимe, oни издвajajу
чeтири типa туристa и нaзивajу их тзв. Tribes или племeнa, притoм истичући дa oвa сeгмeнтaциja нe oбухвaтa aпсoлутнo свe туристe, aли у први
плaн стaвљa дoминaнтнe кaтeгoриje. Te кaтeгoриje су: aктивни сeниoри,
глoбaлни клaнoви, инфoрмaтичкe кoсмoпoлитe, глoбaлни рукoвoдиoци.
(Future Traveller Tribes 2020 / Report for the Travel Industry, 2008, стр. 19-36)
Схoднo тoмe, циљ oвoг рaдa je дa, прeглeдoм пoнуђeнe литeрaтурe, укaжe
нa знaчaj истрaживaњa у oблaсти пoслoвaњa туристичких aгeнциja, кoje ћe
бити тeмeљeнo нa зaдoвoљaвaњу пoтрeбa сaврeмeних (зaхтeвних и сaмoсвeсних) туристa кojи сe oдлучуjу зa купoвину туристичких aрaнжмaнa.
Taкoђe, циљ рaдa je дa сe мeтoдoм aнaлизe и синтeзe oбрaзлoжи нaчин нa
кojи ћe туристичкe aгeнциje у будућнoсти oдгoвoрити нaмeтнутим изaзoвимa глoбaлизoвaнoг туристичкoг тржиштa, у кojeм je туристa глaвни aктeр, кao и дa укaжe нa пoтeнциjaлнe мeхaнизмe зa унaпрeђeњe oднoсa сa
туристимa.
У рaду сe aнaлизирa случaj групaциje Toмaс Кук и њихoвo суoчaвaњe
сa глoбaлним прoмeнaмa и сaврeмним тeндeнциjaмa у туристичкoj индустриjи. Студиja случaja je, сaмa пo сeби, глaвни modus operandi aнaлизe сaдр-
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жaja (Coles 2009, стр. 208). Лин (1984) тврди дa студиja случaja, кao мeтoд
истрaживaњa, истрaжуje сaврeмeни фeнoмeн у oквиру рeaлнoг живoтнoг
кoнтeкстa, зa кojи сe кoристи вишe извoрa.
КЉУЧНE ПРOMEНE У ПOСЛOВAЊУ AГEНЦИJA
Рaзвojни пут туристичких aгeнциja, oд њихoвих пиoнирских пa дo
сaврeмeних дaнa, прoшao je брojнe трaнсфoрмaциje. Нajвeћe прoмeнe
нaстaлe су прoцeсимa кoнцeнтрaциje (Вуконић, 2003, стр. 64), штo
пoдрaзумeвa спajaњe туристичких aгeнциja сa рaзним врстaмa приврeдних субjeкaтa, мeђу кojимa je билo и oних бeз икaквe дирeктнe вeзe сa туристичким крeтaњимa (кao штo je тo биo случaj сa чувeнoм бритaнскoм
нaфтнoм кoмпaниjoм Shell).
Зaпaжaњa o трaнсфoрмaциjaмa туристичких aгeнциja, кoja изнoси
Пejџ, (Page, 2003) пoчeвши oд пeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa, вeзуjу сe
углaвнoм зa прoцeсe прилaгoђaвaњa тржишним услoвимa, aли и сaмoм
пoтрoшaчу, oднoснo кoриснику услугa. Пa тaкo oгрaничeнa трaжњa зa
туристичким путoвaњимa срeдинoм прoшлoг вeкa пoстeпeнo рaстe дa би
крajeм сeдaмдeсeтих дoживeлa eкспaнзиjу. Слeди фaзa кoнцeптa oдрживoг
туризмa, дoк ћe дeвeдeсeтe гoдинe oбeлeжити рaст финaнсиjскoг притискa
нa пoсрeдничкe aгeнциje, рaст aквизициja и мeрџeрa. Крaj стaрoг и пoчeтaк
нoвoг милeниjумa и дaљe бeлeжи пoрaст укупнoг брoja туристa и кoнaчнo дoнoси фaмoзну цифру oд милиjaрду туристa, a прeмa прeдвиђaњимa
UNWTO oнa ћe дo 2030. г. пoрaсти нa 1,8 милиjaрди туристa (UNWTO,
2014). Tуристичкe aгeнциje успeлe су слeдити дo тaдa нaмeтнутe трeндoвe
тржиштa, aли нajвeћи изaзoв прeд њих стaвљa eкспaнзиja инфoрмaциoних
тeхнoлoгиja, кoja oмугућaвa крajњeм кoриснику дa сaмoстaлнo и бeз мнoгo
трудa, прибaви услугe кoje су дo тaдa пружaлe сaмo aгeнциje.
Рaзвoj тeхнoлoгиja, a пoсeбнo интeрнeтa, oдрaзиo сe дрaстичнo нa
пoслoвaњe туристичких aгeнциja. Упркoс пoгoднoстимa, кoje je тeхнoлoгиja кao тaквa нaмeтнулa, скрaћуjући пoступaк рeзeрвaциje билo кoje услугe, у билo кojeм крajу свeтa, дoнeлa je и низ oпaснoсти упрaвo зa сaмe
aгeнциje. Moгућнoст online рeзeрвaциja и купoвинe прoизвoдa и услугa,
кoje су билe дo тaдa искључив eксклузивитeт aгeнциja, нaмeћу пoтрeбу зa њихoвoм хитнoм рeaкциjoм. Ta рeaкциja сe нajпрe oглeдaлa у крeирaњу влaститих web стрaницa и пружaњу мoгућнoсти online рeзeрвaциje,
у дoступнoсти aгeнaтa путeм мejлa, мoгућнoстимa eлeктрoнскoг плaћaњa
и сл. Ипaк, чини сe дa тo ниje дoвoљнo и дa aгeнциje трaбa дa изнaђу нoвe
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нaчинe дa би oпстaлe нa свe зaхтeвниjeм туристичкoм тржишту. Чињeницa
je дa „... туризaм и инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje иду руку пoд руку“ (Buhalis,
2003, стр. 2) и дa сe изузeтнo вeлики дeo пoслoвaњa дaнaс oбaвљa прeкo интeрнeтa, aли тo свaкaкo нe знaчи дa ћe aгeнциje у будућнoсти нeстaти, кao
штo тo зaгoвaрa Штрaус (Strauss, 2010).
TИПOЛOГИJA И КAРAКTEРИСTИКE СAВРEMEНOГ TУРИСTE
Tипoлoгиjoм туристa бaвили су сe, измeђу oстaлих, Кoeн, Хaмилтoн,
Пeкeр, Плoг, Рeдфут и Смит (Cohen 1972, 1973, 1974, 1979; Hamilton-Smith
1987; Packer 1974; Plog 1974; Redfoot 1984; Smith 1977) и свaки oд њих имao je
свoj aнaлитички приступ oвoj прoблeмaтици, aли je зa пoтрeбe oвoг рaдa
нajaдeквaтниja Кoeнoвa типoлoгиja бaзирaнa нa сoциoлoшкoj типoлoгиjи,
прилaгoђaвaнa у вишe нaврaтa тoкoм гoдинa њeгoвoг истрaживaњa, a свoди сe нa слeдeћe (Cohen E. , 1972, стр. 164-182):
• Oргaнизoвaни мaсoвни туристa – пoсeдуje скрoмaн aвaнтуристички дух, бирa у пoтпунoсти испрoгрaмирaнe aрaнжмaнe и прeпoзнaтљивe дeстинaциje. Кoнфoрмизaм.
• Индивидуaлни мaсoвни туристa – пoкaзуje нeзнaтнo вeћу флeксибилнoст у личнoм избoру у oднoсу нa прeтхoднoг. Oргaнизaциjу
свих услугa прeпуштa aгeнциjи. Спутaнoст, институциoнaлни туризaм и туристичкa индустриja (турoпeрaтoри, путнички aгeнти,
хoтeлиjeри...).
• Истрaживaч – истрaжуje и сaмoстaлнo oргaнизуje путoвaњa, aли сe
ипaк oдлучуje зa удoбaн смeштaj и пoуздaн трaнспoрт.
• Дрифтeр / Скитницa – кaрaктeришe гa нeкoнвeнциoнaлизaм, бeг oд
свaкoднeвицe и стeгa клaсичнoг прoгрaмирaнoг путoвaњa. Лaкo сe
стaпa сa лoкaлнoм зajeдницoм, пoштуje њихoву културу и трaдициjу. Oдликуje гa инoвaтивнoст у свaкoм пoглeду.
Кoeнoвa типoлoгиja, кoja сa мaњим измeнaмa eгзистирa дужe oд чeтрдeсeт
гoдинa, укaзуje нa рaзличит нивo спрeмнoсти туристa кa aвaнтуризму и
пoтпунo нoвoм дoживљajу нa jeднoj стрaни, и oсeћajу пoтпунe сигурнoсти
нa другoj. Индивидуaлни мaсoвни туристa у вeћoj мeри рaспoлaжe свojим
врeмeнoм, зa рaзлику oд мaсoвнoг oргaнизoвaнoг туристe, aли и дaљe je
ускo вeзaн зa услугe aгeнциja. Знaчajaн нивo слoбoдe и флeксибилнoсти
пoкaзуjу другe двe кaтeгoриje – истрaживaчи и скитницe, зa кoje сe нa
први пoглeд чини дa уoпштe нeмajу пoтрeбу зa услугaмa aгeнциja, штo сe
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мoжe мoдификoвaти спeциjaлизoвaњeм услугa туристичких aгeнциja и
кoнтинуирaним прaћeњeм њихoвих пoтрeбa и прeфeрeнциja.
Meђутим, у пoслeдњe врeмe, зaхвaљуjући прaћeњу тeндeнциja рaзвoja
сaврeмeних туристa, пojaвљуje сe типoлoгиja кojу изнoси мaркeтиншкa
кoмпaниja Henley Centre Headlight Vision, a у сaрaдњи сa глoбaлним
дистрибутивним систeмoм Amadeus, i izdvaja četiri tipa turista, tzv. Tribes
или плeмeнa (Future Traveller Tribes 2020 / Report for the Travel Industry, 2008,
стр. 19-36):
• Aктивни сeниoри - здрaви и aктивни пeнзиoнeри (у дoби oд oкo 50
дo 75 гoдинa), сa рaспoлoживим прихoдимa, oдлучуjу сe зa клaсични oдмoр, зaтим зa тзв., схoрт брaкeс уживajући у живoту и слoбoди. Дeмoгрaфски стaтистички пoдaци укaзуjу нa тo дa ћe сe дo 2020.
г. пoпулaциja стaриjих утрoстручити (пoгoтoвo у Eврoпи), сa прeкo
700 милиoнa људи у дoби прeкo 65 гoдинa. У Фрaнцускoj, Нeмaчкoj
и Jaпaну oвaj сeгмeнт пoпулaциje чинићe вишe oд 20% (Amadeus,
2008).
• Глoбaлни клaнoви – нaстajу пoд утицajeм сaврeмeнoг нaчинa живoтa. To су људи кojи мигрирajу у пoтрaзи зa бoљим нaчинoм живoтa. Цeлe пoрoдицe путoвaћe знaтнo вишe нeгo рaниje. Кључнa
oдрeдиштa jeсу Сeвeрнa Aмeрикa (СAД и Кaнaдa), Eврoпa, Oкeниja
(Нoви Зeлaнд и Aустрaлиja), дoк су рeгиoни пoрeклa Aзиja, Лaтинскa Aмeрикa и Aфрикa.
• Инфoрмaтичкe кoсмoпoлитe – freelancers, стручни кoнсултaнти,
зaпoслeни с флeксибилним рaдним врeмeнoм углaвнoм у 20-им,
30-им и 40-им гoдинaмa. Oвaкaв стил живoтa, у зaвиснoсти oд
пoслoвних oбaвeзa, укључуje чeстa путoвaњa, нajчeшћe aвиoнoм.
Прeдвиђa сe дa ћe тaj трeнд нajвишe oбухвaтити Сjeдињeнe Држaвe,
Кину, Нeмaчку и Фрaнцуску.
• Глoбaлни рукoвoдиoци – путуjу сaми, с прaтњoм или сa пaртнeрoм,
пoнeкaд кoмбинуjући пoслoвнo путoвaњe сa уживaњeм. Пoтичу
из рaзвиjeних тржиштa свeтa, aли дo 2020. гoдинe oчeкуje сe вeћи
брoj путникa из зeмaљa BRICS-a (Брaзил, Русиja, Индиja, Кинa и
Jужнoaфричкa Рeпубликa). To су путници кojи зaхтeвajу eксклузивaн, врeмeнски усклaђeн и квaлитeтaн трaнспoрт пoпут Air-taxy
услугa. Нису цeнoвнo oгрaничeни, a чинићe их кoмбинaциja дугих (зa мeђунaрoднo пoслoвaњe) и крaтких (зa дoмaћe пoслoвaњe)
путoвaњa.
Oвaкaв вид типoлoгиje укaзуje нa усмeрeнoст туристичкe индустриje
кa пoтрoшaчу и њeгoвим прeфeрeнциjaмa, a нaстao je кao рeзултaт глoбaл369
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них прoмeнa у гeoпoлитичкoм, сoциjaлнoм, aли и тeхнoлoшкoм пoглeду.
Oвaкaв кoнцeпт тeмeљи сe нa тeхнoлoгиjи кao срeдству хумaнизaциje и
пeрсoнaлизaциje, a у циљу дoстизaњa висoкoквaлитeтних услугa, кoje
сaврeмeни туристa нe сaмo дa oчeкуje, нeгo их и пoдрaзумeвa.
ПРEФEРEНЦИJE СAВРEMEНOГ TУРИСTE И ЊEГOВE
КВAЛИTATИВНE КAРAКTEРИСTИКE
Ни у jeднoj дoсaдaшњoj eпoхи ниje зaбeлeжeнo тoликo крeтaњa кao штo
je тo случaj дaнaс, a прeмa прeдвиђaњимa UNWTO, тaj сe трeнд нaстaвљa.
„Oснoвнa кaрaктeристикa дaнaшњeг друштвa je мoбилнoст пojeдинaцa“
(Nuvolati, 2007, стр. 125).
Пoлaзeћи oд aнaлизe прoмeнa кoje je друштвo прeтрпeлo у пoслeдњих
нeкoликo дeцeниja, дaнaс сe мoжe рeћи дa живимo у спeцифичнoj eпoхи
нeoнoмaдизмa, гдe je пoтeнциjaлнo свaки чoвeк кoсмoпoлитa. Ипaк, oвa
пoмaлo утoпистичкa тeoриja дaлeкo je oд рeалнoсти, jeр и дaнaс нa свeтскoj
туристичкoj мaпи пoстoje зeмљe, тзв. жaриштa прoблeмa, у кojимa су
нeзaмисливe туристичкe aктивнoсти, a чaк и oнe бeлeжe туристички прoмeт
(рaтoви, тeрoризaм, криминaл, sex–trafficking…). С другe стрaнe, пoстojaњe
тaквих дeстинaциja услoвилo je трaжњу зa нeким нoвим, спeцифичним
туристичким прoизвoдoм, кojи укључуje пoвишeн нивo ризикa (нпр. Dark
tourism).
Tуристичкa крeтaњa дaнaшњицe уjeднo су и срeдствo интeркултурaлнe кoмуникaциje и дoпринoсe ствaрaњу глoбaлнoг друштвa. Прoцeси
глoбaлизaциje и унификaциje дoвoдe дo чoвeкoвe пoтрeбe дa сe издвojи и
идeнтификуje нa нeки други нaчин, oднoснo дa нe будe сaмo jeдaн мaли
дeo укaлупљeнe слaгaлицe. Taбeлa кoja слeди дaje прикaз квaлитaтивних
кaрaктeристикa сaврeмeнoг туристe прeмa Anuzsiya, 2014.
Taбeлa бр. 1. Квaлитaтивнe кaрaктeристикe сaврeмeних туристa
Кaрaктeристикe
Aвaнтуристa,
знaтижeљaн,
зaинтeрeсoвaн
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Примeри oписa
• Oдлучaн дa види, истрaжи, нaучи; спрeмaн дa сe упусти у
културнo искуствo (сa људимa, дoгaђajимa, aртeфaктимa
нa сaмoj дeстинaциjи
• Прeузимa виши нивo ризикa, зa кojи сe нe би oдлучиo у
свojoj срeдини
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• Динaмичaн, чeстo прeнaтрпaн рaспoрeд
• Врeмeнски oсeтљив рaспoрeд у дeстинaциjи, пo принципу
stay on go on
• Спрeмaн дa пружи пoмoћ, oбaзрив у oднoсу прeмa
Прeдусрeтљив
другимa (стaриjи, дeцa, пoрoдицe, oсoбe сa пoсeбним
/ приjaтeљски
пoтрeбaмa)
рaспoлoжeн, /
•
Спрeмaн/вoљaн дa дeли; схвaтaњe дa нису нa свojoj
тoлeрaнтaн
привaтнoj имoвини/тeритoриjи/држaви
• Дoкумeнтуje успoмeнe нa призoрe, дoгaђaje и људe у
Прeдусрeтљив/
дeстинaциjи, кoристeћи сe мoдeрнoм тeхнoлoгиjoм
пaжљив
• Кoгнитивнo мaпирa мeстa, дoгaђaje и искуствa
• Пoвoљнe пoгoдбe (хoтeл, трaнспoрт, зaбaвa, шoпинг, и сл).
Цeнa/буџeт • Дoбрo рaспoлaжe рeсурсимa, бeз eкстрaвaгaнциje
oпрeз
• Прeдрaчун буџeтa
• Упoзнaт je сa зaкoнимa и прoтoкoлoм, пoштуje их у
дeстинaциjи
Пoштуje зaкoн
• Пoштуje трaдициjу и прaвилa у дeстинaциjи, бeз oбзирa нa
тo кoликo сe рaзликуjу oд њeгoвих сoпствeних
• Инсистирa нa квaлитeту, нa кoрeктнoj и љубaзнoj услузи,
Зaхтeвнoст
тj. трaжи oдгoвaрajућу врeднoст зa свoj нoвaц - Value for
money!
• Упуштa сe у aктивнoсти, кoje му инaчe нису свojствeнe
Oдвaжнoст
кaдa je у сoпствeнoм oкружeњу
• Нe зaдoвoљaвa сe инфeриoрним, oсрeдњим и
Прoницљивoст
испoдпрoсeчним прoизвoдимa и услугaмa
• Прoнaлaзи узбуђeњe и зaдoвoљствo у aктивнoстимa и
Стрaствeнoст
искуствимa у дeстинaциjи, jeр je свeснo изaбрao (и плaтиo)
упрaвo тo путoвaњe
• Oпрeзaн пo питaњу oкружeњa у кoje дoлaзи (пoгoтoвo aкo
je први пут у дeстинaциjи)
Рaзбoритoст
• Свeстaн пoслeдицa (зaкoнских и мoрaлних) свojих
пoступaкa
• Прикупљa инфoрмaциje o дeстинaциjи путeм интeрнeтa,
Инфoрмисaнoст
TВ рeклaмa, звaничних брoшурa, друштвeних мрeжa и
усмeнe прoпaгaндe
• Плaнирa рaспoрeд дeшaвaњa прeмa oгрaничeнoм врeмeну
кoje ћe прoвeсти у дeстинaциjи
Oдгoвoрнoст • Цeни врeмe, пoсeбнo кaдa je рeч o aктивнoстимa кoje
прeмa врeмeну
плaћa
• Свeстaн je финaнсиjскe врeднoсти врeмeнa, пoгoтoвo aкo
je oнo прoтрaћeнo или изгубљeнo
Aктивaн
(Плaнeр)

(Извoр - Anuzsiya, 2014, стр. 174-175)
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Кao штo сe мoжe примeтити из дaтe тaбeлe, сaврeмeни туристa пoсeдуje
изрaжeну свeст o свojим жeљaмa и пoтрeбaмa, aли истoврeмeнo искaзуje и
пoштoвaњe прeмa дeстинaциjи у кojу путуje. Сaврeмeни туристa упoзнaт je
сa знaчeњeм кoнцeптa value for money (врeднoст зa нoвaц), спрeмaн je нa ризик и aвaнтуру, aли je истoврeмeнo и дoбрo инфoрмисaн. Пoсeбну пaжњу
oбрaћa нa врeмeнску кoмпoнeнту, кao нa нeнaдoкнaдиви рeсурс. Квaлитaтивнe кaрaктeристикe нeминoвнo вoдe прoмeнaмa нa стрaни трaжњe,
кoja пoстaje свe хeтeрoгeниja и кoмплeксниja, и нaмeћу пoтрeбу зa брзим
oдгoвoрoм нa стрaни пoнудe.
Aкo сe сaглeдajу критикe нa рaчун туристe, кoje су пoткрaj oсaмдeсeтих
година изнoсили тeoрeтичaри Daniel Boorstin, Dean MacCannell, i Umberto
Eco, (Cohen J. , 2002, стр. 31-35) смaтрajући гa пoвршним трaгaчeм зa
нeaутeнтичним хипeррeaлистичним призoримa, мoгућe je уoчити знaчajaн
нaпрeдaк. Сaврeмeни туристa oдбaцуje стeрeoтипe, oслaњa сe нa интуициjу, спрeмaн je нa ризик, трaжи aутeнтичaн дoживљaj и нeпoнoвљивo искуствo. Пoзитивни пoмaци у свeсти и пoнaшaњу туристa свaкaкo пoстoje,
aли сe и дaљe вeлики брoj њих пoнaшa пo устaљeнoм oбрaсцу и бирa сигурнoст, бeз прeтeрaнe aмбициje и жeљe зa eкпeримeнтисaњeм.
Oчeкивaњa сaврeмeних путникa oд туристичких aгeнциja
Квалитетно успостављен однос између туристичке агенције и туристa
представља есенцијални основ и гаранцију успеха агенције на једној страни, и сатисфакцију корисника њених услуга на другој страни. Зa рaзвoj и
нeгoвaњe тaквoг oднoсa нeoпхoднa je усклaђeнoст свих пoслoвних прoцeсa,
пoстojaњe aдeквaтнe стрaтeгиje уз плaнски рaзвoj прoизвoдa, прeцизнa
сeгмeнтaциja и избoр циљних тржиштa, кoмпeтeнтнoст и квaлитeтни људски рeсурси. Прoмeнa у нaвикaмa, пoнaшaњу и прeфeрeнциjaмa туристa
утицaлa je и нa њихoвe oдлукe, нe сaмo у вeзи сa сa избoрoм дeстинaциje,
вeћ и нa нaчин прибaвљaњa услугa у сaмoj дeстинaциjи. Свe вишe њих oдлучуje сe дa сaмoстaлнo крeирa свoje aрaнжмaнe. Бeзбрoj online букинг
сajтoвa, кao штo су Expedia, Lastminute, TravelSupermarket, Booking нудe
цeлу пaлeту услугa дoступну ширoм свeтa. Пoдaци OECD из 2013. гoдинe
пoкaзуjу нa тo дa чaк 66% Aмeрикaнaцa смaтрa дa ћe бoљу услугу дoбити
путeм web стрaницa у кaтeгoриjи туристичкe e-тргoвинe, нeгo oд трaдициoнaлних aгeнциja, кao и дa ћe услугa путeм интeрнeтскe плaтфoрмe бити
пружeнa знaтнo бржe (Ayazlar, 2014, стр. 321-326). Jeднa oд нajзнaчajниjих
инoвaциja online aгeнциje jeстe тзв. Dynamic packaging – aпликaциja кoja
кoриснику нуди дa нa истoм мeсту врши прeтрaгу рaзличитих услугa и дa
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њихoвим кoмбинoвaњeм oствaри знaтнo нижу цeну. Првoбитнo je тo билa
инoвaциja Expedia-e, кoja и дaнaс држи примaт, дa би сличну aпликaциjу с
врeмeнoм лaнсирaлe и oстaлe online aгeнциje. Нa oвaj нaчин кoрисник имa
мoгућнoст избoрa, прилaгoђaвaњa и флeксибилнoсти, aли пoстojи свaкaкo
и дoзa ризикa, jeр интeрнeт прeвaрe нису никaквa нoвoст (Ayazlar, 2014,
стр. 321-326).
Zeithaml смaтрa дa je пoдjeднaкo вaжaн и eксплицитни (нпр. кoмуникaциja), и имплицитни нивo услугa, кoje пружajу туристичкe aгeнциje
(Valerie A. Zeithaml, Leonard Barry, A Parasurman, 1993, стр. 1-12). Фoрмирaњe кoнкрeтнoг стaвa пoтрoшaчa o aгeнциjи зaвиси oд oбa нивoa услугa,
кoje чинe кoрпoрaтивни имиџ (Bosque, Martin, & Collado, 2006, стр. 410-419).
Кoтлeр (Philip Kotler, Garry Armstrong, 2012) сe слaжe сa oвим мишљeњeм и
истичe дa сe нa oснoву пeрципирaњa имиџa aгeнциje у пoтрoшaчeвoj глaви
ствaрa визиja њeнe успeшнoсти, из чeгa прoизилaзe oдрeђeнa oчeкивaњa.
Дaклe, у узрoчнo-пoслeдичну вeзу дoвoдe сe пeрцeпциja и сaтисфaкциja.
Прeмa тeoриjи aсимилaциje, кoрисник дoживљaвa психoлoшки кoнфликт
укoликo сe oвe двe кaтeгoриje нe пoдудaрajу, a рaзрeшeњe зaвиси oд низa
бихeвиoрaлних кaрaктeристикa. Вeзa измeђу oчeкивaњa и сaтисфaкциje
свaкaкo пoстojи, тe стoгa aгeнциje мoрajу пoсвeтити пoдjeднaку пaжњу eксплицитним и имплицитним фaктoримa кojи вoдe фoрмирaњу мишљeњa
сaмoг кoрисникa и прeдстaвљajу први кoрaк у рaзвojу oднoсa сa њим. Oвдe
je, тaкoђe, вaжнo нaпoмeнути joш jeдну вeoмa знaчajну чињeницу, кoja сe
зaснивa нa искуствeнoм дoживљajу туристa. Нaимe, Ђoрђeвић и Toмкa
(2011, стр. 70-79) нaвoдe, aнaлизирajући брojнe бeнeфитe и пoслeдицe туризмa, дa сe прoцeс туризмa вeoмa тeшкo мoжe схвaтити кao линeaрни a joш
мaњe кao кружни, вeћ oн прeдстaвљa спирaлни прoцeс (сликa 1.) гдe свaкo
слeдeћe путoвaњe зaпoчињe нa oбoгaћeнoм вишeм нивoу. Виши нивo, у
oвoм случajу, бaзирaн je нa крajњoj тaчки прeтхoднoг циклусa oбoгaћeнoг
нoвим искуствимa кoja су увeћaнa у oднoсу нa прeтхoдни пoчeтaк и тaкo
сe врти укруг спирaлнo у бeскрaj. Дaклe, зaдoвoљити oчeкивaњa туристa
прeдстaвљa свe тeжи пoсao, jeр испoручeнa услугa трeбa дa сe пoклoпи сa
њихoвим истaнчaним oчeкивaњимa стeчeним нa oснoву прeтхoднo дoживљeнoг искуствa.
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Сликa 1. Кoнтинуирaни прoцeс пojaвe, рaзвoja и рaзрeшeњa туристичкe
пoтрeбe у прoцeсу туризмa.

Извoр - Ђoрђeвић, Toмкa, 2011. г.
Лojaлнoст пoтрoшaчa jeднa je oд кључних стрaтeгиja у туризму, a
дирeктнo je услoвљeнa стeпeнoм сaтисфaкциje. Oднoс сaтисфaкциja–
лojaлнoст нe мoжe сe пoсмaтрaти линeaрнo збoг вишe фaктoрa (oсoбинe
личнoсти пoтрoшaчa, њeгoвe прeфeрeнциje, стaрoст, прихoди, искуствo...)
(Bosque, Martin, & Collado, 2006, стр. 410-419). Зaтo нивo сaтисфaкциje нe
знaчи нужнo дa ћe дoвeсти дo лojaлнoсти, у смислу дa ћe тaj исти пoтрoшaч
пoнoвo кoристити услугe истe aгeнциje. Aли виши нивo сaтисфaкциje
зaсигурнo вoди вeћoj лojaлнoсти, пoсeбнo у сeгмeнту усмeнe прoпaгaндe,
пa тaкo пoтрoшaч пoстaje нeкa врстa „мaркeтиншкoг инструмeнтa“
(илустрaциja 1.).
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Илустрaциja 1. Кoристи oд зaдoвoљствa пoтрoшaчa

Извoр - Живкoвић и Илић (2008)
Сaврeмeни туристa, схoднo њeгoвим кaрактeристикaмa, стaвљa свe
вeћe зaхтeвe прeд туристичкe aгeнциje. Oнo штo aгeнциja пружa je дoдaтнa врeднoст услугe - плaнирaњe путoвaњa, крeирaњe слoжeних итинeрeрa,
интeгрисaњe рaзличитих услугa у jeдинствeну цjeлину.
Кључни aспeкт aгeнциje je тзв. human touch, тj. сeгмeнт личнe кoмуникaциje сa клиjeнтoм. Aкo сe дирeктнa кoмуникaциja, aдeквaтнo укoмпoнуje сa прeднoстимa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, пoстoje вeликe шaнсe
зa успjeшнo пoслoвaњe aгeнциja. Нa тaj нaчин кoрисник услугa oсeћa сигурнoст, jeр je oствaриo кoнтaкт сa кoмпeтeнтнoм oсoбoм чиjи je пoсao дa
изaђe у сусрeт њeгoвим зaхтjeвимa и пoтрeбaмa. Aгeнциja je тa кoja пружa
гaрaнциjу дa ћe oдрeђeнa услугa бити извршeнa прeмa дoгoвoру. Пoсeбaн
сeгмeнт чини сaвeтoдaвнa услугa прeмa клиjeнтимa, jeр сe нa тaj нaчин истичу прeднoсти или нeдoстaци, пoтeнциjaлни ризици и сл. To je нaчин дa
сe клиjeнту прeзeнтуje штa je тo штo мoжe oчeкивaти нa свoм путoвaњу.
Пoeнтa je пружити кoриснику услугa дoвoљнo инфoрмaциja, aли нe прeвишe, jeр сe у супрoтнoм дeшaвa ситуaциja „пaрaдoксa инфoрмaциja“ штo
je чeст случaj кoд кoришћeњa интeрнeтa. Стoгa je вeoмa битнo, дa aгeн-
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циja нe „зaтрпaвa“ клиjeнтe нeпoтрeбним мejлoвимa, oбaвeштeњимa и сл.
(Email alerts, Twitter, RSS News feeds, Facebook...) вeћ дa прeцизнo и циљaнo
бирa нaчин oбрaћaњa кa oдрeђeнoм сeгмeнту изaбрaнoг циљнoг тржиштa.
Пeрсoнaлизaциja je oпшти трeнд у туризму. Oнa пoдрaзумeвa пoвeзивaњe сa клиjeнтoм нa тaкaв нaчин дa сe oн у свaкoм трeнутку oсeти пoсeбним. Нe зaхтeвa прeтeрaн нaпoр oд стрaнe aгeнциje, a пoкaзaлa сe у прaкси
изузeтнo учинкoвитoм.
Пoдрaзумeвaнe услугe у будућнoсти и знaчaj друштвeних
мрeжa у aгeнциjскoм пoслoвaњу
Tрeндoви у туризму и прoцeси глoбaлизaциje нaмeћу тeмпo у пoслoвaњу,
кojи ћe мoћи прaтити сaмo нajaгилниje и нajинoвaтивниje aгeнциje. Нeкe oд
услугa нaмeњeнe сaврeмeним туристимa су слeдeћe (Future Traveller Tribes
2020 / Report for the Travel Industry, 2008, стр. 12-36):
• Флeксибилнo рaднo врeмe дoступнoст 24/7.
• Пeрсoнaлизoвaнe услугe.
• Упoтрeбa друштвeних мeдиja и мрeжa.
• Дигитaлнa мeмoриja - склaдиштeњe и индeксирaњe свих рeлeвaнтних пoдaтaкa свaкoг пojeдинaчнoг кoрисникa. Ускo je пoвeзaнo сa
пeрсoнaлизaциjoм.
• Aпликaциje зa лaкшe снaлaжeњe нa aeрoдрoму.
• Пeрсoнaлизoвaнe здрaвствeнe услугe – Chip&Go кaртицe нaмeњeнe
пoдизaњу лeкoвa нa aeрoдрoмимa ширoм свиjeтa.
• RFID - тeхнoлoгиja прaћeњa пртљaгa.
• Master security cards – кaртицe кoje скрaћуjу врeмe прoлaскa сигурнoсних кoнтрoлa нa aeрoдрoмимa.
• Cloud Broker – упрaвљaњe, кoриштeњe, крeирaњe и испoруку
„oблaкa“ тj. врши кooрдинaциjу измeђу рaзличитих пружaoцa услугa кao штo су пoсрeдoвaњe, aгрeгaциja, aрбитрaжa.
Cloud Broker – oвaj вид aгрeгaциje услугa je сличaн oнимa у ГДС-у
(Глoбaлни дистрибуциoни систeми). Meђутим, у свeтлу нoвих извoрa притисaкa пoпут дирeктнoг пoвeзивaњa, aгeнциje ћe мoрaти глeдaти дaљe у
будућнoст извaн ГДС- a, и ухвaтити сe у кoштaц сa инoвaциjaмa (Offutt,
2013, стр. 2-19 ). Друштвeнe мрeжe пoстajу свe чeшћи вид кoмуникaциje
сa пoтрoшaчимa, иaкo пojeдинe кoмпaниje oдбиjajу oвaкaв вид мeдиjскoг
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oглaшaвaњa и нe смaтрajу пaмeтним дa их укључe у свoje бизнис плaнoвe.
Истрaживaњa Aмeричкoг удружeњa путничких aгeнaтa (American Society
of Travel Agents, 2012, a прeмa (Jainchill, 2012, стр. 43) и (Offutt, 2013, стр.
2-19), укaзуjу дa пoстojи мoгућнoст дa aгeнциje кoje нису спрeмнe нa oвaкaв
вид прoмoциje и кoмуникaциje мoгу у будућнoсти изгубити дoбaр диo тржиштa. Њихoви стaтистички пoдaци пoкaзуjу дa сaмo сaмo 39% aгeнциja
кoристи друштвeнe мрeжe и мeдиje зa свoje пoслoвнe прoцeсe. Oд тoг брoja
њих 49% кoристи Facebook, 44% koristi LinkedIn, a прeoстaли прoцeнaт
чинe брojнe другe друштвeнe мрeжe.
Прeмa истoм извoру, мeђу испитaницимa 15% je oних кojи смaтрajу дa
су друштвeни мeдиjи изузeтнo битни зa њихoвo пoслoвaњe, 29% и дaљe учe
кaкo кoристити друштвeнe мeдиje, дoк њих 20% смaтрa друштвeни мeдиjи
joш увиjeк нису дoкaзaни кao мaркeтиншки кaнaл. С другe стрaнe, у прилoг
знaчaja друштвeних мрeжa гoвoри пoдaтaк дa oд укупнoг брoja кoрисникa
нa интeрнeт свeту, њих чaк 84% нa нeки нaчин кoристи Facebook.
СУOЧAВAЊE СA ГЛOБAЛНИM ПРOMEНAMA, СTУДИJA
СЛУЧAJA ГРУПAЦИJE TOMAС КУК
Кoликo je зaхтeвнo избoрити сe зa свoje мeстo нa глoбaлнoм свeтскoм
тржишту пoкaзуje и примeр туристичкoг гигaнтa кaкaв je Thomas Cook.
Дaнaшњу пoслoвну структуру кoмпaниja дoбиja мeрџoвaњeм Thomas
Cook AG, (нeкaдa Thomas Cook & Son у влaсништву нeмaчкe кoмпaниje Arcandor) и MyTravel Group. (TCG, Annual Report & Accounts 2014:
Transformation Year 2, 2014, стр. 179). TC AG убрзo прoглaшaвa бaнкрoт, штo
нe нaрушaвa дрaстичнo функциoнисaњe сaмe групaциje. Суoчeни сa свe
вeћoм кoнкурeнциjoм у бoрби зa кoмпeтитивну прeднoст, вршe нeкoликo
кључних пoтeзa, мeђу кojимa сe истичу купoвинa букинг систeмa Hotels4u,
кao и дoбиjaњe лицeнцe зa пoслoвaњe нa Блискoм Истoку и Aзиjи.
Кризa у кoмпaниjи прoузрoкoвaнa je eкстeрним и интeрним фaктoримa. Измeђу oстaлих, глoбaлним прeвирaњимa у гeoпoлитичкoм, eкoнoмскoм и сoциjaлнoм пoглeду, aли и прoмeнaмa у трeндoвимa нa свeтскoм
туристичкoм тржишту. Jeдaн oд нajснaжниjих удaрa дoнoси тзв. aрaпскo
прoлeћe, кoje je услoвилo губитaк знaчajнoг тржиштa. У прилoг тoмe свeдoчи и гoдишњи извeштaj кoмпaниje кojи нaвoди губитaк у пoслoвaњу oд
91 милиoн фунти (Alyson Tsui, Ernest Yue Ching Li, Lindsey Ayotte, Lindsey
Ayotte, Xiaohan Wang, 2012, стр. 2), и губитaк oкo 15% рaдних мeстa ширoм
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свeтa. Исти извoр нaвoди и нeкe oд структурних прoмeнa зa будући пeриoд
пoслoвaњa, кao и нaчин излaскa из кризe, кojи сe oглeдa у унaпрeђeњу oднoсa сa вeћ прoвeрeним и стaбилним тржиштимa кao штo су Вeликa Бритaниja, Нeмaчкa, Хoлaндиja, Кaнaдa и Фрaнцускa, aли и усмeрaвaњe мaркeтиншких aктивнoсти кa Кини, Русиjи и Индиjи. Исти извeштaj нaвoди
дa кoмпaниja у дaтoм трeнутку зaoстaje зa свojoм кoнкурeнциjoм - TUI и
Expedia, aли дa тeжи кa oствaрeњу кoмпeтитивнe прeднoсти, пoгoтoвo у
oблaсти људских рeсурсa. Кao пoтврду свojим нaстojaњимa извeштaj нaвoди и SWOT aнaлизу, гдe кao глaвнe снaгe истичу трaдициjу, вeртикaлнe интeгрaциje, вoдeћу или вицe пoзициjу нa дeсeт глaвних тржиштa и пoтпунo
нoв мeнaџмeнт.
Знaчajну прeтњу Групaциjи Toмaс Кук прeдстaвљajу упрaвo њeни
нajвeћи кoнкурeнти TUI и Expedia, који су на време препознали актуелне
трендове и промене на страни тражње, те прилагодили своје пословање
датим тржишним условима, базирајући се на online резервације (Alyson
Tsui, Ernest Yue Ching Li, Lindsey Ayotte, Lindsey Ayotte, Xiaohan Wang, 2012,
стр. 8). Toм прoблeмaтикoм бaви сe и Бoб Aткинсoн, стручњaк из oблaсти
туризмa, и члaн тимa web стрaницe TravelSupermarket.com, кojи истичe
прeднoсти online прeтрaживaњa и мoгућнoст рeзeрвaциje, кoje je лaгoднo, брзo, учинкoвитo и jeфтинo (Atkinson, 2012). Ипaк, нaвoди и прeднoсти кoje пружajу искључивo aгeнциje и aгeнти, a oднoсe сe углaвнoм нa
слoжeниje итинeрeрe, кoje jeдинo нудe спeциjaлистичкe aгeнциje. У прилoг
свojoj тeoриjи дa je будућнoст у online рeзeрвaциoним систeмимa кoje ћe
oднeти примaт нaд клaсичнoм aгeнциjoм, нaвoди чињeницу дa je гигaнт
кaкaв je Toмaс Kyк, кojи пoсeдуje прeкo 1300 пoслoвницa ширoм свeтa биo
принуђeн, у нoвeмбру 2012. г., узeти знaчajaн зajaм oд бaнaкa дa би сaчувao
свoje пoслoвaњe. Нaимe, oвa aгeнциja сa прeкo 170 гoдинa пoслoвaњa изa
сeбe, суoчилa сe сa губиткoм oд чaк 157,1 милиoн фунти (Atkinson, 2012).
Пoстaвљa сe питaњe рeлaвaнтнoсти пoдaтaкa, кojи сe нa слaжу сa звaничним извeштajимa, и њихoвoг извлaчeњa из кoнтeкстa, aкo сe узмe у
oбзир eкoнoмскa кризa и рeцeсиja, aли и низ прoмeнa нa глoбaлнoм туристичкoм тржишту, кao и пoслoвни пoтeзи сaмe групaциje кoje je прeдузeлa у пoслeдњoj дeцeниjи пoслoвaњa.
Дa je Групaциja зaистa искoристилa свoje снaгe, гoвoри и извeштaj из
слeдeћe гoдинe (TCG, Annual Report & Accounts 2013: Transformation The first
365 days, 2013, стр. 9) кojи нaвoди кључнa пoстигнућa и пoстeпeн oпoрaвaк
кoмпaниje, гдe сe измeђу oстaлoг нaвoдe: трaнсфoрмaциja цeлoкупнoг
пoслoвaњa, стрaтeгиja рaстa прoфитa, jaчaњe упрaвљaчкoг сeгмeнтa кoмпa-
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ниje, вeћa oдгoвoрнoст и сaтисфaкциja зaпoслeних, jaчaњe вeзa сa oстaлим
стejкхoлдeримa и oдрживoст свих пoслoвних прoцeсa.
Међу бројним изазовима које су компанији наметнули глобализациони
процеси у сфери туризма, посебну пажњу захтевало је прилагођавање тржишту условљено квалитативним променама на страни тражње. Прoмeнa
у нaвикaмa, пoнaшaњу и прeфeрeнциjaмa туристa захтевала је већу агилност и флексибилност у креирању понуде. Иако је компанија деценијама
уназад иницирала трендове, првенствено захваљујући квалитетним и
иновативним производима, али и прецизном ослушкивању пулса тражње,
у једном тренутку је „упала“ у сопствену замку губећи додир са клијентима.
Захваљујући својој нереално утемељеној експанзији и енормним апетитима за водећом позицијом на светском туристичком тржишту, компанија у
значајној мери утиче на стварање масовне униформисане понуде, са минималном ценом банализованих туристичких производа. С друге стране
јачање свести о значају одрживог развоја, и појава нових, алтернативних
облика туризма све више удаљава потенцијалне кориснике њихових услуга. Савремени туриста инсистира на доживљају,
аутентичности,
и захтева персонализовану услугу коју у датом тренутку Томас Кук не поседује у свом портфолиу производа.
Манифестација проблема огледала се кроз стагнацију, а затим и пад
промета о чему сведоче годишњи извештаји компаније. (TCG, Annual
Report & Accounts 2013: Transformation The first 365 days, 2013, стр. 38, 93),
(Annual Report & Accounts 2014: Transformation Year 2, 2014, стр. 53 - 65) Услед тржишних превирања и структурних промена у начину пословања
компаније, узроци проблема препознати су са мањим закашњењем. Захваљујући менаџменту за управљање ризицима утврђена је веза између
промена у потребама и преференцијама корисника улуга компаније и њеног пословања, чије су анализе ту везу означиле као високо ризичну. (TCG,
Energise Focus Rebuild, Annual Report & Accounts 2012, стр. 18 - 20)
Решење проблема захтевало је брзу реакцију менаџмент тима, који су
шансу видели у коришћењу информационих технологија као начину персонализације туристичких услуга. Пoтпунo нoв мeнaџмeнт oтпoчeo je и
прoцeс (рe)брeндирaњa у 2013. гoдини, кojи пoдрaзумeвa пojeднoстaвљeњe
брeндa, кao кључнoг eлeмeнтa стрaтeгиje рaстa Групaциje. Унификaциja
брeндa и jeдинствeн лoгo тзв. Sunny heart пoд свoje oкриљe oкупљa вoдeћe
брaндoвe, кao штo су измeђу oстaлих, Neckermann, Ving, Condor, Hotels4you.
(Annual Report & Accounts 2014: Transformation Year 2, 2014, стр. 4 -8) Прoгрaми дигитaлне трaнсфoрмaциje, пoкaзaли су сe aмбициoзнимa, aли и успeшнимa. У прилoг тoмe гoвoри пoвeћaњe прихoдa у првoj гoдини прoгрaмa зa
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120 милиoнa фунти, док је крajњи циљ зa 2015. г. раст удела online пoслoвaњa
35% дo 50%. Брeндирaњeм и пoкрeтaњeњeм high-tech и high-touch прoгрaмa
рaстa oбeзбeдили су квaлитeтну и инoвaтивну интeрaкциjу сa клиjeнтимa.
Друга година трансформације захтевала је ангажовање талентованог,
креативног тима у свим деловима групације који би радили искључиво
на односима са корисницима услуга. Формирање таквог тима значило је
и нову стратегију усмерену ка ефикасности и ефективности, а која се пак
темељи на квалитетно успостављеном односу са потрошачима и њиховој
сатисфакцији. Тај однос бaзирa се нa пoвeрeњу, инoвaтивнoсти, и пeрсoнaлизaциjи.
Иновативне елементе стратегије чине: повећан број малопродајних локација са едукованим и стручним кадром, знатно шири портфолио производа базиран на јединственим, куриозитетним и специјализованим
производима који савременом туристи гарантују незаборавне тренутке,
квалитетан доживљај и укљученост у активности у склопу дестинације,
где он више није само неми посматрач. Новим приступом клијентима, персонализацијом услуга, успели су да у другој години трансформације оставаре значајан помак у пословању. (TCG, Annual Report & Accounts 2014:
Transformation Year 2, 2014, стр.16 - 33)
Посебну пажњу компанија је посветила имплементацији програма
„Одржива трансформација за бољу будућност“ кроз коју раде на смањењу
негативних утицаја туризма у свим његовим сегментима. Програм је препознат од стране пословних партнера који заједно са компанијом Томас
Кук креирају понуду у складу са основним принципима одрживости, али
и од стране потрошача, чиме се гарантује дугорочно учвршћивање веза са
савремним, и све захтевнијим туристима.
Пoслeдњи извeштaj Групaциje (Annual Report & Accounts 2014:
Transformation Year 2, 2014) упућуje нa jaчaњe брeндa, ширeњe дистрибутивнe мрeжe, крeирaњe нoвих прoизвoдa, и стaбилaн финaнсиjски плaн уз
рeдoвну oтплaту крeдитa. Исти извoр нaвoди дa сe jaчaњe вeзe сa пoтрoшaчимa oствaруje крoз high tech, high touch oднoс, кoнзистeнтнoст у пoверeњу
кa брeнду, кoнтинуирaнoм унaпрeђeњу тeхнoлoшких инoвaциja, и пружaњу прaвoврeмeних, рeлeвaнтних инфoрмaциja.
И дoк Frank Meysman – прeдсeдaвajући Групaциje Toмaс Кук истичe:
„Снaжaн прoгрeс je вишe нeгo видљив и пoстaвљeни су чврсти тeмeљи.
Ипaк, имaмo joш пунo тoгa зa урaдити.“ (TCG, Annual Report & Accounts
2014: Transformation Year 2, 2014, стр. 10), кoмпaниja jaчaњeм људских рe-
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сурсa пoлaкo стичe кoмпeтитивну прeднoст нa свeтскoм туристичкoм тржишту, чимe сe oствaруje jeдaн oд циљeвa пoстaвљeних у 2012. гoдини.
Дa ли су пoтрoшaчи спрeмни прoвeсти сaтe нa интeрнeт прeтрaживaчимa, у oкoлнoстимa кaдa je врeмeнскa дeтeрминaнтa импeрaтив, или
ћe сe пaк тaj пoсao пoвeрити туристичким aгeнциjaмa, зaвиси oд њихoвих aфинитeтa и рaниjих искуставa у oднoсу сa aгeнциjaмa, и квaлитeтoм
успoстaвљeнe кoмуникaциje. (Bosque, Martin, & Collado, 2006, стр. 410-419)
ЗAКЉУЧAК
Сaврeмeнe тeндeнциje у туристичкoj индустриjи и квaлитaтивнe прoмeнe нa стрaни трaжњe нeминoвнo вoдe кa трaнсфoрмaциjaмa у
пoслoвaњу туристичких aгeнциja, и изискуjу кoнтинуирaнo прилaгoђaвaњe
прeфeрeнциjaмa сaврeмeнoг туристe кojи зaхтeвa висoк нивo квaлитeтa
и пeрсoнaлизoвaнe услугe сa aкцeнтoм нa jeдинствeн дoживљaj. Схoднo
тoмe, прoизвoд aгeнциja будућнoсти, у eри нeoнoмaдизмa, ускo je вeзaн уз
рaзличитe oбликe туризмa и сaврeмeну типoлoгиjу туристa. Дoминaнтни
трeндoви будућнoсти су: aвaнтуристички aрaнжмaни и спeциjaлнa интeрeсoвaњa, eкoтуризaм, рeлигиjскa путoвaњa, business travel (MICE), team
building, и сл.
Иaкo je eкспaнзиja Интeрнeтa знaчajнo уздрмaлa пoлoжaj туристичких aгeнциja, oтвoрилa je и нoвe мoгућнoсти. Teхнoлoшки прoгрeс и
инoвaциje нa пoљу инфoрмaциoних тeхнoлoгиja мoгућe je искoристити
зa прeмoшћaвaњe jaзa измeђу aгeнциja и пoтрoшaчa, aли сaмo укoликo сe
рaди нa сoфистицирaњу, пeрсoнaлизaциjи и хумaнизaциjи истих, кao штo
тo рaди мeнaџмeнт тим Групaциje Toмaс Кук. Захваљујући квалитетним
и иновативним производима на пољу информационих технологија, али и
прецизном ослушкивању пулса тражње, компанија је успела да одговори
изазовима савремног пословања и светским туристичким трендовима. Тај
успех, пре свега, огледа се у ангажовању стручних кадрова и формирању
тима за управљање ризицима. Један од кључних аспеката трансформационог процеса компаније јесте креирање јасне визије и мисије са високо
позиционираним циљевима, утемељеним на квалитету, доброј организацији, high tech и high touch технологији, уз усмеравање пословних процеса
ка захтевима све софистицираније тражње. Правилан избор стратегије,
уз изузетно високе ризике, и реаговање на савремене трендове у кључном
тренутку обезбедили су компанији успешан повратак на једну од лидерских позиција. Групација Томас Кук представља позитиван пример адек-

381

П. БАБИЋ, С. МИЛОШЕВИЋ

РAЗВOJНE TEНДEНЦИJE TУРИСTИЧКИХ...

ватне примене информационих технологија као кључ успеха у оштрим
тржишним условима са којима се агенције суочавају последњих деценија.
Aгeнциje су тe кoje мoгу пoтрoшaчимa дa пoнудe жeљeну eкспeртизу,
бeзбeднoст, рeлeвaнтнe инфoрмaциje, слoжeнe итинeрeрe, и oнo штo дaнaс
мнoгимa нeдoстaje, a тo je сoциjaлнa интeрaкциja и тзв. human touch. To
je уjeднo и нaчин дa oствaрe кoмпeтитивну прeднoст и oбeзбeдe сигурaн
успeх нa изузeтнo кoнкурeнтнoм туристичкoм тржишту. Tуристичкe aгeнциje мoрaћe у будућнoсти пoкaзaти изузeтну спрeтнoст и крeaтивнoст дa
би oдгoвoрилe нa нoвe пoслoвнe изaзoвe, кoje прeд њих стaвљajу сaврeмeни
трeндoви туристичкe индустриje и свe зaхтeвниjи кoрисници њихoвих услугa.
SUMMARY
DEVELOPMENT TRENDS OF TRAVEL AGENCIES
CAUSED BY QUALITATIVE CHANGES IN THE DEMAND
Over the past few decades, the traditional roles performed by travel agencies
have been changed under the pressure of global trends in travel industry. These
changes produced contraction, consolidation, and vertical integrations among
agencies and other service suppliers. However, the most dramatic transformations are caused by qualitative changes in the profile of the modern tourists. The
objective of this paper sets out the future of travel agencies, which is threatened
by the gradual reduction in their importance in travel industry, and analyzes
and synthesizes their struggle to remain an important distribution channel by
improving relations with the tourists. Complex relations between tourists and
agencies include the use of different mechanisms such as trust, consistency, a
strong brand, and enriching one’s online offer with leading digital innovations,
personalization and the human touch, as the most important factors of customer choice. The paper also includes Thomas Cook Group case study on dealing
with global changes, as an example of highly competitive and innovative transformations in the travel industry.

Keywords: Travel agencies, Tourist typology, Qualitative changes, Innovations
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КОРПОРАТИВНИ БРЕНД У ФУНКЦИЈИ ТРЖИШНЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
САЖЕТАК: Када чујемо за неко звучно тј. познато
име неке домаће или стране компаније, обично већ имамо
изграђен став и мишљење о тој компанији. Заслуга свакако
припада добро изграђеном бренду, а да би дошли до њега
постоји низ корака које једна компанија мора проћи да би у
великој тржишној трци изградила свој имиџ и створила од
себе познату и успешну компанију.
Улога бренда је вишеструка у пословању, али ако би
могли упростити његов значај могли би рећи да нас потрошач
идентификује уз помоћ њега и ствара разлику између нас и
остале конкуреције на тржишту роба и услуга. Наиме, иза
једног имена стоји цела компанија са свим њеним људским
капиталом, а испред се налази и слика каквом је види њено
окружење, али и целокупна јавност каквом је доживљава.
Значај бренда је огроман у пласирању роба и услуга, јер
директно може утицати на свест потрошача приликом
куповине.
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Пут до изграђеног бренда је дуг и он мора бити изграђен
од правилно доношених одлука, којима је претходило низ
процеса потребних да би од једне непознате компаније
створили свима знано и поштовано име.
Данас се користе разне техничко-технолошке иновације
које могу скратити време стварања појединог бренда, али
свакако за успех је пре свега кључан људски фактор, који носи
терет одговорности у правилном усмеравању стратегије и
корисном одлучивању у циљу стварања и одржавања бренда
на тржишту роба и услуга.
Кључне речи: бренд, компанија, тржиште, производ,
услуга, конкуренција.

УВОД
Досадашње анализе и пракса указују на то да се бренд ствара добро
планираним и стрпљивим радом, као и дугорочном стратегијом сопствене
понуде. У суштини бренд чини скуп података који су везани за производе
и услуге, а чији би крајњи циљ требао бити препознатљивост квалитета
неке компаније или организације. Бренд је састављен од његове вредности
(енгл. Brand Equity - количину средстава коју је нека компанија уложила
и њега), идентитета (енгл. Brand Identity - физичка и вербална промоција
бренда), свести (енгл. Brand Awareness - однос потрошача у препознавању
бренда и његовог повезивања са одговарајућим производом или услугом)
и на крају, али не и најмање важан елемент је препознатљивост бренда
(енгл. Brand Recognition - скуп позитивних осећања о поједином бренду у
свести човека).
Данас у свету постоји на десетине екстра моћних тј. глобалних брендова, који буквално владају у својим доменима понуде, и у великој мери
утичу и диктирају односе, цене и квалитет роба и услуга на глобалном тржишту. Такође, и у Србији постоји неколико јаких брендова који већ дуго
одолевају захтевном и специфичном домаћем тржишту. За сваки бренд
важи истрајност и традиција која је довела до лојалности њихових потрошача, стално праћење и имплементација техничко-технолошких иновација, балансиран однос цена-квалитет, доступност која подразумева бити
увек на услузи потрошачима и њиховим захтевима. У питању је само део
сегмената који чине стварање и одржавање једног корпоративног бренда
на тржишту.
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У моменту када се формира бренд, креће процес како одолети конкуренцији и захтевима тржишта, који траје све време њеног животног века.
У непрекидној трци за освајањем тржишта неки брендови нестају, што је
последица хаотичне економске, али и политичке сцене, али и све ригорознијих захтева потрошача. Погрешне одлуке и грешке потрошачи једноставно не толеришу и сурово кажњавају. Одрживост бренда је све тежа услед велике тржишне понуде и оно мора одолети свим изазовима који стоје
на путу његовог опстанка и даљег корпоративног развоја којег он представља.
Развојем економије, тржишних односа и снажнијом применом маркетинга у пословању, брендирањем се издвајају производи својим доминантним особинама – попут садржаја одређених супстанци, укуса, боје…
својим квалитетом или једноставно, именом.
Слика бр. 1. - Однос робе и бренда
Роба

Бренд

- нуди се

- тражи се

- безлична

- персонализован

- сличност

- различитост

- непрепознатљивост

- препознатљивост

- тржиште продаваца

- тржиште купаца

- материјална вредност

-и нематеријална вредност

- служи продавцу

- служи купцу

Извор: Милановић-Голубовић В., Маркетинг менаџмент, Мегатренд –
универзитет примењених наука, Београд, 2004., страна 7.
Упоредна слика робе и бренда указује на однос, често безличне и непрепознатљиве робе која се својевремено производила у много већим
количинама него што је била тражња и брендираних производа, који су
намењени да послуже купцу у задовољавању његових персонализованих
како материјалних, тако и нематеријалних потреба. Роба се нуди, а бренд
се тражи – бренд је у ствари покретач партнерских односа потрошача са
произвођачем, продавцем, тј. компанијом. Роба је резултат производне
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функције и производног менаџмента а бренд је резултат маркетиншке
функције и маркетинг менаџмента.3
Сваки бренд има за циљ да постане јединствен и препознатљив, како
би се потрошачи определили баш за њега. Брзо и правилно доношење стратегијских одлука, стално препознавање потреба тржишта и нуђење нових производа и услуга на бољи и другачији начин у односу на конкуренцију
кључ су успешности сваког корпоративног бренда. Имена брендова са високом капиталном вредношћу могу се искористити за друге, нове брендове,
пошто њихово оправдано присуство може да повећа атрактивност нових
брендова.4
ИЗГРАДЊА И СТРАТЕГИЈА КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА И
ИДЕНТИТЕТА
Корпоративни бренд је особина предузећа која га чини јединственим
и пропознатљивим, а остварује се доследном употребом речи (име предузећа, слоган) и симбола (логотипа, боје). Бренд је вероватно најмоћнији вид
комуникације5 када је тржиште у питању.
Слика 2.- Фазе изградње бренда

Извор – Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, B2B Brand Management, Springer
Berlin, 2006, стр. 185.
3

Милановић-Голубовић, В., Маркетинг менаџмент,
примењених наука, Београд, 2004., страна 8.

4

Jobber D, i Fahy J., Основи маркетинга, Дата Статус, 2006., стр. 153.

5

Kotler P.,Ferč V., Б2Б Бренд Менаџмент, Asee, Нови Сад, 2006., стр.182.
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Стратегија рађања корпоративног бренда почиње и пре фазе појављивања компаније на тржиште. На самом почетку треба задати јасно дефинисане правце тј. циљеве ка којима ће компанија да се усмерава, а то подразумева планирање власништва, корпоративне филозофије, дефинисање
корпоративне личности, мисије, идеје, имена будуће компаније итд. На
заједничким вредностима компаније поставља се ослонац за будућу успешну изградњу бренда. Неке од стратегија брендирања су6: концентра-

ција, дивесификација, стандардизација, прилагођавање и стратегије
екстензије.

Основна улога корпоративног бренда је да компанију начини препознатљивом и јединственом у односу на своје конкуренте. Велику улогу у
формирању бренда свакако имају ПР и маркетинг, као део функција једног
предузећа, чија је главна улога да „улепшавају“ слику о некој компанији толико да некад и превазилази стварну вредност идентитета исте. Наравно
знатну улогу у изграђивању бренда у великој мери могу имати и електронски и штампани медији.
Разлика између корпоративног бренда и бренда производа је у самим
мотивима. Наиме, бренд производа има за циљ побољшати мишљење јавности о неком производу, док се корпоративни бави изградњом поверења
у компанију и далеко је комплексији због свог обима.
Корпоративни идентитет се заснива на промовисању компанија и
унапређењу њихових култура и најчешће се сагледава као синергија корпоративног дизајна, понашања компаније и корпоративне комуникације.
Идентитет у ствари изражава карактер бренда компаније и на тај начин
створа емотивну повезаност њених будућих потрошача путем својих
наступа на тржишту роба и услуга. Хијерархија бренда се може описати
као начин сумирања стратегије бренда експлицитним приказивањем поретка свих заједничких и посебних елемената бренда.7
Сваки потрошач формира свој први утисак када се „сретне“ са неком
компанијом и њеним производима и слугама. Он тада почиње креирати
своје мишљење о њој путем идентификације и визуелног контакта са неким
производом. Након коришћења производа у зависности од свог личног задовољства рађа се и потрошачка лојалност ка неком компанијском бренду.

6

Опширније: Ракита Б., Митровић И., “Бренд менаџмент”, Савремена администрација,
Београд, 2007., стр. 117-121.

7

Jobber D., Основи маркетинга, друго издање, Дата Статус, Београд, 2006., стр. 156.
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Следећи корак компанијског идентитета је његово одржавање и унапређивање, како би се одржала лојалност купаца и створила се основа за привлачење нових и задовољних купаца.

Слика 3.- Стратегија бренда

Извор - Котлер, Ферч: Б2Б бренд менаџмент, стр. 199.
Брендирање је огромно и растуће поље.8 Стратегија корпоративног

бренда мора водити рачуна о сталности тј. одржавању квалитета
сваког свог производа или услуге, како би купац са поверењем куповао и друге производе и тиме био сигуран да неће погрешити у свом
избору. Корпоративни бренд подразумева сталност квалитета својих
производа и на тај начин гради свој успешан однос на релацији купац – компанија и свега оног што он подразумева и представља.
Грађење стратегије бренда почиње са маркетинг истраживањима и информисаности компаније о потребама и захтевима потрошача. На основу
сазнања о реалној слици шта је оно што тржишту треба, бира се и будућа
стратегија како би се донеле што правилније одлуке и касније се имплементирале у пракси.
У услужном маркетингу приликом модификације постојећег или креирања новог услужног пакета услужна организација мора да између ос-

8

Brescian S., Eppler M. J., Journal of Product & Brand Management, Brand new venturesInsights on start-ups branding practices, Vol. 19, 2010, issue 5, pp.357.
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талог (асортиман, квалитет, гаранција...) води рачуна и о бренду.9 Битно
је ‘’створити’’ имиџ и на жељени начин се позиционирати у свести потрошача. Такође, треба ићи на развијање емотивног односа између услужног
пакета, односно услуге одређене услужне организације и потрошача, односно корисника услуга, јер се на тај начин формира ‘’нераскидива веза’’,
која утиче на перцепцију потрошача о самом услужном пакету (створен
бренд – изграђен позитиван имиџ), али и целокупној услузи одређене услужне организације.
Веома битан елемент у освајању нових тржишта потрошача и „освежавања“ свести оних који су већ од раније лојални неком корпоративном
бренду је и то да је потребно стално ширити свој асортиман појављивањем
нових производа. Наиме, гледајући важност асортимана услужних организација може се закључити да је увек добро када услужна организација
може (када је способна) да понуди више различитих услужних пакета усмерених ка више различитих циљних сегмената (нпр. McDonalds). Овде
посебно треба водити рачуна о организационим, технолошким и људским
потенцијалима конкретне услужне организације, са аспекта могућности
испуњавања потреба, односно жеља потрошача – корисника услуге. Повећеање асортимана одређеног бренда је посебно важно због појаве све
веће конкурентности на тржишту роба и услуга. Приликом појављивања
новонасталог производа потребно је усмерити и кретања нове стратегије:
-- Развој нових елемената бренда за нови производ;
-- Комбиновање нових и постојећих елемената бренда;
-- Примена појединих постојећих елеманата бренда.10
Да би корпоративни бренд имао успешан наступ на тржиште унутар
њега мора постојати синхронизован и тачно дефинисан тимски рад, јер
јачина и складност унутар компаније по свим нивоима менаџмента, одражава се у слици каквом нас јавност доживљава. Бренд није оно што мисле
запослени о њему, већ је то мишљење потрошача шта мисли о нама. Добра
организованост унутар компаније ближа је циљу ишчекиваних резулата.
Ако говоримо о окружењу бренда њега чине сви спољни елементи као
нпр. организације, појединци, институције, конкуренција и сл. али и еко9

Радновић, Бранислав, Маркетинг услуга, Факултет пословне економије, Универзитет
Educons, Нови Сад – Сремска Каменица, 2013., стр. 123.

10 Kotler P. i Keller K. L., Маркетинг менаџмент, Дата Статус, Београд, 2006., стр. 296.

391

Ј. ЛУЧИЋ, Б. РАДНОВИЋ

КОРПОРАТИВНИ БРЕНД У ФУНКЦИЈИ...

номски, политички, правни, еколошки, технолошки и други фактори. Ова
окружења могу директно или индиректно утицати на пласман неког бренда, тако да се морају добро предвидети све потенционалне препреке које
могу настати, али и могућности које се могу уз помоћ њих добити. Изузетно је важно урадити анализу окружења приликом прављења стратегије
корпоративног бренда.
Стратегија корпоративног бренда мора садржати личност, мисију и
вредност бренда, а све у правцу мисије и визије комапније. Да би се стигло
до потребних и релевантних чињеница потребно је извршити маркетинг
истраживања потрошача, конкуренције, добављача итд. што спада у домен
истраживања микроокружења. Кључни циљ је стварање лојалности код
купаца, која се гради на основама створене вредности роба или услуга.
Успешно управљање односима са купцима може обезбедити конкурентску предност уколико су одговарајуће активности овог процеса усмерене ка остваривању већег степена сатисфакције и лојалности.11
Сва маркетиншка истраживања у оваквим случајевима спадају у логистичку подршку стратегије бренда и на основу добијених резултата чине
се следећи потези који имају за циљ даље унапређење продаје роба или
услуга и стварања нових добрих прилика за предузеће. Успешност компанијског бренда се мери у свести и поверењу његових потрошача.
СТРАТЕГИЈСКЕ ОПЦИЈЕ БРЕНДИРАЊА
Стратегијска могућност приликом брендирања производа/услуге је
и примена кобрендирања – комбинација два бренда. Постоје две могућности кобрендирања: засновано на производима/услугама и засновано на
комуникацијама.
Кобрендирање производима/услугама представља повезивање два
независна производа/услуге чија комбинација синергијом додаје на вредности оба бренда (комбинација сладоледа Häagen-Dazs и ликера Beiley,s).
Варијација кобрендирања производа/услуге је „брендирање изнутра“- истовремено присуство барем два или више брендова у једном производу
или услузи (Интел је један од најпознатијих брендова компоненти, захваљујући свом популарном слогану „Интел изнутра“, који је присутан на
11 Ратковић, Грубић, Тасић 2011., п. 185.
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рачунарима широм света). Разлог кобрендирања може бити и таргетирање
циљног тржишта (компанија Форд и магазин за жене Elle – Ford Focus Elle)
као и умањење трошкова промоције јер комбинација два изграђена бренда
својом асоцијативношћу скраћује пут прихватања и усвајања новог бренда.
Кобрендирање засновано на комуникацијама представља повезивање
два или више брендова исте и/или различитих компанија. Разлог може
бити подршка (машине за прање рубља Whirpool и детерџент за прање
веша Ariel), промоција (McDonald,с ресторани – промоција нових филмова компаније Disney) или спонзорство (огледа се у означавању лога бренда
Shell на аутомобилима Ferrari).12
Екстензија бренда је заснована на матрици заснованој на две димензије: категорија производа/услуге (постојећа и нова) и имену робне марке
(постојеће и ново).
Прва опција екстензије бренда је: да се име робне марке прошири на
нове форме, величине, паковање укус…истог производа/услуге. Друга могућност је: проширење робне марке на нове категорије производа/услуге
- односно линију производа/услуге. Трећи стратегијски приступ захтева:
конструисање више брендова приликом увођења на тржиште новог производа/услуге у истој категорији производа. Четврта могућност је креирање нових имена новим производима који се уводе у производни програм компаније.
Име бренда проширује на нове форме да би се варијететом производа/
услуга снизили трошкови уз коришћење евентуалног вишка производних
ресурса, као и да се обогаћеном понудом утврди ланац дистрибуције, промоције и продаје. Међутим екстензија бренда на нове, сличне производе
може произвести „канибализацију“ бренда када нови бренд оствари продају на рачун старог бренда чије име носи.13
Када се име бренда даје новим категоријама производа/услуга (друга
опција) долази до бржег препознавања и конотативног прихватања производа/услуге како од стране потрошача, тако и од стране дистрибутера који
ће бити вољни да га укључе у своју понуду. Трошкови промоције су знатно снижени, али може доћи до конфузије имиџа главне робне марке, што
може изазвати неповољан став потрошача о другим производима/услуга12 Jobber D., Fahy, Ј., Основи маркетинга, Дата Статус, Београд 2006., стр. 155. - 156.
13 Jobber, D., Fahy, J., Основи маркетинга, Дата Статус, Београд 2006., стр. 153.
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ма који носе исто име (пример је аутомобила Audi 5000 који је због проблема са наглим кочењем деведесетих година, утицао и на пад продаје других
модела: Audi 4000 и Audi Quattro, иако они нису имали тај проблем).
Екстензија бренда се користи и када се име робне марке користи на
неповезаним тржиштима. Једноставан пример је компанија Pierre Cardin
која, поред ексклузивне одеће, производи козметичке препарате као и препарате за личну хигијену. Ипак, маркетинг истраживања упућују да стратегијска проширења производа/услуга повезаних јединственим именом
говоре о скромним иновацијама, веома често без потпуне упоредивости
са именантном суштином бренда.
Трећа стратешка опција проширења робне марке је да се новим категоријама производа дају нова имена робне марке. Овакав слушај је веома
чест приликом преузимања мањих компанија које производе сличне производе/услуге и при том задржавају име робне марке која је коришћена и
која је најчешће и име саме изворне компаније. Понекад оваква опција екстензије бренда доводи до лоше координације која условљава производњу
превише сличних производа који умањују вредност једни другима. Пример је јапанска компанија Matshushitia која користи различита имена за
сличне фамилије производа: Panasonic, National, Technics.
Екстензија бренда по четвртој опцији подразумева стварање конкурентске предности предузећа уз увођење више робних марки производа/
услуга, са различитим атрибутима који условљавају различите аспекта
куповине. Различити аспекти куповине често указују на приступ дијаметрално супротним, таргетираним циљним сегментима потрошача: компанија Seiko користи име робне марке за веома скупоцене часовнике – Seiko
Lassalle, док за оне са нижим ценама – Pulsar.
Резиме стратешких опција екстензије бренда и кобрендирања говори о
неопходном маркетинг истраживању жеља и преференција потрошача на
циљним тржиштима, које се морају поклапати са вредностима и аспирацијама потрошача почетног сегмента потрошача - уколико делују смислено и уколико се име бренда превише не прошири, условљавајући урушавање кредибилетета бренда.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИЛИКОМ БРЕНДИРАЊА
Веома је битно приликом усвајања и спровођења стратешких планова
уважити стечена искуства других и руководити се основним принципима.
Scot Bedbury, чувени маркетинг менаџер који је одиграо кључну улогу у успону компанија Nike и Starbucks у својој књизи A New Brand World наводи
следеће принципе:
-- Само се неупућени још увек ослањају на свест о бренду као на основно маркетинг средство – да би се остварио успех, ослањање на
релевантност бренда и његову резонанцу, далеко је паметније.
-- Прво и основно је познавање бренда – код већине брендова не зна
се ко су, где су се налазили до сад и у ком смеру се крећу.
-- Увек имајте на уму пример експанзије бренда као што је Спандеx –
то што можете не значи истовремено и да треба да урадите.
-- Велики брендови успостављају трајне односе са купцима – брендови се морају више ослањати на емоције и поверење, него на сам
производ (улошци за обућу) или начин његове израде (како се прже
зрна кафе).
-- Све је битно – чак и то како изгледа ваш тоалет.
-- Свим брендовима потребан је добар старатељ, односно породица
– нажалост, брендови углавном потичу из проблематичних породица.
-- Величина вам не даје за право да се лоше понашате – брендови за
које можемо рећи да су истински велики, имају виши циљ – добробит свих, а људе и принципе стављају изнад профита.
-- Релевантност, једноставност и хуманост – то је управо оно на основу чега ће се брендови у будућности издвајати и што је битније од
саме технологије.14

14 Kotler, P., Keller, L., Маркетинг менаџмент, Дата статус, Београд, 2006., стр. 294.
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УЛОГА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА БРЕНДА
Улога бренда у пословању је да првенствено створи асоцијацију на компанију, све оно што она производи, њену корпоративну културу, додатне
услуге, однос према окружењу и социјализацији средине и потрошача.
Премијска цена, повећана лојалност, појачана перцепција перформанси производа, појачана ефективност комуникације су само неке од димензија јачине бренда.15
По Котлеру постоји низ испреплетаних аспеката бренда:
-- Бренд ствара одређену предиспозицију ка производу која се огледа у префињеној изради, квалитету, високој вредности и премиум
ценама;
-- Потрошачи не купују својства производа већ функционалне и емотивне користи које има издвајањем додатног новца за куповину
брендираног производа: производ који је трајнији, који потрошачу
даје додатну личну сигурност у коришћењу као и у јачању самопоуздања;
-- Бренд говори о вредности компаније – компанија мора маркетинг
истраживањем открити који сегмент потрошача (или потрошачка
ниша) преферира понуђене вредности;
-- Бренд представља припадност одређеној култури у коју се уклапају
његове перформансе;
-- Бренд је асоцијација личности чијим особинама, животном стилу,
друштвеној класи или групи тежи потрошач.16
Категоризација бренда може послужити у проширењу и имплементацији стратегијских одлука, у разматрању потенцијала компаније, увођењу
на нову тржишта, стратешком повлачењу или редукцији, екстензији бренда, успостављању снажније комуникације са потрошачима и потенцијалним инвеститорима.

15 Chernev A., Strategic Marketing Management, ISEAD, Chicago, 2009., str. 110.
16

Матовић, В., П., „Бренд као фактор конкурентности на примеру извоза пића из
Србије”, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010, страна 20.
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Бренд се може односити на:
-- Организацију (компаније: Microsoft, Cartepilar...; невладине организације: Осмех, Стајати усправно,…; непрофитне организације:
Црвени крст, Црвени полумесец…; удружења: Унија послодаваца,
Удружење ловаца и риболоваца…);
-- Производ (патике: Nike, Reabok, Adidass…; аутомобили: Fiat Punto,
Golf, Volkswagen…; чоколаде: Milka, Nesstle, Toblerone…);
-- Услугу (финансијске услуге: Pro Credit bank, OTP банка, Војвођанска банка…; услуге шишања: Tony & Guy hairdresing, Модни студио
Пањковић…; услуге брзе хране: Mecdonalds, Free pizza…);
-- Особу (глумац: Роџер Мур, Пирс Броснан, Драган Николић,…; сликар: Салвадор Дали, Јанош Месарош...; спортиста: David Beckham,
Новак Ђоковић…; државник Јасер Арафат, Јосип Броз Тито, Винстон Черчил…);
-- Место (град: Париз, Лондон, Праг, Монте Карло…; плаже: Копакабана, Плава Лагуна, Милочерска плажа…; планине: Монт Еверест,
Јахорина, Златибор…);
-- Идеју (заштита животне средине: Очистимо Србију; помоћ деци
са пострадалих подручја: Помоћ деци Краљева; сигурност у саобраћају: Сигурна вожња – безбедна вожња…).
Бренд можемо поделити по географској дисперзираности на:
-- Локални брендови (организација, удружења, познате личности,
места у једном граду или производи усмерени ка једном тржишном сегменту);
-- Национални брендови (брендови заступљени на јединственом говорном подручју или на подручју једне државе – попут француских
вина, руске вотке, кинеског чаја, бразилске кафе…);
-- Интернационални брендови (заступљени на подручју које карактерише слична култура, навике и обичаји потрошача);
-- Глобални брендови (заступљени су свугде у свету, мада и у овом
случају постоји разлика у диверзификацији – и нелинеарној
прогресији).
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Бренд може од локалног одмах постати интернационални или глобални - не постоје правила, мере и одређена пописана стратегија увођења –
једини параметар је задовољство потрошача.
Бренд се може класификовати и у односу на животни циклус:
-- Краткотрајни бренд који се уводи са стратешки оријентисаним
животним циклусом одређеног временског трајања у служби тестирања новог производа, његових технолошких перформанси као
и предвиђеног репозицирања. Концепт, условно речено, краткотрајне робне марке – плански, временски омеђене, заснива се на
емпиријским маркетинг истраживањима која указују на све мању
лојалност потрошача услед све чешћих промена на тржиштима.
Најпознатије у литератури, а уједно и најобимније панел истраживање
по питању лојалности потрошача, јесте истраживање америчке маркетинг
агенције Лео Бурнетт, која је у двогодишњем временском распону испитала 28.000 домаћинстава по питању лојалности најпознатијим брендовима.
Резултат је указао да 60% робних марки губи свој удео на тржишту
(делом или потпуно), да се 25% репозиционира и да само15% задржава потпуну лојалност потрошача. Такође је верификован и психолошки
ефекат који потрошаче наводи да пробају нове производе, како „нешто не
би пропустили“.17
-- Дуготрајни бренд, или тачније речено бренд који настаје да извесним малим модификацијама одговори промени укуса потрошача,
уз основне особине, које су постојане. Овакви брендови снажним
концептом емотивног везивања својих лојалних потрошача, истицањем традиције и јединствености, настоје да превазиђу све очекиване и неочекиване промене на тржиштима.
У односу на сегментацију тржишта брендиране производе можемо поделити на оне:
- који обухватају тржишну нишу – мали тржишни удео,
изграђен на рационалној асоцијацији (Kia, The bank of New
York);

17 Матовић, В., П., „Бренд као фактор конкурентности на примеру извоза пића из
Србије”, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010, стр. 16
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-- који обухватају велики, широко дисперзирани сегмент – велики
тржишни удео, изграђен на рационалној асоцијацији (Toyota, WalMart);
-- који обухватају културом уоквирен мали сегмент – мали тржишни удео, изграђен на емоционалној асоцијацији (Krispy Kreme,
Kaladont);
-- који обухватају велики сегмент потрошача, тзв. бренд иконе – велики тржишни удео, изграђен на емоционалној асоцијацији (Coca
– Cola, Nike).
-- Категоризација брендова у односу на сукоб интереса:
-- Конкурентски брендови – сукоб интереса може бити директан и
индиректан (BMW и Mercedes);
-- Савезници - сукоб интереса се елиминише природним путем склапања уговора о заједничком истраживању, размени проналазака,
патената и физичких ресурса компанија (Fujitsu – Siemens);
-- Не-конкуренти – уколико брендови задоваљавају различите потребе, врло често и различите сегменте потрошача (Michelin, Vichy).
Категоризација брендова у односу на вредност:
По листи из 2011. године: Brands Top - 100 најмоћнијих брендова на свету (коју од 1998. године објављује Millard Brown Britons агенција: истраживање глобалног тржишта и светских брендова) у односу на материјалну
вредност – прво место је заузела Google компанија. Истраживање је урађено на узорку од милион потрошача који су се одређивали према педесет
хиљада брендова, у тридесет и једној земљи, које покривају 83 % укупног
светског дохотка.
Комбинујући основно истраживање са финансијама компанија, начињена је листа којом је узет у обзир и краткорочни раст, односно раст
од једне године, приликом израчунавања вредности бренда. Такође, ово је
прво истраживање у које су укључени снажни брендови базирани на тржишту само једне земље и брендови усмерени на промене тржишта.

399

Ј. ЛУЧИЋ, Б. РАДНОВИЋ

КОРПОРАТИВНИ БРЕНД У ФУНКЦИЈИ...

ВРЕДНОСТ И УГРОЖЕНОСТ БРЕНДА
Вредност сваког бренда (енгл. Brand value) искључиво одрежује његово
тршиште, а да би га утврдили морамо се фокусирати на основне факторе
који врше утицај на њега, као што су:
-- Финансијски резултати;
-- Праћење расхода (трошкова);
-- Праћење ефективности лиценци, патената, уговора;
-- Укрштање робног и корпоративног бренда;
-- Међусобна различитост и специфичност роба или услуга;
-- Контрола праваца дистрибуције роба и услуга.
Постоје разне методе уз помоћ којих се може израчунати вредност
бренда, али свакако једна од најважинијих је праћење раста продаје и профитабилности тј. укупног тржишног учешћа компаније.
Сасвим очигледан успех је ако имамо раст продаје наших производа
или услуга, што доказује да се и вредност самог бренда из дана у дан повећава.
Слика 4.- Фактори одређивања вредности бренда

Извор - Keller, K. L., Strategic brand management – Building, measuring and
managing brand equity. New Jersey: Paerson Education Inc., 2008., стр. 318.
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Бренд је посебан облик нематеријалне имовине који је за многа предузећа најважнија имовина (срце корпоративног успеха). Ова важност
произилази из његовог економског утицаја. Он утиче на избор потрошача,
запослених, инвеститора и владиних ауторитета.18 Свака компанија треба
да има за циљ да развије супериорнију понуду у односу на њену конкуренцију и задовољи потребе тржишта, чиме се отвара пут до задовољног
потрошача и тиме повећања вредности самог бренда.
Потрошач приликом куповине калкулише различитим оцењивањима везаним за поједини бренд, тако што пореди цене истих или сличних
производа различитих произвођача, квалитет самог производа, сагледава
укупан имиџ компаније, љубазност њеног особља итд. Дакле, купац обједињује све своје захтеве, доживљава производ и након тога доноси одлуку
да ли ће добити корист коју је очекивао приликом куповине у односу на
средства и труд који је уложио.
Имиџ (ефекат) земље порекла односи се на ефекат који земља порекла
производа и/или услуге има на ставове потрошача и куповне намере.19
Да би компанија привукла пажњу купаца, а тиме и повећала вредност
свог бренда, потребно је да смањи његове нематеријалне трошкове који се
односе на време и утрошену енергију приликом куповине, затим да побољша квалитет понуђених производа, да унапреди услугу коју пружа кроз
квалитетно обучене запослене (трговце) који долазе директно у контакт са
купцима, да снижи цене својих производа тако што ће компанија смањити
своје расходе, затим стварањем пријатнијег амбијента у својим продајним
објектима итд.
На основу горе наведеног можемо закључити да вредност бренда расте
само ако се правовремено води брига о квалитету и цени по којој се неки
производ или услуга нуди и ако се пружи довољна количина пажње коју
треба усмерити жељама и захтевима циљаних потрошача.
Са друге стране споменућемо и могућност када бренд може доживети пад својих вредности, које су настале услед низа лоше донешених и
непромишљених одлука, које некада компанију могу коштати чак и њене
пропасти. Ово се може десити и у ситуацијама када се због једног лошег
18 http://www.makroekonomija.org/0-raniji-autori-i-citati/0-drazenko-lukac/procena-vrednosti-brenda/
19 Вељковић С., „Бренд менаџмент у савременим тржишним условима“, ЦИД, Економски
факултет, Београд, 2010., стр. 381.
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производа доведе у питање цела репутација компаније. Тада на сцену, путем менаџмента, ступа кризни маркетинг или кризни ПР који има за циљ
да путем низа ванредних мера, на што безболнији и бржи начин покуша
отклонити неправилности које су довеле до лоше слике о неком предузећу
и повратити изгубљено поверење код својих потрошача. Из наведених
разлога кризни менаџмент би се могао дефинисати као скуп активности у
оквиру посебне форме управљања предузећем са циљем да се спрече или
савладају процеси који могу битно да угрозе или онемогуће даљи опстанак
предузећа20.
Узроци кризе и пада вредности бренда може бити изазвано како изнутра компаније због нелојалности и незадовољства запослених, лоше
синхронизованости служби, неефикасним деловањем управљачких функција итд., али и утицајем спољних фактора као што су нпр. глобална економска и политичка нестабилност, промене закона, природне несреће,
неоправдане тј. лажне оптужбе на рачун квалитета производа и услуга
путем медија (ово је између осталих доживео и „Pepsi“ када се 1993. године
суочио са оптужбом да је у њиховој лименци дијеталног напитка пронађен
шприц, да би се касније установило да је у ствари све било намештено) и сл.
Када се деси да јавност осуди неку неправилност код појединог производа
или услуге, компанија тј. кризни маркетинг (PR) треба одмах да крене са
решавањем насталог проблема. Тада, јавност мора бити на првом месту и
веома је битно да се она не обмањује и да се чињенице не прикривају. Од
почетка треба преузети одговорност за решавање насталог проблема, као
и никада не рећи „Немам коментара“ или „Не знам о чему говорите“ јер
се на основу истраживања утврдило да овакви и слични коментари могу
створити веома негативну слику компаније код јавности.
Приликом насталог проблема потребно је увек бити доступан и у континуитету пружати све тражене информације медија и јавности и том
приликом одредити једну особу (портпарола) која ће их давати.
Како би умањили ризик настанка проблема потребно је сагледати следеће стратешке елементе21:
1. Дефинисање улога и задатака - одређивање природе и обима посла
који треба да се изврши;
20 Видаковић С., Основи кризног менаџмента, научни скуп са медјународним учешћем
Синергија 2009., стр. 201.
21 Katlip S. M., Senter A.N., Brum G. M., Успешни односи с јавношћу, Службени гласник,
Београд, 2006., стр. 348.
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2. Одређивање области кључних резултата - где инвестирати време,
енергију и таленат;
3. Идентификовање и одређивање показатеља ефикасности. Одређивање мерљивих фактора према којима се могу поставити циљеви;
4. Одабирање и постављање циљева - одређивање резултата које треба
постићи;
5. Припрема акционих планова - начини постизања циљева;
6. Утврђивање контроле - обезбеђивање успешног остваривања циљева;
7. Комуницирање - обезбеђивање комуникације која је неопходна за
постизање разумевања и ангажовања у претходних шест корака;
8. Имплементација - обезбеђивање договора између свих кључних
људи о томе ко и шта треба да ради.
Само добро изграђени односи с јавношћу и синхронизован и професионалан менаџмент може одолети свим могућим проблемима који могу
настати приликом наступа бренда на тржиште. Тимским и преданим радом свих стручних служби долази се до жељених резултата и тиме се спречава настанак лошег котирања компаније. Како би се умањила могућност
појављивања проблема потребно је превентивно деловати и покушати
предвидети тј. идентификовати све унутрашње и спољашње потенционалне опасности које могу довести до пада рејтинга и пословности комапније.
СТУДИЈА СЛУЧАЈА – КРАТАК ПРИКАЗ ЈЕДНОГ ГЛОБАЛНОГ
КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА – КОМПАНИЈА MC DONALD’S
Оснивач McDonaldsa је Raymond Albert Croc (1902-1984), познатији је
био под надимком Ray. Он се у посао са ресторанима упустио када је имао
52 године. Реј Крок је дуги низ година радио као трговачки путник који
је прпеодавао апарате за милксхаке. Негде, око 1954 дошао је у место Сан
Бернардино у ресторан браће Роналда и Мориса Мек Доналда (Ronald i
Muricie McDonald). Био је посебно заинтерсеован рестораном пошто су се
у њему налазило пет апарата које је он продавао, такође је приметио и био
фасциниран изузетно чистоћом и брзином услуге. Задивљен рестораном,
предлаже браћи McDonald да отворе још пар истих, на шта су му они одговорили, одонсно питали “Ко ће да их отвори за нас”. Реј Крок им је одгово-
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рио питањем - “Доборо а шта је самном?” Тако је настао McDonalds. Први
наредни ресторан отворен је 1955. године у Des Planies (данас музеј фирме).
У наредним годинам Реј Крок је наставио да гради ресторане на принципу франшизинга. Самостално почиње да води фирму 1960 године кад исплаћује браћу Mcdonald који су имали друге амбиције. Акције McDonaldsa
су се први пут појавиле на берзи 1965 године, десет година након оснивања
фирме. Током седамдесетих година двадесетог века McDonads улази у сарадњу са Coca Colom што је допринело расту и развоју обе компаније. Реј
Крок одмах на почетку увиђа колико је контрола битна стога каже: “Довољно је да је само једна карка ланца слаба, односно да само један ресторан
не поштује неке од утврђених стадарда, па да потрошачи стекну врло лошу
слику о целокупном систему.” Да се ово не би десило, развио је посебан
систем обуке и тренинга запослених и менаџера који је временом нарастао
у формални документ са неколико стотина страница. У њему су дефинисани сви елементи доброга менаџмента, почев од стандарад за припремање
јела до процедуре рада, услуживања муштерија па до уређења објекта. Од
добављача је захтеван висок квалитет испоруке. Да би се уверио у квалитет
добављача Ray Krock је вршио једну врсту мистерy схопинга, тако што их
је посећивао и није се представљао, или је лажно то чинио. Тако је настао
чувени ситем контроле McDonald’s-a који је има два пралелна тока. Један је
представљао регуларну контролу која се вршила два пута месечно, где су
детаљно контролисани сви параметри функционисања ресторана и о томе
се сачињавани извештаји и исти су имали око 16 страница. Други део контроле је био систем икогнито контроле. Rej Krock је сматрао да менаџери
могу да доведу у ред ресторан за време званичних посета које су унапред
заказане а да остало време раде испод стадарда. Да би то спречио он је
организовао, ангажовао стручњаке за контролу који су радили, контролисали по принципу регионалних контроле. Њихови представници су долазили ненајављено у ресторане, стајали у реду са осталим муштеријама.
Ослушкивали потрошаче, мерили период чекања (станадар око 5 минута),
квалитет хране и пића, чистоћа испред и у ресторану. Колико је контрола
била темељна говори податак да је проверавана концентрација сапуна у
течности за прање руку. Менаџмент ресторана ништа друго није мога него
да птихвати све стадарде и да их се строго придржава јер никад нису могли
знати кад су контролисаи.
Од 1988. Године McDonald’s послује и у нашој земљи, односно тадашњој
СФРЈ. Први ресторан у земљама источне Европе отворен је у Београду на
Славији. Од тада, отворено је на десетине ресторана.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОМПАНИЈИ MC DONALD’S
Индустрија: Угоститељске услуге брзе хране.
Основан: 15. Маја, 1940. године у Сан Бернардину, California; McDonald’s
корпорација, 15. април, 1955. године у Des Plaines, Ilinois.
Оснивачи: Richard и Maurice McDonald, McDonald’s концепта ресторана; Ray Krock, оснивач McDonald’s корпорације.
Седиште компаније: Oak Brook, Ilinois, USA.
Број локација ресторана: 33.000 широм света.
Призводи: Fast food (хамбургери, пилетина, помфрит, milkhejks, кафа,
салате, дезерти).
Нето добит: 4.949 милијарди долара у 2010. години.
Укупна вредност имовине: 31.975 милијарди долара у 2010. години.
Број запослених: 400.000 у САД, док у свету се тај број пење на 1.7 милиона, према сајту ecnonomist.com22 McDonald’s се налази на трећем месту

у свету иза Америчког министатрства одбране и Кинеске народне
армије по броју заполсених, што ће рећи да је компанија McDonald’s
прва копанија у свету по броју људи које запошљава што се тиче диреткних тржишних учесника.
McDonald’s визија:

Јесте да понуди најбољу и најбржу услугу на свету, пружајући изванредан квалитет и вредност којом ће измамити осмех свакој муштерији у
њеном ресторану.
McDonald’s мисија:
Бити најбољи послодавац за своје људе у свакој заједници широм света
у којој послују. Такође, пружити изванредну улугу свакоме потрошачу у
22 http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/employment;
03.02.2013.

датум

приступа:
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било коме ресторану и достићи профитабилан раст ширећи бренд и уздижући снагу McDonald’s систем кроз иновације и технологију.
Бренд мисија:
Бити потрошачево омиљено место за јело.
Такође, треба нагласити да је компанија McDonald’s представила 2008.
године стратегију коју су назвали “Plan to Win”, (План за победу), главни
циљ је био да постану не највећи fast food ланац на свету, него најбољи fast
food ланац на свету.
ЗАКЉУЧАК
Глобализација је неминован и незаустављив процес која ствара и нову
еру трговине. Кроз развој техничко-технолошких система и њиховом имплементацијом, у сфери глобалног пословања, условљена је и другачија
релација тј. однос између потрошача и понуђача у циљу изналажења обостраних потреба и интереса. Један од резултата техничког напретка је и
све већа употреба ткз. виртуелне трговине тј. електронског пословања
(енгл. Е-business). Овакав начин пословне комуникације и размене услуга,
роба и средстава чини се ефикаснијим, јефтинијим и сигурнијим у односу
на традиционални вид трговине.
Већина глобалних брендова су временом прерасли у мултинационалне
корпорације, где је под окриљем једног имена постоји и низ других и не
мање успешних. Овакви брендови су изузетно моћни, јер могу доминирати у више различитих производних, индустријских или услужних делатности. Поседују огроман капитал чије су врендости често немерљиве, а
конкуренција им често није дорасла.
Бренд остварује лојалност потрошача уколико производ/услуга задовољава функциналне услове, ствара чулни и емоционални доживљај и
испуњава друштвена и културна очекивања потрошача. Функционални
захтеви бренда посебно су доминантни уколико је у питању производ, који
мора одговарати свим аспектима стандарда. Брендирани производи морају бити високог квалитета, јединственог дизајна и погодни за употребу, са лако доступним сервисним и посткуповним услугама. Испуњењем
функционалних услова ствара се предиспозиција ка остваривању чулног
и емоционалног повезивања. Да би бренд производа/услуга био истински
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прихваћен мора комуницирати свим чулима и стварати осећања које омогућавају снажно инкорпорирање на емоционалној мапи. Једноставно речено, јак бренд инспирише, покреће на акцију и даје потпуно ново значење
животу потрошача.
Бренд представља окосницу, савременог пословања. Својевремено се
производило неплански, без испитивања тржишта и маркетинг анализе.
Заправо, генерално се настојало што више произвести како производа,
тако и услуга, које би затим биле лагероване – у настојању да се изнађе
адекватно тржиште. У свету је капиталистички поредак направио природни искорак - најпре прилагођавајући начин пословања тржишној економији, а затим и развијаући бренд-менаџмент у компанији као предуслов
профитабилности.
Глобализација континуално намеће правила и услове под којима функционише цео пословни свет. Могло би се констатовати и да је у питању
интеракција тј. међусобни утицај светских брендова и глобализације као
појаве. Друштво се једноставно све више уобличава ка унификованошћу
под доминантним утицајем интернационалних корпорација и тај наметнути начин понашања и културе све је више присутан. Услед великог
броја светских брендова створила се конкурентност која је подстакла све
глобалне понуђаче да у глобалној економској трци прикажу себе и своје
производе у свом најбољем светлу, чију корист свакако има и потрошачко
друштво, којем је тиме омогућен већи асортиман и квалитетнији избор
при куповини.
Глобални брендови попут једног приказаног кроз студију случаја (Mc
Donald’s) подпомогнути својим огромним капиталом, али и глобалном
економској моћи, чија помоћ стиже из јаких и развијених држава из којих
потичу, створили су себи простора да диктирају данашње трендове и постављају из дана у дан нове норме у доменима свог пословања. Техничкотехнолошка експанзија траје и трајаће, она је главна логистика данашњег
савременог пословања допринела је да се на далеко бржи, сигурнији и профитабилнији начин долази до жељених пословних резултата. Компаније
максимално користе све врсте ресурса који ће допринети њиховом рејтингу на тржишту и придобијању надмоћи над конкуренцијом.
Велике економске кризе, политичка превирања, еколошке и природне
катастрофе главне су препреке за нормално функционисање компаније.
Само са јасно дефинисаном стратегијом и превентивним деловањем у непредвидивим околностима брендови могу одолети изазовима који се нађу
на путу њиховог напретка. Данашња глобална трка за освајањем нових тр-
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жишта је безкрупулозна и она се огледа у све агресивнијим маркетиншким
кампањама путем медија и информационих технологија, а све за циљ придобијања пажње потрошача и њихове лојалности према одређеној марки
или неком њеном производу.
Овај рад је заснован на релевантним чињеницама и студијама случаја
чија је суштина била објаснити улогу и утицај брендова на глобалном тржишту, са посебним освртом на корпоративни бренд и његов значај на
тржишту роба и услуга. С обзиром да смо сведоци све већег њиховог утицаја на нашу перцепцију, расуђивање, емоције и одлучивање, можемо са
великом сигурношћу доћи до закључка о његовој великој улози у нашем
свакодневном ‚’потрошачком животу’’.
SUMMARY
CORPORATE BRAND WITH RESPECT TO MARKET
COMPETITIVENESS OF GOODS AND SERVICES
When we hear a big name of a local or international company, we usually
already have an attitude or opinion about the company. A well-built brand is
certainly the main reason for this. There is a number of steps, however, that a
company must take in a highly competitive market race, in order to build its image and become a well-known and successful company.
The role of a brand in business is manifold, and if we could put it in a nutshell, we would say that the consumer identifies a company by its brand and perceives through the brand the difference between the company and other competitors on the market. It means that behind a simple name there is an entire
company with all of its human capital, while in front of it there is an image of
how consumers and the whole public perceive it. The importance of a brand is
enormous for the sale of goods and services because of its direct influence on the
consciousness of the consumers.
The road to an established brand is long and it must consist of correct decisions preceded by a number of processes required for the creation of a reputable
and respected name.
Today, various technical and technological innovations are used to shorten
the period of brand development. However, the human factor here is the key to
success, because it bears the responsibility for the right strategy management
and decision-making in creating and maintaining the brand on the market.
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УВОД
Угроженост привреде у ванредним ситуацијама је проблем савременог
света. Не постоји ниједна привредна грана у којој оне не изазивају озбиљне проблеме у функционисању, или у неким случајевима престанак привредне активности. У поплавама које су задесиле Републику Србију, 2014.
године, забележен је отежан рад у енергетици, пољопривреди, саобраћају,
туризму и другим гранама привреде. Један од најдрастичнијих примера
представља поплава угљенокопа у Колубари, када је дошло до обустављања
производње угља намењеног термоелектрани Никола Тесла, чиме је било
угрожено снабдевање електричном енергијом у целој земљи.
Дакле, види се да у тренутној економској ситуацији у Србији ванредне ситуације остављају велике последице по конкурентност привреде, а
њихове последице у будућности би могле бити још значајније, с обзиром
на постојећи степен ризика у Србији. Један од елемената којим би се могле
предупредити штетне последице по конкурентност војвођанске привреде,
односно санирати оне које су већ настале, представља адекватна правна
регулатива. Ефикасна и добро осмишљена правна регулатива, заснована
на позитивним искуствима са ванредним ситуацијама широм света представља снажан механизам за јачање отпорности привредних субјеката на
ванредне ситуације.
Стога, предмет истраживања у овом раду представљају ванредне ситуације које прете привреди Аутономне Покрајине Војводине (у даљем
тексту: АП Војводина), прецизније речено, анализа позитивно-правних
прописа Републике Србије који се односе на ванредне ситуације. У раду ће
бити анализирано тренутно стање у правном систему Републике Србије,
односно АП Војводине, а биће указано и на одговарајуће иностране правне
прописе. У анализи ће бити коришћени позитивно-правни метод, као и
логички методи индукције и дедукције.
ПРЕГЛЕД ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ НА ПОЉУ ВАНРЕДНИХ
СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕУ
У Републици Србији је донет читав сет прописа којима се уређује
област ванредних ситуација и заштите од пожара. Разуме се, наведени
прописи се примењују и на територији АП Војводине. То су: Закон о ван-
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редним ситуацијама3, Закон о заштити од пожара4, Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији5, Закон о одбрани од града6, Закон
о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације о оснивању Српско-Руског хуманитарног центра7, Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке
Републике о сарадњи и узајамној помоћи у ванредним ситуацијама8, Упутство о методологији за израду процене угоржености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама9, Уредба о спровођењу евакуације10,
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Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ13, Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања
и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих14, Уредба о
разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености

3

Закон о ванредним ситуацијама, Сл. гласник Републике Србије бр. 111/2009, 92/2011 и
93/2012.

4

Закон о заштити од пожара, Сл. гласник Републике Србије, бр. 111/2009, 20/2015.

5

Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 64/2015.

6

акон о одбрани од града, Сл. гласник Републике Србије, бр. 54/2015.

7

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације о оснивању Српско-Руског хуманитарног центра, Сл. гласник Републике
Србије-међународни уговори, бр. 6/2012

8

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке
Републике о сарадњи и узајамној помоћи у ванредним ситуацијама, Сл. гласник
Републике Србије-међународни уговори, бр. 1/2012

9

Упутство о методологији за израду процене угоржености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, Сл. гласник Републике Србије, бр. 96/2012.

10 Уредба о спровођењу евакуације, Сл. гласник Републике Србије, бр. 22/2011.
11 Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, Сл. гласник Републике Србије, бр. 8/2011.
12 Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 98/2010.
13 Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ, Сл.
гласник Републике Србије, бр. 98/2010.
14 Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину
остваривања права на накнаду за коришћење истих, Сл. гласник Републике Србије,
бр. 10/2013.
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16 Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне
заштите, Сл. гласник Републике Србије, бр. 26/2011.
17 Правилник о начину исплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као
наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 14/2011, 28/2011.
18 Правилник о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају
удеса, Сл. гласник Републике Србије, бр. 18/2012.
19 Правилник о начину утврђивања вредности грађевинског дела објеката и начину
обрачуна накнаде за склоништа, Сл. гласник Републике Србије, бр. 78/2012.
20 Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 82/2012.
21 Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим
критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају
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22 Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку
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наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите, Сл.
гласник Републике Србије, бр. 8/2013.
24 Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција,
специјалности и личној карти припадника цивилне заштите, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 8/2013.
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лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара29, Правилник о садржају евиденције, начину њиховог вођења и периодичности прегледа правних лица
свих категорија угрожености од пожара30, Правилник о програму и начину
полагања посебног стручног испита за инспекторе заштите од пожара31,
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације32, Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту
и спасавање у Републици Србији33, Одлука о одређивању оспособљених
правних лица од значаја за заштиту и спасавање34, Одлука о оснивању

25 Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне
покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу
категорију, Сл. гласник Републике Србије, бр. 73/2010.
26 Правилник о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од
пожара, Сл. гласник Републике Србије, бр. 92/2011.
27 Правилник о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености
професионалних ватрогасних јединица, Сл. гласник Републике Србије, бр. 18/2012.
28 Правилник о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење
посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара, Сл. гласник
Републике Србије, бр. 92/2010, 86/2011.
29 Правилник о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења
за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од
пожара, Сл. гласник Републике Србије, бр. 21/2012.
30 Правилник о садржају евиденције, начину њиховог вођења и периодичности прегледа
правних лица свих категорија угрожености од пожара, Сл. гласник Републике Србије,
бр. 87/2012-4
31 Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе
заштите од пожара, Сл. гласник Републике Србије, бр. 8/2013.
32 Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, донета на заседању
седнице Владе одржаној 02.08.2012.
33 Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и
спасавање у Републици Србији, Сл. гласник Републике Србије, бр. 36/2011.
34 Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање,
Сл. лист АП Војводине, бр. 13/2013.
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Буџетског фонда за ванредне ситуације35, Одлука о образовању и именовању покрајинског штаба за ванредне ситуације36, Одлука о одређивању
оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање37, Одлука о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији Аутономне Покрајине Војводине38.
Поред наведених прописа, треба посебно обратити пажњу и на прописе којима се не уређују непосредно ванредне ситуације као што је, на
пример, случај са Законом о ванредним ситуацијама, већ се на посредан
начин уређују питања у вези са наведеном области. У том погледу, издвајају се: Закон о здравственој заштити39, Закон о јавном здрављу40, Закон
о транспорту опасног терета41, Закон о запаљивим и горивим течностима
и запаљивим гасовима42, Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају43, Закон о водама44, Закон о метеоролошкој
и хидролошкој делатности45, Закон о Републичком сеизмолошком заводу46,
Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности47, За-

35 Одлука о оснивању Буџетског фонда за ванредне ситуације, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 92/2010.
36 Одлука о образовању и именовању покрајинског штаба за ванредне ситуације, Сл.
лист АП Војводине, бр. 11/2011, 24/2012, 55/2014.
37 Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање,
Сл. лист АП Војводине, бр. 13/2013.
38 Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Аутономне
Покрајине Војводине, Сл. лист АП Војводине, бр. 13/2013.
39 Закон о здравственој заштити, Сл. гласник Републике Србије, бр. 107/2005, 72/2009-др.
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон;
40 Закон о јавном здрављу, Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/2009
41 Закон о транспорту опасног терета, Сл. гласник Републике Србије, бр. 68/2015
42 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, Сл. гласник
Републике Србије, бр. 54/2015.
43 Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, Сл.
гласник Републике Србије, бр. 66/2015.
44 Закон о водама, Сл. гласник Републике Србије, бр. 30/2010, 93/2012.
45 Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Сл. гласник Републике Србије, бр.
88/2010.
46 Закон о Републичком сеизмолошком заводу, Сл. гласник Републике Србије, бр. 71/94.
47 Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности, Сл. гласник
Републике Србије, бр. 36/2009, 93/2012.
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кон о шумама48, Закон о заштити животне средине49, Закон о буџетском
систему50.
Треба истаћи и да је Народна скупштина Републике Србије донела и
више стратегија од значаја за област ванредних ситуација (што се односи и на АПВ): Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама51, Стратегија заштите од пожара за период од 2012. до 2017.
године52, Стратегија националне безбедности Републике Србије53, Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године54 и слично.
У погледу међународно-правне регулативе која се односи на ванредне
ситуације у Европској унији, треба поменути Одлуку број 1313/2013/ЕУ Европског парламента и Савета од 17. децембра 2013. о Механизму Уније за
цивилну заштиту55. Механизам ЕУ заснован је на неколико елемената: 1)
Координациони центар за одговор на хитне ситуације (ERCC), 2) Заједнички комуникациони и информациони систем за хитне ситуације (CECIS),
као и 3) Европски капацитет за одговор на хитне ситуације (ЕЕRC).
ЗАКОН О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Основни пропис у Републици Србији у области ванредних ситуација
је Закон о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: ЗВС). Пре доношења
овог Закона, у Републици Србији није постојао пропис који је у целини ре48 Закон о шумама, Сл. гласник Републике Србије, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015.
49 Закон о заштити животне средине, Сл. гласник Републике Србије, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука Уставног суда.
50 Закон о буџетском систему, Сл. гласник Републике Србије, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон.
51 Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Сл. гласник
Републике Србије, бр. 86/2011.
52 Стратегија заштите од пожара за период од 2012-2017.године, Сл. гласник Републике
Србије, бр. 21/2012.
53 Стратегија националне безбедности Републике Србије, Сл. гласник Републике Србије,
бр. 88/2009.
54 Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008-2015. године, Сл. гласник Републике Србије,
бр. 4/2008.
55 Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December
2013 on a Union Civil Protection Mechanism, OJ L347/924.
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гулисао област ванредних ситуација, већ су се примењивали ранији Закон
о заштити од елементарних непогода из 1977, односно Закон о заштити од
пожара из 1988. године. Српски Закон о одбрани из 1994. године установио
је тело које је преименовано у Министарство одбране Републике Србије
2000. године, али правни оквир за одговор на катастрофе је био креиран за
земљу и политички систем који више није постојао. То је отворило простор
за друге владајуће структуре да промовишу њихову одговорност за различите аспекте одговора на кризе (Радовић и др., 2012, стр. 1679-1680). Ипак,
после пуне деценије хаотичног стања у тој области Република Србија је
коначно добила Закон о ванредним ситуацијама и у њему успоставила
нормативну основу за један нови интегрисани систем управљања ванредним ситуацијама. Конкурентна надлежност Министарства унутрашњих
послова и Министарства одбране, нејасни и нефункционални односи
између државних органа и органа територијалних јединица који су били
створени на основу застарелих и праксом превазиђених републичких и
бивших савезних прописа, коначно могу да постану део неславне правне
историје (Mилосављевић, 2010: 11).
Разуме се, управљање ванредним ситуацијама не може бити резервисано само за правну регулативу, већ мора бити скопчано и са одговарајућим
етичким стандардима (Geale, 2012: 445-462), с обзиром да је етика наука
о кодексу понашања и моралним судовима о томе шта је добро а шта погрешно (Jenson, 1997). Ово је посебно значајно с обзиром на чињеницу да
се вести о катастрофама врло брзо дистрибуирају и достижу ширу публику (Alexander, 2006: 1-22), као и чињеницу да се истраживање у поставкама
катастрофа суочава са јединственим етичким дилемама (Јesus and Michael,
2009: 109-114). Самим тим, постоји глобална потреба да се идентификују
како тренутни, тако и будући ризици (Briceno, 2004: 3-5). Притом, мора
се оформити систем који ће обезбедити да ће они који неће имати велике
користи са расподелом средстава критичних ресурса бити збринути на такав начин да ће њихово достојанство и личне потребе бити обезбеђене уз
адекватно ублажавање бола и социјалну подршку за њих и њихове породице. Морални процес доношења одлука у таквим случајевима се одликује
темељношћу и поштовањем забринутости свих заинтересованих страна
(Fahey, 2007: 61-65). У том смислу, посебно треба поменути проблем доприноса приватног сектора насупрот владиним предузећима (Zhang и гр. аутора, 2009: 51-63). Ипак, треба признати да је знање заједнице важан део
утврђивања на који начин треба решити потребе заједнице на свим нивоима управљања катастрофама (Stone, 2007: 9-11). Иако не постоји јединствена договорена дефиниција катастрофа, већина ће се сложити да се ради о
сложеним ванредним ситуацијама које утичу на животе људи и имовину
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и прелазе капацитет заједнице да одговорина њу (Perry и Quarantelli, 2005:
13-18).
Овим законом се уређују деловање, проглашавање и управљање ванредним ситуацијама, систем заштите и спасавања људи, материјалних и
културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа-удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа, надлежности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и Војске
Србије у заштити и спасавању, права и дужности грађана, привредних
друштава, других правних лица и предузетника у вези са ванредним ситуацијама, организација и делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и отклањању последица елементарних непогода и других несрећа,
финансирање, инспекцијски надзор, међународна сарадња и друга питања
од значаја за организовање и функционисање система заштите и спасавања56.
Субјекти система заштите и спасавања према ЗВС су органи државне
управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица и предузетници, као и грађани,
групе грађана, удружења, професионалне и друге организације57.
У складу са ЗВС, ванредна ситуација представља стање када су ризици
и претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима
и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је
за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере,
снаге и средства уз појачан режим рада58.
Треба на овом месту истаћи важну терминолошку напомену. Наиме,
ванредне ситуације треба разликовати од ванредног догађаја или ванредног стања. Иако у Закону о ванредним ситуацијама није садржана дефиниција ванредног стања, она се може пронаћи у Уставу Републике Србије,
у члановима 200-202. Такође, дефиниција ванредног стања се може пронаћи и у члану 4. Закона о одбрани59, у коме се наводи да је ванредно стање
56 ЗВС, чл. 1.
57 ЗВС, чл. 4.
58 ЗВС, чл. 8, т. 1.
59 Закон о одбрани, Сл. гласник Републике Србије, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009-др.
закон, 104/2009-др. закон, 10/2015.
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стање јавне опасности у којем је угрожен опстанак државе или грађана, а
последица је војних и невојних изазова, ризика и претњи безбедности60.
У истом члану је уочљиво да се под невојне изазове сврставају и елементарне непогоде, техничко-технолошке и друге несреће и опасности, чиме
се заправо дефинише ванредна ситуација61. С друге стране, дефиниција
ванредног догађаја је садржана у ЗВС, где се наводи да је ванредни догађај
несрећа изазвана елементарном непогодом и другим несрећама, која може
да угрози здравље и животе људи и животну средину, а чије последице је
могуће спречити или отклонити деловањем надлежних органа и служби62.
Законом су посебно дефинисане надлежности државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, односно привредних друштава и других правних лица у области ванредних ситуација.
У том погледу, АП Војводина у остваривању права и дужности у питањима
заштите врши следеће активности63:
1) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите
на територији аутономне покрајине и обезбеђује њено спровођење,
у складу са јединственим системом заштите и спасавања Републике
Србије;
2) доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији аутономне покрајине, у складу са Дугорочним планом
развоја заштите и спасавања Републике Србије;
3) планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији аутономне покрајине;
4) образује покрајински штаб за ванредне ситуације;
5) усваја годишњи плана рада и годишњи извештај о раду Покрајинског
штаба;
6) непосредно сарађује са надлежном службом, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе, привредним друштвима
и другим правним лицима;
60 Закон о одбрани, чл. 4.
61 Ibidem.
62 ЗВС, чл. 8, т. 6.
63 ЗВС, чл. 14.
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7) остварује сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у складу са овим и другим законима;
8) усклађује своје планове заштите и спасавања са Планом заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије;
9) одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;
10) обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључење у телекомуникациони
и информациони систем Службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и повезују се с њим;
11) израђује и доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Процену угрожености аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине израђује у сарадњи са надлежном службом, покрајинским
штабом и другим стручним органима аутономне покрајине и предлаже
надлежном органу аутономне покрајине њено доношење64.
Законом се посебно уређује питање проглашавања и управљања ванредном ситуацијом.
Ванредна ситуација проглашава се одмах по сазнању за непосредну
опасност од њеног наступања, а може се прогласити за општину, град или
град Београд, и за део или целу територију Републике Србије65. Дакле, следи да се ванредна ситуација може прогласити и на целој територији АП
Војводине, или на само једном њеном делу.
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију аутономне покрајине доноси извршни орган аутономне покрајине, на предлог
покрајинског штаба. За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама у складу са овим законом и другим прописима, као оперативно-стручна тела образују се штабови за ванредне
ситуације-за територију АП Војводине покрајински штаб, који образује
извршни орган аутономне покрајине. Штаб чине командант, начелник и
чланови штаба, а у градском и општинском штабу и заменик команданта

64 ЗВС, чл. 14.
65 ЗВС, чл. 30.

423

С. ДОМАЗЕТ

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ВЕЗИ СА ВАНРЕДНИМ...

штаба. Штаб за ванредне ситуације образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања66.
Законом су дефинисане надлежности покрајинског штаба за ванредне
ситуације. У том погледу, покрајински штаб за ванредне ситуације: 1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака; 2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне
заштите; 3) руководи и координира спровођење мера и задатака обнове,
реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог
развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација;
4) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 5) прати стање и
организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 6) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 7) стара
се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима
и опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
8) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица; 9) сарађује са надлежним
органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 10) наређује приправност-спремност за ванредне ситуације; 11) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 12) израђује предлог
годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 13) спроводи годишњи
план рада; 14) доноси наредбе, закључке и препоруке67.
Поред наведених послова, покрајински штаб за ванредне ситуације68:
1) наређује штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе предузимање мера и активности на заштити и спасавању; 2) наређује
ангажовање снага заштите и спасавања и употребу средстава за заштиту
и спасавање из неугрожених општина на територији угрожених општина;
3) преко општинских штабова за ванредне ситуације, непосредно координира ангажовање снага и средстава у ванредним ситуацијама када је истовремено угрожен већи број општина на територији аутономне покрајине;
4) подноси извршном органу аутономне покрајине на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 5) ангажује оспособљена
правна лица и друге организације од значаја за покрајину
66 ЗВС, чл. 32-33.
67 ЗВС, чл. 35.
68 ЗВС, чл. 37.
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Покрајински штаб и штабови јединица локалне самоуправе дужни
су редовно да извештавају Републички штаб за ванредне ситуације и надлежну службу о стању, спровођењу мера и извршавању задатака заштите
и спасавања69.
Команданта покрајинског штаба за ванредне ситуације бира извршни
орган аутономне покрајине, из редова чланова извршног органа аутономне покрајине. Начелник покрајинског штава је руководилац подручне организационе јединице надлежне службе са територије аутономне покрајине, а именује га и разрешава извршни орган аутономне покрајине. Чланове
покрајинског штаба поставља и разрешава извршни орган аутономне
покрајине, из реда руководилаца покрајинских органа управе, директора
покрајинских јавних служби, покрајинске организације Црвеног крста,
привредних друштава и установа, истакнутих стручњака и других лица
чији су послови у вези са заштитом и спасавањем70.
Законом је предвиђено да се донесе План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Поменутим планом се планирају превентивне и оперативне мере за спречавање и умањење последица елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа-удеса и катастрофа, као и снаге и средства
субјеката система заштите и спасавања, њихово организовано и кооридинирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите
и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот. Поменути план се израђује на основу процене угрожености71.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама аутономне
покрајине израђују надлежни покрајински органи у сарадњи са надлежном службом, а доноси га извршни орган аутономне покрајине. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама јединица локалне самоуправе
израђују надлежни органи јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежном службом, а доноси га извршни орган јединице локалне самоуправе. Планови заштите и спасавања у ванредним ситуцијама аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе морају бити усклађени са Националним планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије72.
69 Ibidem.
70 ЗВС, чл. 40.
71 ЗВС, чл. 45.
72 ЗВС, чл. 48.

425

С. ДОМАЗЕТ

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ВЕЗИ СА ВАНРЕДНИМ...

У погледу финансирања система заштите и спасавања аутономна
покрајина финансира73: 1) припремање, опремање и обуку штабова за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкове спровођења мера заштите и спасавања; 2) трошкове
ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања; 3) изградњу система за узбуњивање
на својој територији; 4) прилагођавање подземних објеката за склањање и
њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са законом; 5) обуку становништва из области заштите и спасавања; 6)
санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима; 7) друге потребе заштите и спасавања, у складу
са законом и другим прописима.
Остале одредбе ЗВС резервисане су за цивилну заштиту74, планирање и
програмирање система заштите и спасавања75, буџетски фонд за ванредне
ситуације76, признања и награде77, међународну сарадњу78, надзор и казнене одредбе79.
Од доношења Закона о ванредним ситуацијама протекло је четири године и показало се да постоје одређени проблеми у његовој примени, посебно узимајући у обзир катастрофалне поплаве које су погодиле Србију
2014. године.
Ти проблеми видљиви су нарочито у области финансирања система
заштите и спасавања, с обзиром да су у ранијој верзији ЗВС били предвиђени изворни приходи буџетског фонда за ванредне ситуације, а садашња верзија ЗВС их не предвиђа. Друго, показало се да је потребно прецизније дефинисати права, обавезе и одговорности јединица локалне
самоуправе (дакле, и на територији АПВ), нарочито у погледу одговорности председника општина, као и у погледу финансирања заштите и спасавања на њиховим територијама. Треће, у пракси се дешавало (посебно
за време поплава у Србији 2014. године) да општински штабови за ванредне ситуације не реагују благовремено на изазове који су се појавили, нити
73 ЗВС, чл. 131.
74 ЗВС, чл. 51-127.
75 ЗВС, чл. 128-129.
76 ЗВС, чл. 134-138.
77 ЗВС, чл. 139.
78 ЗВС, чл. 140.
79 ЗВС, чл. 141-145.
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да предузимају одговарајуће мере из своје надлежности. Стога, не треба
да чуди што предлог измена и допуна Закона о ванредним ситуацијама
у том погледу предвиђа одговарајуће надлежности републичког штаба за
ванредне ситуације. Четврто, показало се да грађани у условима ванредних ситуација (посебан акценат треба ставити на катастрофалне поплаве
из 2014.) не показују одговарајућу бригу за животе и здравље и имовину
других лица, пребацујући терет одговорности на државне органе и органе
територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. Најзад, пето,
измене и допуне Закона предвиђају планирање задатака од стране овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање, а који су
им назначени од стране штаба за ванредне ситуације, као и обавезе у вези
са сачињавањем плана заштите и спасавања радника и имовине80.
Све у свему, наведени и други недостаци који су уочени у пракси иницирали су сачињавање нацрта Закона о изменама и допунама Закон о
ванредним ситуацијама, при чему се очекује његово усвајање у циљу отклањања уочених пропуста.
4. МЕХАНИЗАМ ЕУ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
Узимајући у обзир значајан пораст броја и озбиљности природних катастрофа и катастрофа које су проузроковане људским деловањем, ЕУ је
донела Одлуку број 1313/2013/ЕУ Европског парламента и Савета о Механизму Уније за цивилну заштиту81. Поменути механизам усмерен је на јачање сарадње између Уније и држава чланица и олакшавање координације
у подручју цивилне заштите како би се побољшала ефикасност система
за превенцију, припрему и одговор на природне катастрофе и катастрофе
проузроковане људским деловањем.

80 У складу са чланом 2. Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја
за заштиту и спасавање, у АП Војводини оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање су: Институт за заштиту на раду а.д., Институт за ратарство и повртарство,
Воде Војводине Нови Сад, Војводина шуме Петроварадин, Јавно предузеће
Национални парк Фрушка Гора, Клинички центар Војводине, Пастеров завод Нови
Сад, Институт за јавно здравље Војводине, Завод за трансфузију крви Војводине,
Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Радио дифузна установа Војводине,
Радио телевизија Војводине, Црвени крст Војводине, Савез радиоаматера Војводине,
Веслачки савез Војводине, Ватрогасни савез Војводине.
81 Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December
2013 on a Union Civil Protection Mechanism, OJ L347/924.
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Механизам Уније за цивилну заштиту базиран је на неколико темеља.
То су:
1) Координациони центар за одговор на ванредне ситуације (EERC);
2) Заједнички комуникациони и информациони систем за ванредне
ситуације (CECIS);
3) Европски капацитет за одговор на ванредне ситуације (EERC).
Координациони центар за одговор на ванредне ситуације обезбеђује
оперативни капацитет 24 часа дневно седам дана у недељи, док заједнички
комуникациони и информациони систем за ванредне ситуације обезбеђује
комуникацију и размену информација између координационог центра и
контактних тачака држава чланица. С друге стране, европски капацитет
за одговор на ванредне ситуације се састоји од претходно намењених добровољно удружених капацитета за одговор држава чланица и укључује
модуле, друге капацитет за одговор и стручњаке82.
СTAНДАРД ISO 22301:2012
Од посебног значаја за било каква озбиљнија разматрања утицаја ванредних ситуација на конкурентност војвођанске привреде представља и
стандард ISO 22301:201283, који у нашој земљи није још увек званично ни
преведен на српски језик, па самим тим ни примењен у пракси, нити о
томе постоји било каква званична евиденција. Овде је реч о стандарду који
се односи на управљање континуитетом пословања привредних субјеката.
Применом наведеног стандарда омогућава се привредном субјекту чије је
пословање угрожено услед ванредне ситуације да сачини план адекватног одговора на ванредну ситуацију. Другим речима, ради се о методологији која се користи за креирање плана како ће организација наставити са
парцијално или комплетно прекинутим критичним функцијама (процесима) у унапред дефинисаним роковима, а након несреће или прекида84.
Док неке од мера на којима је засновано управљање континуитетом пословања могу бити општег карактера, као на пример осигурање имовине

82 Одлука, чл. 7, 8 и 11.
83 ISO 22301:2012, Societal security-Business continuity management systems-requirements
84 http://www.srdjansimic.com/urpavljanje-rizicima-i-kontinuitet-poslovanja [приступљено:
29.10.2015.]
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или осигурање од прекида пословања, неке мере могу се само односити на
поплаве, на пример мере које подразумевају пријављивање у систем упозоравања на поплаве, креирање плана за поплаве, или вршење процене ризика од поплава. Ипак, показало се да ће креирање стратегија за управљање
континуитетом пословања пре извршити привредни субјекти који су већ
претрпели штету од поплава, у односу на оне који њима нису били изложени (Ingirige, 2012: 476).
Овај стандард је заснован на такозваном PDCA моделу85, који подразумева планирање, установљење, имплеметацију, мониторинг, контролу,
одржавање и континуирано унапређење ефективности система управљања континуитетом пословања датог привредног субјекта. Истовремено, усклађен је и са другим стандардима који се односе на системе управљања, као што су ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO
28000, и слично.
На шеми је приказан PDCA модел86:

85 Plan-Do-Check-Act (PDCA).
86 Извор: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en [приступљено:
29.10.2015.]
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Значај поменутог стандарда за привредне субјекте у АП Војводини је
несумњив, посебно узимајући у обзир прошлогодишње поплаве које су
погодиле Србију, али и друге околности које могу довести до прекида у
пословању. Стога, управљање континуитетом пословања представљаће
прави изазов за привредне субјекте. Типичан пример је већ поменути
случај угљенокопа у Колубари, када је производња угља за термоелектрану Никола Тесла прекинута, чиме је било доведено у питање снабдевање
електричном енергијом у целој земљи. Може се поставити питање да ли би
дошло до поменутих штетних последица (у смислу сигурности испоруке
електричен енергије) да се поштовао наведени стандард? Дакле, примена
наведеног стандарда, посебно с обзиром на чињеницу да већи број привредних субјеката престане да постоји након протека одређеног времена
од наступања ванредне ситуације, чини се више него нужном. Осим тога,
не може се искључити могућност нових катастрофалних поплава или других сличних катастрофа које би довеле до прекида пословања не само привредних субјеката од општег интереса, већ и приватног сектора. Због тога,
надлежни органи се у будућем периоду морају озбиљно позабавити овом
проблематиком, чиме би се следили трендови у савременом свету.
ЗАКЉУЧАК
На основу реченог, може се закључити да се у погледу правне регулативе у АП Војводини, односно Републици Србији у области ванредних
ситуација доста одмакло. Донет је Закон о ванредним ситуацијама и низ
пратећих прописа, како на централном, тако и на покрајинском и локалном нивоу. Ипак, показали су се недостаци у њиховој примени. То се, пре
свега, односи на генералну неспремност привреде и грађана на примену
прописа и неадекватан однос према општим интересима заштите имовине
и лица на територији АП Војводине и осталих делова Републике Србије.
У пракси су се показали одређени организационо-технички проблеми у
спровођењу прописа, пре свега недостатак финансијских средстава, недовољно прецизно дефинисање права, обавеза и одговорности јединица
локалне самоуправе, недовољна агилност локалних штабова за ванредне
ситуације. Због тога, не треба да чуди што су предложене измене и допуне
Закона о ванредним ситуацијама.
Друго, неопходно је у већој мери консултовати одговарајућа искуства
Европске уније у области ванредних ситуација, посебно узимајући у обзир
Одлуку број 1313/2013/ЕУ Европског парламента и Савета о Механизму
Уније за цивилну заштиту.
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Најзад, треће, неопходно је што пре званично превести стандард ISO
22301:2012 и у потпуности га имплементирати у пракси. Примена овог
стандарда биће од вишеструке користи за привредне субјекте на подручју
АП Војводине и целе Србије. Прво, обезбедила би се много боља заштита
имовине и запослених и омогућило лакше планирање пословања у будућности. Друго, повећала би се отпорност привредних субјеката на ванредне
ситуације, посебно у случајевима када долази до прекида редовног пословања. На тај начин, несумњиво би се подигла конкурентска способност
датог привредног субјекта, али и обезбедила већа сигурност акционара,
поготово страних. Треће, развојем одговарајућих процедура реаговања у
ванредним ситуацијама предупредиле би се могуће негативне последице,
односно лакше превазишли проблеми у пословању. Четврто, добро разрађене процедуре реаговања у ванредним ситуацијама омогућиће наставак пословања чак и у отежаним условима, што у пословном смислу значи очување тржишног удела и клијентеле. На крају, не треба занемарити
ни побољшање свеукупне безбедности на територији АП Војводине, до
које би се дошло адекватном применом овог стандарда. Разуме се, примена стандарда ISO 22301:2012 неће бити нимало једноставна код малих и
средњих предузећа, будући да ће изискивати одређене трошкове и неопходне стручњаке за његову примену, а да не говоримо о великим привредним
субјектима. Све у свему, крајње је време да се отпочне са уграђивањем овог
стандарда у пословно планирање и тако у великој мери повећају менаџерске способности руководећих личности у привредним субјектима на простору АП Војводине и осталих делова Србије.
SUMMARY
LEGAL REGULATION RELATING TO EMERGENCY
SITUATIONS IN AP VOJVODINA
The vulnerability of the economy in an emergency situation is a serious
problem in today’s world. Emergency situations cause major consequences for
the competitiveness of the economy and there is no branch of the economy
in which they do not cause serious problems in the functioning of economic
activity. One of the means for eliminating harmful effects are appropriate legal
regulations. The paper analyzes the regulations of the Republic of Serbia relating
to emergency situations, the regulations of the European Union, as well as the
standard ISO 22301:2012. The study uses the normative method and the logical
method of induction and deduction.

Key words: law, security, EU, emergency situation, ISO standard
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Start at: 1, Numbering: Continuous, Apply changes to: Whole document) у
фусноти која ће се појавити у дну стране унети e-mail адресу аутора односно коаутора, и након фусноте уписати звање аутора односно коаутора;
Испод имена аутора односно коаутора унети назив институције, установе, факултета и седиште у којој је аутор односно коаутор запослен
(величина слова 12pt Regular);
Наслов радасе пише величином слова 14 pt Bold, сва слова велика,
центриран уз леву маргину (Align Left). Уколико је рад део неког истраживачког пројекта, након наслова уноси се фуснота у облику звездице (*)
из главног менија Insert/Reference/Footnoteу прозоруFootnote and Endnote
подешавања Custom mark: *, Numbering: Restart each Page)у фусноти која
ће се појавити у дну стране унетиосновне информације о пројекту- назив
пројекта, ознаку, назив институције из које се финансира итд;
Након наслова иде наслов САЖЕТАК (само ова реч Times New
Roman, величина слова 12 pt,Bold и сва слова велика),величина слова
12pt (Regular) који треба да садржи 100-250 речи,не користи се проред у
тексту (подесити опцију из главног менија Format/Paragraph/ у прозору
Indents and Spacing подешавања: Before 0pt, After 0pt, Line Spacing Single),
све редове у тексту- не само први ред, увући 0,5. Редови у тексту се завршавају исто толико пре десне маргине (подешавање се може извршити на
лењиру (Ruler) на коме се граничници и са једне и са друге стране помере

по пет подеока ка средини или из главног менија File/Page Setup у прозору Margins подешавања Left, Right;
Након дела САЖЕТАК стоји наслов Кључне речи (само овај наслов
стоји Italic), остале Фонт Times New Roman, величина слова 12pt Regular.
Број кључних речи не може бити већи од 10, њихова учесталост употребе
у тексту требало би да буде што већа, док се набрајање обавезно завршава
са три тачке;
Након Кључне речи иде сам текст научног рада;
Научни радови на српском језику пишу се ЋИРИЛИЦОМ, радови на
другим језицима пишу се латиницом према датом упутству;
Основни текст Фонт Times New Roman, величина слова 12pt Justfy
текст поравнат са обе маргине;из главног менија File/Page Setup у прозору
Margins подешавања Top: 1“, Bottom: 1“, Left: 1“, Right: 1“;не користи се
проред у тексту (подесити опцију из главног менија Format/Paragraph/
у прозору Indents and Spacing подешавања: Before 0pt, After 0pt, Line
Spacing Single), први ред сваког параграфа као и наслови појединих делова рада увлаче се или притиском на тастер TAB на тастатури или се
подеси у главном менију Format/Paragraph/подешавањe Identation: First
Line подесити на 0,5“; После наслова оставља се један ред празан, затим
се између сваког параграфа (пасуса) оставља један ред празан док се на
крају одређеног дела текста а пре следећег насловаостављају два празна
реда а пре поднаслова оставља један празан ред;
НАСЛОВИ суTimes New Roman, величина слова 12pt, Bold, центрирано уз леву маргину (Align Left), сва слова велика и увучени или притиском на тастер TAB на тастатури или се подеси у главном менију Format/
Paragraph/подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5;
Поднаслови су Times New Roman, величина слова 12pt, Bold, центрирано уз леву маргину (Align Left), само прво слово велико и увучени или
притиском на тастер TAB на тастатури или се подеси у главном менију
Format/Paragraph/подешавањe Identation: First Line подесити на 0,5;
Навођење у тексту рада означавају се у заградама где су зарезима
раздвојени презиме аутора, година издања, страница на којој се налази
цитиран текст; нпр (Петровић, 2004., стр. 56) или уколико има више аутора (Петровић и др., 2005, стр. 74);

Фусноте ИСКЉУЧИВО из главног менија Insert/Reference/Footnoteу
прозоруFootnote and Endnote подешавања: Footnotes: Bottom of page,
Number format: 1,2,3..., Start at: 1, Numbering: Continuous, Apply changes to:
Whole document, уколико се примени овакав начин означавања, почетна
фуснота ће бити e-mail адресе аутора, односно коаутора уколико их има,
а затим ће се у тексту континуирано по бројевима ређати фусноте. Фусноте суTimes New Roman, величина слова 10pt и садрже коментаре дела
текста, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд;
Слике и Табеленумеришу се редним бројевима континуирано кроз
читав текст (Слика 1., Слика 2. итд). Неопходно је да након Слика1.(Italic)
повлаком у продужетку стоји назив слике (Regular) (Слика 1. – Способности преговарача). Испод слике центрирано по средини (Center) мора
да се наведе извор одакле је слика преузета или уколико је у питању оригиналан приказ аутора да се то назначи (Извор –Ловрета и др., 2010., стр
78илиИзвор – Аутор). Исти случај је и са Табелама. Слике и табеле уколико их има у раду пожељно је да се доставе и одвојено од рада у неком од
следећих формата (jpg, pdf, xls...).
Стране речикоје се не преводе и као такве се налазе у тексту неопходно је написати курзивом, дакле Times New Roman, величина слова 12pt
Italic нпр. Кеy Account Management;
SUMMARY је део на енглеском језику који се налази на крају рада односно после закључка а пре литературе.Наслов је центриран по средини (Center)Times New Roman, величина слова 12pt, Bold, сва слова велика. Поред насловаSUMMARY садржи и превод назива рада на енглески
језик.SUMMARY представља превод Сажетка заједно са кључним речима на енглески језик. Као и у Сажетку,величина слова 12pt(Regular),
док сусви редови (не само први) увучени 0,5“ и завршавају се исто толико
пре десне маргине (подешавање се може извршити на лењиру (Ruler) на
коме се граничници и са једне и са друге стране помере по пет подеока
ка средини или из главног менија File/Page Setup у прозору Margins подешавања Left, Right;
Део Литература следи након првог дела на енглеском језику
(SUMMARY), а пре другог дела на енглеском језику (RESUME). Списак
наслова у овом делу ређа се по азбучном реду,где сваки извор треба да је
означен редним бројем

Књиге: наводи се редом Презиме аутора, прво слово Имена аутора, и
назив делакурзивом (Italic), издавач, место издавања, година;
Пример:
1. Васиљевић, М., Право и заштита инвеститора, Право и привреда, Београд, 2007.
Чланак у часопису: презиме аутора исписано у пуној форми, име
аутора скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка, наслов књиге или зборника радова италиком (курзивом), издавач, место издавања,
број издања, година, број стране.
Пример:
Старовић, Б., Поглед на право и остваривање права Европских
заједница, Право, теорија и пракса, Право, Нови Сад, бр. 8-10, 1992, стр.
34-41..
Извори са Интернета: презиме аутора исписано у пуној форми, име
аутора скраћено (иницијал), наслов рада или чланка италиком (курзивом), број издања, интернет адреса, година.
Пример:
Kotler, F., How to create, win and dominate markets, Vol. 1., //www.amazon.
com/
Kotler-Marketing-Create-Dominate-Markets/, 1998.
Након Литературерад се завршава другим делом на енглеском језику
који носи назив
RESUME(центриран по средини (Center)Times New Roman, величина
слова 12pt, Bold, сва слова велика). Текст у овом завршном делу пише се
исто као основни текст и представља резиме рада на енглеском језику не
дужи од 1/10 дужине рада.
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