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ПРОЦЕС СЕКЈУРИТИЗАЦИЈЕ ХИПОТЕКАРНИХ
КРEДИТА КАО ОСНОВ ПРЕЛИВАЊА КРИЗЕ СА
ХИПОТЕКАРНОГ НА ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ
САЖЕТАК: У раду се анализира процес секјуритизације
свих врста хипотекарних кредита чија је конверзија у
хартије од вредности представљала основ преливања кризе
са хипотекарног на финансијско тржиште. Рад објашњава
повезаност крeдитног тржишта са хипотекарним, где
се посебан акценат ставља на процес секјуритизације,
фрагментираност крeдитног процеса у САД, као и на
највеће грешке приликом претварања хипотекарних
крeдита у утрживе ХОВ. Објашњава се процес повећања
финансијске полуге на финансијском тржишту услед процеса
секјуритизације. Ризик неизвршења обавеза по хипотекарним
крeдитима доводи до немогућности процене једне важне класе
имовине ХОВ од стране рејтинг агенција које имају значајну
1 Ванредни професор, e-mail: milenko. dzeletovic@gmail. com
2

Мастер економских наука, e-mail: milosevicm1@gmail. com

3
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улогу у целокупном процесу вредновања секјуритизованих
ХОВ. Коначно, у раду се приказује пропаст финансијских
институција услед кризе финансијског тржишта, која се путем
процеса секјуритизације пренела са хипотекарног тржишта.
Кључне речи: хипотекарно тржиште, финансијско
тржиште, секјуритизација, финансијска полуга, рејтинг
агенције, финансијска криза.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

У економској историји забележен је низ драстичних поремећаја
на тржишту некретнина, који су даље узроковали финансијске кризе. Међутим, све до последње финансијске кризе (највеће после Велике Депресије 1930-1933) која још увек траје, овај тип криза (мисли се
на кризу хипотекарног тржишта) није имао значајнију глобалну компоненту. Специфичност финансијске кризе јесте у томе да је губитак преношен у најудаљеније делове глобалног економског система.
Подсетићемо вас да се један од првих сигнала кризе на америчком
тржишту некретнина појавио на другом крају света, где је масован
кредит за ликвидност, а касније и национализација британске банке
Northern Rock, изненадила светску јавност. Управо се ова чињеница
може објаснити процесом секјуритизације хипотекарних крeдита од
којих су даље емитоване хипотекарне ХОВ, чија продаја даље на секундарном финансијском тржишту бележи глобалне размере. Крахом хипотекарног тржишта у Америци, појављује се немогућност
очитавања вредности секјуритизованих ХОВ, тачније имовина финансијских институција постаје безвредна (неликвидна). Прве жртве кризе су биле неамеричке банке, због значајног експонирања на
америчком тржишту некретнина. Најпре је банкротирала IKB, мала
немачка банка, BNP Paribas је обуставио откуп инвестиционих јединица у својим фондовима специјализованим за хипотекарне инструменте, да би се проблеми даље преносили у таласима широм света.
Процес секјуритизације хипотекарних крeдита мора да се заснива
на стабилним темељима, а у овом случају темељи су били пољуљани
кризом на хипотекарном тржишту САД и настала је ситуација велике брзине преноса губитака до сада незабележених вредности.

2

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 1-22

ПРОЦЕС СЕКЈУРИТИЗАЦИЈЕ ХИПОТЕКАРНИХ КРEДИТА
Секјуритизација представља процес трансформације дугорочне активе у утрживе хартије од вредности. Утрживе хартије од вредности креирају се од стране финансијских институција - укључујући банке, државно
(федерално) спонзорисане компаније (Fannie Mae i Freddie Mac) - из пула
средстава (pool of asset) хипотекарних крeдита, као и других дугорочних
крeдита. Највећим делом утрживе хартије од вредности настају из хипотекарних крeдита, где се један део квалитетних хипотекарних крeдита преноси у pul средстава на основу којег се врши емитовање високо квалитетних
обвезница. Променом крeдита у обвезнице извршена је и њихова промена
структуре уз могућност промене и квалитативних елемената (рочности
и каматне стопе). Најчешће, рокови доспећа обвезница се прилагођавају
захтевима инвеститора (који учествују на примарном финансијском тржишту) у циљу брже реализације истих на секундарном тржишту, као и
прикупљања нових финансијских извора.
Секјуритизација има две главне економске користи: (1) Диверзификација ризика и (2) Повећање ликвидности. Прво, извршењем процеса секјуритизације инвеститор се штити од губитка на више начина („не носи јаја
у истој корпи“). Путем секјуритизације крeдита каматни ризик се преноси
на крајње инвеститоре (купце обвезница MBS – Mortgage Backed Securities),
те се на тај начин умањује финансијска напетост банке. Друго, банка долази до наплате дела одобреног дугорочног крeditа (долази до „свежег“ новца) чиме директно поправља своју ликвидност4.

4

Извор: Economic Report to the President, 2008, p. p 60-62.
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Шема 1. 1 - Приказ процеса секјуритизације хипотекарних крeдита5

Шема 1. 1 представља приказ традиционалне секјуритизације. Можемо
констатовати да субјект посебне намене (издавалац) углавном издаје обвезнице у класама (групама) које су рангиране према нивоу ризика који
носе. То значи да различити нивои квалитета носе различите приносе инвеститорима. У одређену трансакцију може бити (али и не мора) укључен
осигуравач ризика, као и рејтинг агенција чији је задатак процена ризичности емитованих обвезница. У трансакцију, такође могу бити укључени
одређени крeдитни посредници, као и поверенички фондови. Традиционална секјуритизација почива на концепту стварне продаје. Стварна продаја (true sales) значи да иницијатор или хипотекарни брокер неповратно
продаје секјуритизовану имовину. У том случају ако је имовина неповратно продата, значи да је и ризик неповратно пренесен на купца, односно на
инвеститоре или осигураваче крeдитног ризика. Иницијатор (хипотекар5 Према: US Federal Deposit Insurance Corporation, Borowing under a securitization
structure, http://www. fdic. gov/news/news/speeches/archives/2007/chairman/spapr1707.
html, 2007.
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ни брокер) тако постиже два циља: долази до нове ликвидности (прима
готовину, јер продаје крeдитни портфолио), те ослобађа капитал, јер му
део крeдитне изложености ризику неповратно излази из биланса.
Међутим, ако иницијатору није важно стицање нове ликвидности,
већ само ослобађање капитала, односно трансфер ризика, у такве сврхе се
уобичајено користе деривати (или изведенице) из крeдитног ризика (нпр.
credit default swaps - CDS)6. Према финансијској суштини, CDS су утрживи осигурани финансијски производи. Издавач, односно емитент финансијског деривата, захтева одређену премију, а заузврат нуди обећање којим
ће испунити обавезе купца деривата у случају наступа неповољног (штетног) догађаја - конкретно, у случају неплаћања од стране крајњих дужника.
Пренос ризика путем финансијских деривата из крeдитног ризика назива
се синтетска секјуритизација.
Слика 1. 1 - Вредност секјуритизоване имовине
у финансијском систему САД7

На слици 1. 1 се види да се вредност укупне секјуритизоване имовине рапидно повећавала почев од 2003. године, да би половином 2008. године достигла вредност од око 950 милијарди долара. CDO (collateralized
debt obligation) представљају део укупне секјуритизоване активе (ABS structured asset-backed security) и на слици 1. 1 видимо да се вредност секју-

6

Извор: Cecchetti, G. , S. , Crisis and Responses: The Federal Reserve and the Financial
Crisis of 2007-2008, National bureau of economic research, Working pappers No. 14134,
2008, p. p 2-20.

7

Видети: Lehman Brothers, Global issuance of structured financial products, www. lehman.
com/who/awards/2008/ta_best_derivatives. htm - 5k, 2008.
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ритизованих ХОВ повећавала сразмерно са укупно секјуритизованом
имовином.
Традиционална и синтетска секјуритизација почивају на претпоставци да је будући новчани ток секјуритизоване имовине предвидив. У
статистичком смислу, то значи да је новчани ток по правилу стабилан, тј.
да није подложан непредвидивим осцилацијама. Само, ако секјуритизована имовина подразумева стабилан и предвидив новчани ток, могуће је
одрeдити цену финансијског инструмента који је настао процесом секјуритизације. Само уз наведене претпоставке, рејтинг агенције могу ваљано
обавити рангирање крeдитног квалитета емитованих вредносних папира.
Процес секјуритизације се развио управо на темељу имовине, односно
портфеља с добрим карактеристикама - на темељу хипотекарних крeдита
А квалитета, права интелектуалног и индустријског власништва, прихода
инфраструктурних објеката и јавних услуга, попут испоруке електричне
енергије. Свима њима, заједничка је висока поузданост статистичких процена будућих прихода.
Познато је да subprime крeдитни портфељи нису задовољавали критеријуме статистичке предвидивости. Раст њихове релативне важности на
хипотекарном тржишту и појава значајних износа секјуритизације на темељу тих портфеља означили су велику структурну промену, коју ниједан
статистички модел није успео добро да опише и предвиди.
Ashcraft i Schuermann8 сматрају да је у сам модел процеса секјуритизације subprime хипотекарних крeдита уграђено неколико интересних конфликата који су поспешили настанак проблема:
1. Ако хипотекарни брокери и/или иницијатори унапред знају да ће
крeдитни ризик пренети на трећу страну, односно на купце хипотекарних обвезница, онда ће они одобравати више subprime хипотекарних крeдита него у нормалним условима. То значи да ће агресивно нудити крeдите по посебним условима9 за које је питање
хоће ли их потрошачи моћи на адекватан начин разумети и про-

8 Извор: Ashcraft, A. , B. , Schuerman, T. , Understanding the Securitization of Subprime
Mortgage Credit, Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports No. 318, 2008, p. p 2-82.
9

Реч је о reset хипотекарним крeдитима а то су хипотекарни крeдити у виду „мамаца“
или негативне отплате где се у почетку плаћа мања рата од израчунате, чиме се
повећава износ главнице коју треба вратити у будућности.
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тумачити.
2. И аранжери, односно спонзори трансакција, који по завршетку
структуирања трансакције нису изложени ризику према секјуритизованој имовини, добијају накнаду у зависности од обима трансакција. Аранжери имају очигледан мотив да подстакну вредност
и број нових трансакција без обзира на степен ризичности. У условима у којим иницијатори (хипотекарни брокери) могу имати проблема са разумевањем свих детаља и импликација процеса секјуритизације, могу се појавити негативне последице у смислу стварања
превеликог апетита, односно глади за ризиком.
3. Агенције за процену крeдитног рејтинга објавиле су методологије
за доделу рејтинга обвезницама у чијој подлози се налазе subprime
крeдити, међутим, инвеститори нису имали довољно знања за вредновање, односно за евалуацију тих методологија. Ни саме агенције
нису довољно развиле методологију, односно нису их довољно
разликовале у односу на класичне методологије за доделу рејтинга
корпоративним обвезницама. Због тога је дошло до претераног ослањања на “погрешне” рејтинге. Тако су обвезнице различитог крeдитног квалитета и различитих приноса добиле исти ниво рејтинга, што је поспешило тражњу за обвезницама већег приноса и већег
ризика унутар номинално исте класе крeдитног рејтинга. Због тога
су корекције (односно корективне активности) рејтинга хипотекарних обвезница имале важну улогу у ширењу кризе: Standard &
Poors је само у јануару 2008. године, изненада оборио рејтинг за око
8. 000 бодова.
4. Агенције за крeдитни рејтинг улазиле су у конфликт интереса саветујући клијенте, чијим су секјуритизованим обвезницама додељивале рејтинг. Додатни приходи од саветовања поспешили су мотив
за генерисање нових послова, без обзира на њихову ризичност.

ПОВЕЗАНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА СА ХИПОТЕКАРНИМ
Финансијско тржиште је повезано са хипотекарним тржиштем
кроз процес секјуритизације хипотекарних крeдита. Као резултат
секјуритизације, поред хипотекарних обвезница појављује се пакет још
компликованијих финансијских инструмената. Финансијски деривати
настали од хипотекарних крeдита током 2007. године нису могли бити
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секјуритизовани, као ни продати од стране Fannie Mae i Freddie Mac због
оштрог пада пословања почетком августа 2007. године. Инвеститори су
били забринути због њихове изложености ризику. Ове контракције на
секундарном финансијском тржишту имале су значајне импликације на
секјуритизоване хипотекарне хартије од вредности: када банке нису у могућности да продају хипотекарне ХОВ, они имају неколико фондова за даљу
дистрибуцију, односно препродају хипотекарних хартија од вредности.
Банке такође могу невољно да задрже део хипотекарних хартија од вредности, због различитих перцепција ризика од инвеститора, који су претходно узели зајмове од њих. Проблем секјуритизације се значајно одразио
у случају jumbo великих хипотекарних крeдита који нису били откупљени,
односно гарантовани од стране Fannie Mae i Freddie Mac.
Процес преливања кризе са хипотекарног тржишта на финансијско
тржиште десио се и делом због фрагментираности крeдитног процеса у
САД.
Крeдитни процес у САД се може поделити на шест подпроцеса10:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Маркетинг и продаја
Анализа и обрада крeдитног захтева
Одобрење крeдита
Финансирање крeдита
Ризик отплате крeдита
Сервисирање крeдита (редовна наплата, принудна наплата
(foreclosure), извештавање дужника, итд. )

У америчком финансијском систему је уобичајено да је крeдитни процес фрагментиран тј. подељен на већи број независних економских субјеката. Тако, хипотекарни брокер обавља маркетинг и продају крeдита, као
и обраду крeдитног захтева. Банка обавља анализу и селекцију дужника,
одобрава, финансира и сервисира крeдит, све док се продајом ХОВ ризик не пренесе на Федералне агенције. Федералне агенције (Fannie Mae i
Freddie Mac издају јемство отплате крeдита, ако дужник удовољава законом прописане услове и критеријуме (случај са А крeдитима). У случају
секјуритизације хипотекарних крeдита долази до додатне фрагментације
на финансијском тржишту САД. Иницијатор (инвестициона или хипотекарна банка) који одобрава хипотекарни крeдит, продаје крeдитни портфељ субјекту посебне намене који на темељу тог портфеља као колатерала,
издаје и даље продаје хипотекарне обвезнице на тржишту. Ризик отплате

10 Детаљније: Economic Report to the President, 2008, p. p 61-62.
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крeдита се тим путем преноси на инвеститора, који је спреман да инвестира у хипотекарну обвезницу (заложницу) или на неку трећу страну у
трансакцији (најчешће осигуравајуће друштво), које је спремно да преузме
на себе крeдитни ризик. У условима глобализације није неуобичајено да се
инвеститор или институција која преузима ризик налазе у другој држави
или на другом континенту.
На наредним сликама ћемо приказати два корака, где су направљене
највеће грешке приликом секјуритизације хипотекарних крeдита.
Слика 2. 1 - Процес претварања хипотекарних обвезница у CDO; 1. Корак11

На слици 2. 1 - приказан је први корак процеса секјуритзације хипотекарних крeдита, где видимо да су инвестиционе, односно хипотекарне
банке, вршиле секјуритизацију свих врста и облика хипотекарних крeдита
различитих квалитета, што показује скала рејтинга хартија од вредности
(слика лево). Хипотекарни крeditи су претворени у хипотекарне хартије од
вредности (хипотекарне обвезнице) MBS (Mortgage Backed Securities) различитих квалитета; AAA, A+, A, A-, BBB, B -12. Обвезнице BBB квалитета, даље
су преношене у CDO имовину (Colateral Debt Obligation), што значи да су их
откупљивале Федерално спонзорисане агенције Freddie Mac i Fannie Mae.

11 Детаљније: Wall Street Journal, The Process of Making CDOs – Create CDOs based
on MBS, http://www. online. wsj. com/public/resources/documents/infoflash07.
html?project=norma, 2008.
12 По квалитету који је процењен од стране рејтинг агенције Standard & Poors.
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Слика 2. 2 - Процес претварања CDO у нове хартије од вредности; 2.
Корак

На слици 2. 2 - приказујемо други корак, који представља ресекјуритизацију хипотекарних крeдита, што значи да су Федерално спонзорисане
агенције од купљених BBB хипотекарних обвезница правиле pul средстава
(pool of assets) из којих су издавали нове хартије од вредности различитих
квалитета. Од CDO имовине издавали су сопствене хартије од вредности
(обвезнице), квалитета AAA, A+, BB+, BB- i CCC13 и даље их продавали инвеститорима на секундарном финансијском тржишту. Том трансакцијом
су пренели и обавезу и ризик губитка на крајњег инвеститора.
Чест случај јесте, да у таквим условима инвеститори осигурају хартије
од вредности код осигуравача, чиме се објашњава пропаст осигуравајућих
компанија. Међутим, у случају неплаћања хипотекарног крeдита од стране појединца, јавља се domino efekat који преноси губитак на све учеснике
процеса секјуритизације хипотекарног крeдита.
Процес секјуритизације за резултат има битно повећање финансијске
полуге. Финансијски посредник који иницира секјуритизацију фактички
се не задужује, него долази до нове ликвидности тако што задужује
субјекта посебне намене (издаваоца), на којег преноси, односно којем
продаје, своју имовину. Правни субјект на темељу крeдитног портфеља или
неке друге имовине, који ствара новчани ток, издаје дужнички вредносни
папир. Резултат тог процеса је ново задужење и нова ликвидност која
се даље може користити за крeдитну експанзију. Финансијска полуга,
односно задуженост на темељу једног истог крeдитног портфеља, може се
повећавати емитовањем нових дужничких вредносних папира на темељу
раније емитованих вредносних папира, све док на тржишту постоје купци,
13 BBB рејтинг представља границу инвестиционог квалитета, све обвезнице нижег
рејтинга називамо jumbo обвезнице.
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који су спремни да купе структурне финансијске производе.
Шема 2. 1 - Механизам финансијске полуге

На шеми 2. 1 приказујемо како функционише механизам финансијске
полуге. Процес се одвија тако што се на основу секјуритизације хипотекарног
крeditа, емитују хипотекарне обвезнице MBS (mortgage backed securities).
Инвестиционе банке продају MBS финансијским посредницима и за узврат
добијају 5% припадајуће камате. Финансијске институције даље продају
MBS на секундарном финансијском тржишту са припадајућом каматом од
8%. Међутим, напоменућемо да целокупан механизам финансијске полуге
зависи од уредности извршавања обавеза по основу хипотекарног крeдита
од стране власника куће (home owners).
Следећа шема 2. 2 показује како се на темељу постојећих хипотекарних
обвезница (mortgage backed securities – MBS)14 може повећати финансијска
полуга. Претпоставили смо да се у подлози налази секјуритизована имовина за коју ће се ex post показати да носи вероватноћу стопе неплаћања
од 50% и стопу губитка у случају неплаћања од 50%. Очекивани губитак
износи 25% крeдитног портфеља (0,25 = 0,5 џ 0,5) према G = PD x LGD
(Probability default x Loss given default)15.
Шема 2. 2 - Повећање финансијске полуге услед процеса секјуритизације са
ризиком неизвршења обавезе16

14 Према: Roubini, N. , The Current U. S. Recession and the Risks of a Systemic Financial
Crisis, New York University, 2008. , p. p 2-21.
15 Према: Gerardi, K, Shapiro A. H, Willen, P. , S. , Subprime Outcomes: Risky Mortgages,
Homeownership Experiences and Foreclosures, Federal Reserve Bank of Boston Working
Papers No. 07-15, 2007.
16 График рађен по тексту из: Lucas, D. , . , 2006Goodman, L. , Fabozzi, F. , Collateralized
Debt Obligation: Structures and Analyses, Wiley Second Edition, p. p 172-174,
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Сада ћемо претпоставити да је секјуритизована имовина субприме
крeдитни портфељ који се трансформише у хипотекарне обвезнице. Аранжер аранжира емитоване обвезнице у три класе:
(a) junior klasa се последња исплаћује и носи највећи ризик,
(b) među-klasa се исплаћује по извршењу,
(c) senior klasa је носилац најмањег ризика.
Аранжер структуира емисију тако да јуниор класа чини 10% портфеља,
među-klasa 65%, а senior 25% портфеља17. Финансијска полуга се повећава
тако што купци ових обвезница улазе у структуирање нових трансакција
(трансакције „друге генерације“). На субјекат посебне намене (издавалац)
се преносе senior и među-klasa обвезнице, те се на темељу секјуритизоване имовине издају нове групе класа дужничких вредносних папира који
се називају осигуране дужничке обавезе (обвезнице - collateralized debt
obligations – CDO). Овај процес препакивања новчаног тока омогућио је да
се од портфеља ризичне активе формира „неризичан“ новчани ток, јер је
наплативост потраживања уређена секвенцијално на следећи начин: нов-

17 Реч је о крајње поједностављеном примеру у којем нема крeдитног проширења,
односно јемства треће стране за крeдитни ризик, тако да купци обвезнице сносе
сав ризик и нема haircut-a - вишка процене вредности секјуритизоване имовине над
вредношћу емитованих обвезница.
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чани ток се усмерава најпре у senior траншу, а након потпуног измирења
обавеза по овим инструментима преноси се на наредну траншу. По правилу junior транша је требало да остане у поседу актера који врши секјуритизацију, као гаранција његове посвећености контроли ризика. Горња
шема јасно приказује да процес повећања финансијске полуге нема везе са
висином губитка секјуритизоване имовине, међутим можемо закључити
да повећање финансијске полуге доводи до промене идентитета крајњег
носиоца ризика тј. мења „локацију“ очекиваног губитка.
Од каквог утицаја је процес секјуритизације на тржиште некретнина
показује податак да је средином 2008. године у Америци од 10,6 хиљада
милијарди долара неотплаћених стамбених зајмова покривених хипотеком, свега 3,4 хиљаде милијарди у билансима традиционалних депозитних
институција, док је 6,6 хиљада милијарди долара пренето на хипотекарне
пулове18.
Слика 2. 3 - Финансијска полуга приватних компанија 2002-2007. године

Извор: Morgan Stanley, (2008), Private equity leverage multiples, www. morganstanley. com/im/msil/200809_msil_comm. pdf
На слици 2. 3 види се да се финансијска полуга приватних компанија
повећавала константно од 2002. године, да би се 2007. године повећала 6,2
пута.
За разлику од класичног повећања финансијске полуге кроз билансно
задуживање, повећање полуге кроз секјуритизацију је повезано с тржиш18 Видети: Mayer, C, Pence, K, Shane, S. The rise in mortgage defaults, Journal of Economic
perspectives, 23 (1), 2009, p. p 28-35.
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ним ценама дужничких финансијских инструмената који су настали процесом секјуритизације. У време монетарне експанзије, које је обележено
оптимизмом и апетитом (глађу) за ризиком, такве финансијске инструменте је увек могуће продати, јер за њима увек постоји тражња. Међутим,
када дође до преокрета, до вођења рестриктивне монетарне политике, сви
теже да продају такве финансијске инструменте, односно сви настоје да
удовоље расту тражње за резервама ликвидности. Финансијско успоравање тада захвата тржиште структурних финансијских производа, чије
цене више не одражавају само очекиване губитке на секјуритизованој
имовини, већ се првенствено налазе под утицајем тренутног односа понуде и тражње за новцем. У таквим условима није могуће изоловати пад цене
финансијског инструмента који представља објективан сигнал погоршања
вероватноће наплате, од пада цене који одражава поремећај на тржишту
новца, односно проблем ликвидности. Напоменућемо да су тржишта за
одређене врсте обвезница била недељама затворена19, почетком урушавања крeдитног тржишта.
Сада је јасније зашто се од почетка избијања кризе, тј. од почетка августа 2007. године, у сценарију развоја кризе стално мешају проблеми ликвидности с проблемима солвентности, односно губитака који произлазе
из немогућности наплате секјуритизоване имовине и непознате локације
губитака. Подсетимо, криза је избила почетком августа 2007. године као
криза ликвидности на хипотекарном (крeдитном) тржишту. До јула месеца 2007. године било је већ прилично јасно да су перформансе subprime
крeдитних портфеља знатно погоршане. Било је исто тако јасно, да су кроз
процесе секјуритизације створене бројне везе путем којих ће се проблеми
пренети широм света. Током јула месеца и у првој недељи августа 2007.
године укупно пет инвестиционих фондова под управљањем америчког
Bear Stearn’s-а, као и француски BNP Paribas, који су улагали у структурне
финансијске производе, обуставили су исплате улагача због губитака,
односно немогућности продаје секјуритизованих вредносних папира из
портфеља фондова (због немогућности “фер” вредновања тих вредносних

19 Видети: Roubini, N. , The Current U. S. Recession and the Risks of a Systemic Financial
Crisis, New York University, 2008, p. p 2-21.
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папира20).

ПРОПАСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА И ФИНАНСИЈСКОГ
ТРЖИШТА
Како је дошло до пропасти инвестиционих банака услед кризе хипотекарног тржишта?
Почетак кризе је био обележен потпуном неизвесношћу у погледу висине и локације очекиваних губитака. Каматне стопе на тржишту новца су
нагло скочиле, јер су финансијске институције почеле да чувају вишкове
ликвидности и да се повлаче са тржишта новца. Неизвесност у погледу висине и локације губитака нагло се прелила у повећавање премија на ризик
и смањење апетита према ризику.
До момента изласка секјуритизованих ХОВ на секундарно финансијско тржиште, дужник и поверилац у крeдитном послу финансирања стамбене изградње били су суседи. У периоду пре настанка кризе, а из разлога
настанка финансијских деривата односно иновација, по први пут у економској историји крeдитно потраживање осигурано стамбеном јединицом постаје глобално покретљив инвестициони материјал. Ова промена
свакако доводи до продужења „карика“ у ланцу учесника трговаца, инвеститора секјуритизованим ХОВ, при чему су извор ризика и крајњи актер
ризика постали све удаљенији. Самим тим, процес контроле је немогућ,
непредвидив, а тржиште је све мање ефикасно, односно склоно све драстичнијим грешкама. Глобализација хипотекарног тржишта омогућила је
проширење трговања секјуритизованим ХОВ. Према томе, глобална инвестициона активност је наметнула потребу за глобално координираним
надзором и регулацијом која таквом брзином није могла бити успостављена. Посебан аспект овог проблема доводи нас до закључка да је немогуће
било испратити где су били лоцирани губици изазвани трансмисијом кризе са хипотекарног на финансијско тржиште. Губици су могли бити свуда

20 За формалну несолвентност инвестиционих банака у критичним тренуцима
кризе делимично је крив и рачуноводствени стандард заснован на методу текуће
изложености (mark-to-market), уведен деведесетих. Ради се о регулацији која захтева
да се у билансима стања актива којом се тргује на секундарном тржишту води по
тржишним, уместо по књиговодственим ценама. У нормалној ситуацији то није
проблем, али када је секундарно тржиште MBS постало неликвидно и када овакве
хартије практично није било могуће продати, све инвестиционе банке које су имале
озбиљнија улагања у MBS постале су несолвентне.
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и појавити се било када. Иницијални крeдитор давно је могао избрисати
или отписати хипотекарни пласман из својих пословних књига и тиме га
пренети новом повериоцу, а он даље неком следећем21. Секјуритизованим
хипотекатним инструментима се тргује толико активно да је брзина преноса губитака добила до сада незабележене вредности.
Када су банке обављале секјуритизацију хипотекарних крeдита, купци секундарних хипотекарних инструмената захтевали су од банака да
гарантују наплативост. На тај начин ризик је и даље остајао у поседу банака, међутим већина ових гаранција није имала експлицитан облик, већ је
њена вредност извођена из репутације банке.
Постоје индиције да су актери који су обављали секјуритизацију хипотекарних крeдита координирали са рејтинг агенцијама и прилагођавали структуру транши методологији процене рејтинг агенција. Због тога
се већина емисија секјуритизованих ХОВ налазила на доњој граници квалитета. У пракси је било доста случајева да рејтинг агенције хипотекарне
инструменте оцене или обележе као неризичне, међутим, испоставило се
(рејтинг агенције су то касније и признале) да је у моделима које су користили приликом процене било доста грешака. Касније се испоставило да су
управо грешке потврђивале свест о шпекулативном балону.
Пуцањем ценовног (шпекулативног) балона некретнина, јављају се турбуленције на финансијском тржишту, где одређене инвестиционе компаније почињу да исказују губитке средином 2007. године. Да бисмо разумели
зашто су пропале, најпре је потребно приказати однос дуга и имовине компанија, као и инвестиционих (хипотекарних) банака.

21 Видети детаљније: Tobias, A, Shin, H. S. , Liquidity and leverage, Federal Reserve Bank of
New York Staff Reports, 328, 2009, p. p 12-15.
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Слика 3. 1 - Однос дуга и имовине инвестиционих компанија 2005 - 2008. г.

Извор: Thieu, R. , Financial ratio = Corporate leverage,
http://www. robinthieu. com/mybusiness. htm, 2008.
На слици 3. 1 се види да су компаније (Citigroup, Merill Lynch, Lehman
Brothers, AIG, Fannie and Freddie) имале веома висок однос дуга према
укупној имовини, који се као што видимо, повећавао константно у периоду између 2005. и 2008. године. Услед турбуленција, односно урушавања
хипотекарног, а касније и финансијског тржишта, горе наведене компаније
нису могле да покрију губитке сопственом имовином, тако да су одређене
компаније пропале, док су остале продате или национализоване.
Међутим, напоменућемо следеће чињенице Bear Stearns инвестициона
банка спашена је од банкрота тако што је држава продала њену имовину JP Morgan-у. Огромна државна средства су „упумпана“ у највећу осигуравајућу групацију на свету AIG (American Insurance Group). Washington
Mutual, 6-та по реду банка по величини депозита у Америци, продата је
такође JP Morgan-у. Wachovia, 3-ћа по реду банка по величини депозита
у Америци, продата је Wells Fargo-у, после обустављања продаје City банци. Због страха кризе ликвидности Merill Lynch је продата Bank of America,
док су Goldman Sachs и Morgan Stanley принуђени да промене статус из
инвестиционих банака у знатно регулисаније и универзалније банкарске
холдинг компаније. Горе наведени догађаји десили су се у септембру 2008.
године и тај септембар се назива „црвени септембар“ (red september).
Резиме процеса пропасти инвестиционих банака, услед фианансијске
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кризе сагледавањем упоредо микро и макроекономског приступа
Цене некретнина представљају важан економски параметар, посебно у САД. Америчка домаћинства имају високу склоност ка потрошњи,
док вредност некретнина представља главни показатељ нето вредности
домаћинства, односно вредности колатерала с којима она располажу за
приступ крeдитима22. Притом, вредност некретнина представља један од
најважнијих показатеља понашања домаћинстава у погледу уредности
отплате хипотекарних крeдита. Висока задуженост домаћинстава, која је
праћена најширом могућом употребом хипотекарних крeдита, што укључује и ненаменске употребе средстава из таквих крeдита (спекулације),
условљава велику осетљивост инвестиција и потрошње на промене вредности колатерала (хипотеке). Када вредности колатерала (хипотеке) расту,
расту и нови крeдити. Тако се успоставља некретнинско - крeдитна спирала. Пратећи исту логику, постоји висока осетљивост уредности отплате
крeдита на промене каматних стопа. Тако се затвара круг између вредности колатерала, каматних стопа, доступности крeдита и економске активности. Тај „круг“ је познат као финансијски акцелератор.
Финансијски акцелератор представља макроекономску апстракцију.
Један од највећих проблема за макроекономисте лежи у непознавању микроекономских механизама путем којих делује акцелератор. У овом случају он је функционисао путем тржишта другоразредних хипотекарних
крeдита (subprime).
На микроекономском нивоу, кључну улогу у покретању кризе одиграли
су subprime крeдити који бележе у просеку три пута већу стопу неплаћања
од хипотекарних крeдита већег квалитета.
Посебно треба дефинисати структурне финансијске производе и учинке њиховог преливања. Структурни финансијски производи, првенствено
они који су настали секјуритизацијом, одиграли су важну улогу у преливању проблема са subprime тржишта на друга финансијска тржишта, инструменте и институције. Криза је попримила шира обележја кроз четири
процеса23:
1. Развојем структурних финансијских производа, створена је основа
22 Детаљније: Demyanyk, Y, Van Hemert, O. , Understanding the Subprime Mortgage Crisis,
Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper 2007-05, 2007 p. p 3-30.
23 Видети: Roubini, N. , The Current U. S. Recession and the Risks of a Systemic Financial
Crisis, New York University, 2008. p. p 2-21.
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за пренос ризика на друге финансијске институције путем глобалног финансијског тржишта.
2. Развојем структурних финансијских производа створена је основа
за готово неограничено прикупљање нове ликвидности, повећање
финансијске полуге и раст цена хипотекарних обвезница, док је тржишна атмосфера позитивна (повољна).
3. Пратећи исту логику, развојем структурних финансијских производа створена је основа за нагло повлачење ликвидности, смањење
финансијске полуге и појаву фундаментално потцењених тржишних вредности хипотекарних обвезница у условима негативне (неповољне) тржишне атмосфере.
4. Негативни учинци на економску активност могу имати негативне
повратне ефекте на квалитет других врста крeдитних портфеља.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Закључићемо да је приступ, који подразумева да је ризик портфеља
секјуритизованих ХОВ, самим тим и секундарних хипотекарних инструмената, посматран у целини, нижи од ризика елемената портфеља, теоријски
оправдан. Међутим, у пракси је и даље остајао огроман системски ризик
који је коначно и довео до избијања кризе која се путем процеса секјуритизације муњевито пренела са хипотекарног на финансијско тржиште. Финансијска криза је настала као резултат злоупотребе идеје о слободном и
нерегулисаном финансијском тржишту. Модел слободног тржишта је у основи добро замишљен модел, међутим имплементација је била лоше спроведена јер се на тржишту (поготово тржишту ХОВ) није узимала у обзир
асиметрија информација и морални хазард. Због преливања кризе путем
процеса секјуритизације на финансијско тржиште одређене финансијске
институције су пропале, док су неке спашене (ову тврдњу стављамо на терет држави и ФЕД-у због примене принципа „Сувише велик да би пропао
- Too big too fail“). Државна интервенција у области финансијских тржишта
је након много година поново актуелна, док је концепт неолиберализма и
одбацивања улоге државе доживео пораз. Досадашњи концепт организације заснован на laisses faire идеологији, ће заменити институционално регулисан финансијски систем, а нарочито финансијска тржишта (у домену
процеса секјуритизације, трговине секјуритизованим ХОВ, финансијским
дериватима и др. ) који ће бити у стању да предвиђа и спречава неодговор-
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но понашање финансијских субјеката. О горе наведеном свакако говори
чињеница да је Сенат САД изгласао закон писан на 1500 страница (Wall
Street законодавство) који за циљ има смањење рискантног понашања на
финансијском тржишту, а посебан део закона се тиче и секјуритизације
крeдита, као и трговања секјуритизованим хартијама од вредности.

SUMMARY
THE SECURITIZATION OF MORTGAGE LOANS AS THE
CAUSE OF TRANSMISION CRISIS ON THE FINANCIAL
MARKET
The working paper analyzes the process of securitization of
all types of mortgage loans whose conversion into securities representing ground spillover from the mortgage crisis on financial
markets. The working paper explains the connection with the
mortgage credit market, where special emphasis is placed on the
process of securitization, credit fragmentation process in the U. S.
, as well as the biggest mistakes when converting mortgages into
securities. We will explain the increase in financial leverage due to
financial market which cause securitization process. The risk of
default on mortgage loans leads to an inability of evaluation of a
major asset classes of securities. The working paper also shows the
role of rating agencies in the entire process of evaluation securities.
Finally, the working paper shows the failure of financial institutions due to financial market crisis that is transferred through the
securitization process from the mortgage market.
Key words: mortgage market, financial markets, securitization, financial leverage, rating agencies, financial crisis.
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RESUME:
The financial crisis is a result of misuse of the idea of a free and unregulated
financial market. Model of the free market is fundamentally well-designed model,
however implementation has been poorly implemented because the market
(especially the Securities Market) did not take into account the information
asymmetry and moral hazard. Because of the spillover of the crisis through a
process of securitization onto the financial market, certain financial institutions
have collapsed, while some were saved (this claim will be imputed to the
government and the Federal Reserve because of the application of the principle
“too big to fail”). After many years government intervention on financial markets
is actual again, while the concept of neo-liberalism and the rejection of the role
of the government suffered a defeat. Existing concept of organization based on
laisses faire ideology, shall replace the institutionally regulated financial system,
particularly the financial markets (in the domain of the process of securitization,
trade of securitized securities, financial derivatives, etc. ) which will be able to
predict and prevent the irresponsible actions of financial subjects. The paper
analyzes the process of securitization of all types of mortgage loans whose
conversion into securities represents ground spillover from the mortgage crisis
on financial markets. The paper explains the connection with the mortgage
loan market, where special emphasis is placed on the process of securitization,
credit fragmentation process in the U. S. , as well as the biggest mistakes when
converting mortgages into securities. We will explain the increase in financial
leverage due to financial market which causes the securitization process. The
risk of default on mortgage loans leads to inability of evaluation of major asset
classes of securities. The paper also shows the role of rating agencies in the
entire process of evaluation securities. Finally, the paper shows the failure of
financial institutions due to financial market crisis that is transferred through
the securitization process from the mortgage market.

Овај рад је примљен 25.10.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ У ФУНКЦИЈИ
РАЗВОЈА ТРЖИШТА КАПИТАЛА
САЖЕТАК: Инвестициони фондови су се код нас појавили
почетком 2007. године, по многима, са значајним закашњењем.
Због значајног раста тржишта акција у том периоду, врло брзо
је основано више акцијских фондова који су бележили значајне стопе приноса, све док криза није захватила тржиште
акција и довела до значајног пада. Са падом тржишта акција
појавили су се и конзервативнији фондови. Данас од укупно
13 фондова, два фонда су балансирана, три су фонда очувања
вредности имовина, а осталих осам су акцијски фондови.
Инвестициони фондови нуде неколико предности инвеститорима: Професионално управљање фондом, диверзификација, једноставан приступ, ликвидност.
Кључне речи: инвестициони фонд, портфолио, инвеститор, нето вредност фонда, инвестициона јединица.

УВОД
Инвестициони фонд представља финансијску институцију која повлачи средства мањих инвеститора којима за узврат емитује акције или издајe
потврде о финансијској активи фонда (Шошкић и др. 2009. , стр. 465). Тако
прикупљена средства инвестициони фондови инвестирају на домаћем, и/
или међународном финансијском тржишту, у различите врсте хартија од
1
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вредности стварајући при томе диверзификовани инвестициони портфолио.
За ефикасно инвестирање средстава инвестиционог фонда брине се
професионални менаџер или стручни тим људи који представља портфолио менаџмент компаније. Приходи по основу хартија од вредности се деле
сразмерно њиховом учешћу, који су умањени за вредност провизије на име
услуге портфолио менаџера. Свака „акција“ инвестиционог фонда представља сразмерно учешће у потфолиу хартија од вредности под њеном управом. Управљање портфолиом од стране инвестиционог фонда спроводи
се у име и за рачун власника „акција“ у циљу постизања оптималног профита. На тај начин инвестициони фонд у име инвеститора улаже у читав
спектар различитих хартија од вредности.
С друге стране, треба правити разлику између појма управљачких
компанија које у свом саставу могу имати један или више инвестиционих
фондова. По правилу, управљачке компаније су састављене од више инвестиционих фондова који имају засебне циљеве, менаџмент, инвестиционе
стратегије и своју портфолио структуру.
Основни разлог за њихово оснивање јесте да се превазиђу слабости
својствене индивидуалном инвестирању. Ове слабости произилазе из немогућности да се задовоље следеће три битне претпоставке за успешно
улагање:
1. инвестиција не сме бити концентрисана на једном месту, већ распоређена на више места
2. инвеститор треба да је добро информисан о оном у шта улаже у
супротном је велика вероватноћа да ће имати губитак
3. инвеститор треба стално да прати шта се дешава са инвестицијом,
с обзиром да се крупне промене често дешавају брзо и да остављају
мало времена за ефикасно реаговање
Међутим, већина индивидуалних инвеститора је ограничена недовољним износом капитала за праву диверзификацију. Ограничена је недовољном способношћу да правилно процене различите могућности за улагање,
као и недостатком времена да се прати шта се дешава са инвестицијом,
како би се реаговало на време.
Инвестициони фондови за своје улагаче врше смањивање инвестицио-
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ног ризика кроз поступак диверзификације. Ово постизање ефекта диверзификације је у потпуности доступно и малим акционарима, јер у највећем
броју случаја имају низак доњи „праг“ улагања. Тако да инвеститор и са
малим средствима инвестираним у инвестициони фонд, добија диверзификацију разлика својствену великим инвестиционим износима инвестираним у велики број различитих хартија од вредности. На тај начин може
доћи до пада вредности само дела портфолија, односно да такав пад буде
компензован порастом вредности другог дела портфолија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ И НАЧИН УПРАВЉАЊА ИНВЕСТИЦИОНИМ
ФОНДОВИМА
Карактеристично је да инвеститор релативно јефтино добија услугу
комплетног управљања својим средствима као и минимизирање пратећих
трошкова књиговодства, чувања хартија од вредности, трансакционих
трошкова и сл. При томе су најчешће приноси инвестиционих фондова
далеко већи од приноса на орочену штедњу. Ако томе додамо и могућности
различитих плаћања и програмиране штедње и испата које нуде неки инвестициони фондови, тада је јасно да динамичан раст популарности ових
фондова није случајан.
Инвестиционим фондовима управља Друштво за управљање инвестиционим фондовима. Друштво за управљање инвестиционим фондом организовано је као затворено акционарско друштво. Оно у свом саставу може
имати више инвестиционих фондова са различитим политикама улагања
и приносима. Једино ограничење у броју фондова Друштва за управљање
јесте да сваки фонд треба да има бар једног портфолио менаџера. Друштво
за управљање инвестиционим фондовима управља фондом, води инвестициону политику, доноси инвестиционе одлуке, води евиденцију о члановима фонда и вредностима њихових удела у фонду, обавља одређене административне, рачуноводствене и маркетиншке послове у име фонда. На
врху пирамиде друштва је Скупштина акционара, затим долазе Управни
и Извршни одбор. Извршни одбор се дели на директора Извршног одбора
који руководи сектором маркетинга, продаје, управљања имовином и чланове Извршног одбора који су задужени за одељење финансија и правне
послове у чијем саставу се налази и интерна контрола и ревизија.
Нето вредност фонда (NAV) представља вредност хартија од вредности и друге имовине из портфолиа фонда, умањену за износ обавеза. NAV
се сваког радног дана изводи по завршетку трговања. С обзиром на то да
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се вредност хартија од вредности свакодневно мења, тако се и нето вредност фонда свакодневно мења. Нето вредност фонда представља добар
показатељ успешности пословања инвестиционог фонда. Инвестициона
јединица је сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини отвореног
инвестиционог фонда.
Вредност инвестиционе јединице израчунава се тако што се нето
вредност фонда подели са укупним бројем инвестиционих јединица. То
значи да ако је нето вредност фонда 100. 000 динара, а укупан број инвестиционих јединица 100, вредност једне инвестиционе јединице ће
бити 1. 000 динара. Уколико се следећег дана нето вредност фонда повећа
за 10. 000 динара, вредност инвестиционе јединице ће бити 1. 100 динара (под условом да се број јединица није променио). Почетна вредност
инвестиционе јединице свих отворених фондова износи 1. 000 динара.
Успешност фонда не може бити загарантована, ако претходно пословање
фонда није гарант будућих резултата. Ризик који се сноси улагањем у инвестициони фонд постоји и то у зависности колико је инвеститор спреман
да ризикује. Инвеститор се може одлучити за врсту фонда која њему највише одговара.
Фондови са ризичнијим улагањима потенцијално имају и веће приносе, док фондови са релативно конзервативном политиком улагања, (као
што су фондови очувања вредности), имају мање приносе. Улагањем у ове
фондове инвеститори се излажу мањем ризику.
Закон о инвестиционим фондовима конципиран је у складу са најбољим међународним праксама у регулисању ових институција. Он предвиђа низ контролних механизама којима се повећава сигурност инвестиционих фондова, док се инвеститори штите од превара и злоупотреба.
Рекламни материјали треба да испуне одређене стандарде и да на коректан начин информишу потенцијалне инвеститоре. Регулатива може да
допринесе да је инвеститор адекватно информисан о ризицима инвестирања у одређени фонд. На инвеститору је инвестициона одлука, уз услов
да ризик изабраног фонда сноси сам. Како не постоје ограничења у погледу висине приноса, тако не постоје ограничења ни у висини губитка.
Пракса тржишта капитала указује да су бројне погодности које нуде
инвестициони фондови (Шошкић, 2001. , стр. 228):
1. Професионални менаџмент, што значи да искусни стручњаци управљају портфолиом много боље него што би то и један поједи-
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начни инвеститор могао да уради, чак и након детаљне анализе и
„ослушкивања“ тржишта. Затим, многи индивидуални инвеститори не желе да „жртвују“ своје време учењу како учествовати на
финансијским тржиштима. Затим они немају потребне вештине за
то, нарочито у анализи иностраних акција. Из наведених разлога
индивидуални инвеститори радије поверавају свој новац професионално оспособљеним особама,
2. Диверсификација, што значи да се у портфолиу инвестиционог
фонда налазе хартије од вредности различитих емитената, чиме се
смањује ризик у случају да поједини емитенти остваре лоше финансијске резултате. С обзиром да је учешће хартија од вредности
таквих емитената у укупном портфолиу мали, није угрожен комплетан портфолио хартија од вредности,
3. Лакоћа (ре)инвестирања, што значи да се најчешће не условљава
минимални износ улагања, а касније се могу куповати и додатне
акције, чак иако инвеститор не располаже већим износом средстава. Инвестициони фондови такође нуде могућност аутоматског реинвестирања дивиденди и планове повлачења средстава, за које су
посебно заинтересовани финансијски мање дисциплиновани инвеститори или пензионери којима је потребан месечни приход.
Инвестициони фондови воде уредну и транспарентну евиденцију свог
пословања, њихове цене се јавно котирају, тако да се може трговати мањим
бројем акција.

инвестиционе фондове се може рећи да су у функцији инвеститора:
1. ради акумулације богатства,
2. ради очувања вредности,
3. ради шпекулативног достизања високих стопа приноса.
Најчешћи разлог опредељења инвеститора за инвестициони фонд налази се у акумулацији богатства. Између фонда и инвеститора се успоставља партнерство са циљем акумулирања што је више могуће капитала,
путем континуираног инвестирања и реинвестирања средстава. Фонд настоји да рационално искористи ресурсе инвеститора и обезбеди инвеститору високе приносе.
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Приходи инвестиционог фонда се остварују путем (Вуњак и др. , 2003.
, стр. 142):
1. приноса (дивиденде и камате),
2. капиталног добитка,
3. нереализованог капиталног добитка.
Карактеристично је за инвеститоре да користе инвестиционе фондове
као начин да очувају вредност свог улога. У нормалним економским условима и околностима фондови представљају прилично сигурно место за
очување вредности инвеститоровог капитала, а при томе могу да остваре
и атрактиван принос. Фондови краткорочних и средњорочних обвезница
су добар избор за инвеститоре који теже да очувају капитал и да у дужем
периоду остварују приход. Краткорочно оријентисани инвеститори пласирају свој капитал у фондове новца, тежећи што атрактивнијем приносу.
Шпекулативно понашање и заузимање кратких позиција су све чешћи
случајеви, али је већина инвестиционих фондова ипак дугорочније оријентисана и нису погодно средство таквог трговања. Један од начина за краткорочно трговање и шпекулације јесте улазак у фондове и излазак из фондова, у зависности од промена инвестиционе “климе”. Ако се ово ради у
фамилији фондова, инвеститор може избећи одређене провизије или платити само минимални износ провизија. Постоје и дугорочно оријентисани
инвеститори који теже високим приносима и прихватају већу изложеност
ризику, те инвестирају у фондове који примењују агресивне стратегије трговања. То су углавном мањи, уско специјализовани фондови.
Инвестициони фондови су корисни и са аспекта друштва, јер представљају атрактиван механизам привлачења средстава од малих индивидуалних инвеститора, стављајући га на располагање фирмама. У супротном, појединци и породице би се радије одлучили за потрошњу него
за штедњу или би орочили средства на рачунима банака, уз далеко нижи
принос. Фондови нуде рационалан начин да се и мали инвеститори укључе и повећају стопу штедње у некој националној економији.
Један од већих недостатака инвестиционих фондова се односи на чињеницу што укључују додатне трансакционе трошкове и што могу бити прилично скуп начин улагања за индивидуалне инвеститоре. Већина фондова
наплаћује провизију приликом уласка или изласка из фонда. Такође се на
годишњем нивоу наплаћује „управљачка провизија“ за професионалне ус-
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луге менаџмента који управља фондом. Ова провизија се плаћа без обзира на остварене резултате фонда. Индивидуални инвеститори треба, пре
уласка у неки инвестициони фонд, да упореде користи и трошкове које би
остварили улагањем средстава у дотични инвестициони фонд.
Основне врсте инвестиционих фондова су:
•

отворени

•

затворени

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОТВОРЕНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА
НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА
Отворени инвестициони фондови представљају посебне фондове без
правног субјективитета. Међусобно се разликују по врстама хартија од
вредности у које улажу, па стога могу бити: фондови раста вредности имовине и балансирани фондови. Отворене инвестиционе фондове, уз одобрење Комисије за хартије од вредности, оснива и њима управља Друштво
за управљање инвестиционим фондовима. Отворени инвестициони
фондови представљају могућност улагања средстава, при чему улагачи
своја „слободна“ средства, поверавају специјализованим институцијама
(друштвима за управљање инвестиционим фондовима), чији је задатак
да поверена средства улажу на финансијским тржиштима тако да за своје
улагаче остваре максимално могући принос уз прихватање дефинисаног
ризика. Карактеристичност отворених инвестиционих фондова огледа се
у диверзификацији улагања у различите финансијске инструменте који
пружају могућност већег повраћаја на уложена средства у односу на банкарски депозит и сличне облике пласмана. Они истовремено носе знатно
мање ризике од самосталног наступа на финансијским тржиштима. При
оваквом виду улагања, власницима инвестиционих јединица је загарантовано право да у сваком тренутку, по цени и условима одређеним проспектом и статутом фонда, могу затражити исплату својих удела и тако
иступити из фонда. Пословање инвестиционих фондова и Друштава за
управљање који су овлашћени за рад у Републици Србији регулисано је Законом о инвестиционим фондовима. Надзорно тело које контролише рад
инвестиционх фондова и Друштава за управљање је Комисија за хартије
од вредности. Када говоримо о инвестиционим фондовима, првенствено
мислимо на отворене инвестиционе фондове.
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У суштини се ради о капиталу који улагачи уплате у фонд, а затим
Друштво за управљање фондом (ДЗУ) тај капитал улаже у хартије од вредности (акције, обвезнице...) са циљем да му повећају вредност.
У зависности од одабраног инвестиционог циља, отворени инвестициони фондови се могу делити на:
1. Фондове очувања вредности имовине који улажу у краткорочне
дужничке хартије од вредности и новчане депозите. Ови фондови
имају најмању стопу ризика и као такви остварују најниже приносе у односу на остале врсте отворених фондова. Приноси оваквих
фондова су обично нешто већи од инфлације и камата на депозите
код банака.
2. Фондове прихода, који улажу најмање 75% своје имовине у дужничке хартије од вредности (обвезнице). Овај фонд је прикладан за
конзервативне инвеститоре. Улагање у фонд прихода носи нешто
већи ризик од улагања у фонд очувања вредности имовине, а тиме
и остварује нешто веће приносе. Карактеристика фонда прихода је
да је изложен ризику кретања каматних стопа, другим речима: када
каматне стопе расту, вредност имовине фонда прихода се смањује.
Балансиране фондове, који улажу најмање 85% имовине у власничке
и дужничке хартије, с тим што у дужничке хартије од вредности улаже
најмање 35%, а највише 65% укупне имовине фонда. Ови фондови носе
умерену стопу ризика и умерене приносе.
Фондове раста вредности имовине, који улажу најмање 75% вредности
своје имовине у власничке хартије од вредности (акције). Овакви фондови
су најризичнији и најпримернији инвеститорима који су спремни да прихвате висок ризик инвестирања.

30

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 23-39

Графикон бр. 1 – Вредност инвестиционе јединице на дан 28. 02. 2009.

Извор: www. investicioni fondovi
Графикон бр. 1 приказује стање инвестиционих јединица 14 инвестиционих фондова у Републици Србији на дан 28. 02. 2009. године. Просечна
вредност инвестиционе јединице износила је 533 динара. Највећу вредност
инвестиционе јединице је имао Focus Novčani Fond 1. 049 динара, затим
HIPO Balance 1. 008 динара. Ова два инвестициона фонда су се издвојила
на врху по вредности инвестиционе јединице, пошто треће место заузима Делта Плус са 803 динара вредности инвестиционе јединице. Већина
инвестиционих фондова има вредност инвестиционе јединице између 396
динара и 538 динара, што представља и просек вредности инвестиционе
јединице.
Стопа укупног приноса код отворених инвестиционих фондова се
може израчунати на следећи начин: (Шошкић, 2001, стр. 257)

Легенда:
P – ознака принос од дивиденди и камата
K – ознака за реализовани капитални добитак
t – ознака за време
(NAV t+1- NAV t) - раст вредности NAV или нереализовани капитални
добитак
Треба истаћи да код отворених инвестиционих фондова инвеститори
не добијају пун износ укупног приноса, јер се менаџмент провизија и друге
„невидљиве“ провизије наплаћују пре рачунања NAV.
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Графикон бр. 2 Процентуално учешће најзаступљенијих типова
отворених инвестиционих фондова широм света, 2009. година

Извор: www. Investment Company Institute

Из презентованог графичког приказа се може закључи да су на
финансијским тржиштима широм света највише заступљени инвестициони фондови који улажу у акције (47 %). Подједнако учешће
имају фондови који улажу на тржишту новца и фондови који улажу у обвезнице (по 18 %). Нешто мање учешће имају балансирани
или мешовити инвестициони фондови (10 %), док сви остали типови
фондова чине заједно 7%.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАТВОРЕНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА
НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА
Инвестициони фонд затвореног типа је класична форма акционарског
друштва. Оснива се емисијом акција које гарантују њиховим власницима
сва права која акција у себи садржи. Има назив ”затворени”, јер је уновчавање акција могуће једино на секундарном тржишту ефеката. Из тог разлога ова форма инвестиционих фондова је у значајнијој мери заступљена у
оним тржишним привредама у којима је тржиште капитала већ развијено
(Ристић, 1990. , стр. 107).
Затворени инвестициони фондови у Србији су организовани као акци-
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онарска друштва која средства прикупљају јавном понудом акција. Даља
трговина се обавља на берзи, па се стога ово може упоредити са иницијалном јавном понудом и трговањем акција неке компаније. То значи да затворени фонд има одређен број акција и у теорији максимално онолико
власника акција, колико и акција, за разлику од отворених фондова који
могу имати неограничен број инвеститора.
Минимални капитал који је потребан за оснивање затвореног инвестиционог фонда је 200. 000 евра - он мора бити уплаћен на рачун кастоди
банке пре уписа у регистар инвестиционих фондова. Након одобрења које
комисија даје на проспект затвореног фонда, врши се иницијална јавна
понуда акција, док се даља трговина обавља на берзи (организованом тржишту) по утврђеним правилима.
Друштво за управљање затвореним фондом има обавезу да објављује
нето вредност фонда по акцији најмање једном месечно. Такође, свим акционарима фонда се достављају шестомесечни финансијски извештаји
фонда са мишљењем екстерног ревизора. Ово доноси додатну димензију
креирању вредности акције фонда, пошто се њом тргује по тржишној
вредности која се свакодневно формира на организованом трзишту (берзи). За разлику од инвестиционих јединица у отвореним фондовима, та
цена може одступати од нето вредности фонда по акцији.
Акције затвореног инвестиционог фонда могу се куповати по дисконту
(уколико се акције на тржишту продају по вредности нижој од нето вредности фонда) или се акцијама тргује по премији (цена виша од вредности
фонда по акцији).
Стопа укупног приноса код затворених инвестиционих фондова се
може израчунати на следећи начин: (Шошкић, 2001. , стр. 257)

Легенда:
(C t+1 - Ct) – ознака за капиталну апресијацију
d - ознака за дивиденде
C – ознака за цену акције
t – ознака за време
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Затворени инвестициони фондови у складу са инвестиционом политиком могу се поделити на:
1. Фондове који више од 50% вредности улажу у хартије од вредности
којима се тргује на организованом тржишту у Републици или берзанском тржишту у иностранству,
2. Фондове који више од 50% имовине улажу у акције акционарских
друштава којима се не тргује на организованом тржишту. Ова врста затворених фондова носи са собом и ризик који је већи од просечног, што је неопходно нагласити у његовом проспекту,
3. Фондове који улажу више од 60% имовине у некретнине. Некретнине у које фонд улаже своја средства процењује одбор Друштва
за управљање. Он има најмање три проценитеља на крају сваке календарске године или чешће уколико раст цена некретнина на мало
прелази 10%.
За разлику од отворених фондова који у сваком тренутку откупљују
инвестиционе јединице од инвеститора, затворени фондови не откупљују
своје акције, осим у случајевим који су наведени у оснивачком акту. Од
тренутка расписивања јавне понуде свим акционарима за стицање сопствених акција, понуда важи најдуже 18 месеци и то за све акционаре до
тренутка стицања наведеног броја акција. Понуђена цена не може да буде
већа од цене нето вредности по акцији. Једино у случајевима великог поремећаја тржишта или уколико после предвиђеног периода за стицање сопствених акција фонд није прикупио очекивани број акција, тада може да их
откупи директно на организованом тржишту. Понуду за стицање сопствених акција одобрава комисија, а понуда се објављује у дневним новинама.
Иако затворени инвестициони фондови у свом пословању прате законска ограничења приликом инвестирања, може се рећи да они носе већи
ризик у односу на отворене фондове због инвестирања у компаније које се
не листирају на берзи и чија процена вредности може бити неадекватна.
Као једна од потенцијалних мана (не мора да буде уколико су им акције
ликвидне) затворених фондова наводи се и ниска ликвидност (не можете
у сваком тренутку уновчити своје акције као што је то случај са инвестиционим јединицама код отворених фондова). Ипак, ова врста фондова
често доноси веће приносе и омогућује улагање у неке атрактивне компаније којима се не тргује на организованом тржишту. Такође, ови фондови
пружају већу флексибилност менаџерима, јер се увек зна са колико новца
се располаже, те се могу вршити дугорочна улагања, док су позиције које се
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држе у новцу и новчаним еквивалентима мање и по правилу доносе нижи
принос.
Табела бр. 1 - Разлике отворених и затворених инвестиционих фондова
Отворени инвестициони фонд
Са инвестиционим јединицама се не тргује
на организованом тржишту хартија од
вредности.

Затворени инвестициони фонд
Акцијама затворених инвестиционих
фондова се тргује на организованом тржишту хартија од вредности.
Инвеститор, који жели продати или
купити акцију затвореног фонда, мора
»пронаћи« особу, која жели купити или
продати акције. То се може урадити на
берзи.
Вредност акција затворених инвестициоКуповна и продајна цена инвестиционих
них фондова се мења сваки дан на основу
јединица отвореног фонда, је увек једнака
чистој вредности фонда по инвестиционој понуде и потражње тржишних учесника
на тржишту хартија од вредности.
јединици.
Последица тога је могућа промена курса
акција за неколико процената ,од чисте
нето вредности средстава инвестиционог
фонда.
Број издатих инвестиционих јединица отБрој акција, које издају затворени инвесворених инвестиционих фондова се мења
тициони фондови је сталан, може се посвакодневно на основу понуде и потражње већати само ако се менаџер фонда одлучи
инвеститора-улагача.
за издавање нових акција.
Инвеститори инвестиционе јединице отС тог становишта су затворени фондови
слични осталим акционарским друштворених инвестиционих фондова купују
непосредно од Друштва за управљање.
вима.
Хартије од вредности у које улаже отворени Затворени фондови могу имати у свом
инвестициони фонд су више ликвидне, са
портфолију велики део хартија од вредњима се тргује на организованом тржишту ности које нису ликвидне. Са њима се не
хартија од вредности.
тргује на организованом тржишту хартија од вредности.
Инвеститор - улагач плаћа улазну накнаду Инвеститор - улагач у акције затвореног
код куповине инвестиционих јединица и
инвестиционог фонда плаћа провизију
излазну накнаду код продаје инвестицикод куповине и продаје берзанском пооних јединица, у зависности од политике
среднику.
друштва за управљање фондом.
Менаџери отворених инвестиционих
Мотивација менаџера затворених фонфондова су јако мотивисани за достизање
дова при достизању успешности је нешто
успешности фонда. На тај начин лакше
мања.
придобијају нове инвеститоре.
Ризик инвестирања у затворени инвестициони фонд је већи од ризика инвестирања у
отворени инвестициони фонд са истим саставом имовине.

Извор: www. investicioni fondovi
Данас је све мање изражена граница између отворених и затворених
инвестиционих фондова. На тржишту капитала су присутне затворе-
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не инвестиционе компаније које имају уговорне могућности да у случају
драстичног пада цене њихових акција испод NAV, могу позајмити средства
и откупити део својих акција, чиме би подстакли тражњу. На овај начин се
њихова цена приближава нето вредности активе. Уколико се цена акција
затвореног фонда предуго задржава испод нето вредности активе, тада
се може организовати гласање акционара о трансформацији из затвореног у отворени фонд. Постоје и тзв. интервални затворени инвестициони
фондови који у одређеним интервалима (једном месечно или квартално)
послују као отворени фондови, тј. имају могућност откупа својих акција.
У пракси се уводе и тзв. отворени инвестициони фондови са дужим
роком наплате, са обавезом да уместо одмах, исплате акционара који повлачи своја средства из фонда, у року од седам радних дана од испостављања захтева. Суштина свих хибридних форми инвестиционих фондова
јесте да искористе карактеристичне предности, при чему треба да избегну
недостатке ова два типа фондова. У последње време се тежи све већој флексибилности фондова у изузетно променљивим тржишним условима, уз
изражену атрактивност за потенцијалне инвеститоре.
Графикон бр. 3 - Процентуална заступљеност
инвестиционих фондова по континентима у 2009. години

Извор: www. Investment Company Institute
Графички приказ показује да је више од половине свих инвестиционих
фондова у свету, пореклом са америчког континента. Из Европе је око једна трећина свих инвестиционих фондова, док је најмање фондова из Азије
и Африке (11 %). Ови подаци кореспондирају са степеном развијености финансијских тржишта на поменутим континентима.
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Предности инвестиционих фондова у односу на појединачне капитале
су бројне (Дугалић и др. 2006. , стр. 295). Велики капитал им омогућава
да инвестирају и тамо где појединачни инвеститори нису у могућности да
то учине. Брокерима плаћају најниже провизије. Пружају највећу сигурност акционарима због разлуђене диверсификације хартија од вредности.
Имају могућност да утичу на грађење тржишта и манипулишу берзанским
ценама.

ЗАКЉУЧАК
Инвестициони фондови су најпогоднија форма за развој и успешно
функционисање тржишта капитала. За инвестиционе фондове је карактеристично да у облику институционалних инвеститора продају власничке
хартије од вредности, (акције). Инвестициони фондови инвестирају свој
капитал у дугорочне хартије од вредности, купујући исте од различитих
емитената, а уједно емитују сопствене дугорочне хартије од вредности и
врше њихову даљу продају. Они поседују свој сопствени портфолио дугорочних хартија од вредности, а могу бити организовани као инвестициони фондови отвореног типа, затвореног типа и као државни инвестициони фондови. Само функционисање и пословање фондова није могуће без
постојања берзе као организованог простора на којем се врши куповина и
продаја хартија од вредности од стране институционалних инвеститора.
Инвестициони фондови нису довољно имплементирани на финансијском тржишту Србије. Инвестиционе јединице у протеклом периоду
имале су месечни пад и до 20 %. Само у марту 2009. године, “истопило” се
400 милиона динара капитала, а у фондовима се не крије да у последњих
шест месеци 2009. године није било нових улагача. Од уложених новчаних
средстава, инвеститорима је у просеку остајало упола мање, а очекивани
приноси од 30% нису ни приближно остваривани. Чак и ако би појединци
одлучили да сада новац повере фондовима и сачекају боља времена, не постоје гаранције да ће неки фондови после неколико месеци уопште постојати. Ако се зна да је домаћа индустрија буквално на “издисају” оправдано
је питање зашто би било који оснивач улагао новац у нешто што ће сутра
сигурно мање да вреди. Ово пре свега важи за фондове раста вредности
имовине који су везани за проблеме Београдске берзе, чија је капитализација у овом тренутку тек милијарду евра, што је за 80 % мање него пре две
године. Фондови располажу са имовином од 11 милиона евра, а пред крај
2007. године шест фондова је располагало са чак 50 милиона евра.
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SUMMARY
INVESTMENT FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF
CAPITAL MARKET
Mutual funds appeared to us in early 2007, according to many
with substantial delays. Due to significant growth in market share
during that period, it quickly established a number of action funds
which noted significant rates of return until the crisis has not affected the stock market and led to a significant decline. With the
fall of stock markets appeared more conservative funds. Today, of
13 funds, two funds are balanced, three of the fund to preserve
the value of property, and the remaining eight are equity funds.
Mutual funds offer several advantages to investors: professional
fund management, diversification, easy access, liquidity.
Key words: mutual fund, portfolio, the investor, net assest value, the investment unit.
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RESUME
Mutual funds are the most appropriate form of development and successful
functioning of capital markets. For investment funds is a characteristic that,
in the form of institutional investors selling equity securities (shares). Mutual
funds invest their capital in long-term securities, by purchasing the same from
different issuers, and also broadcast their own long-term securities and keep
their resale. They possess their own long-term portfolio securities and may be
organized as open-ended investment funds, closed as the state investment funds.
Only functions and operations of the funds is not possible without the existence

38

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 23-39

of the stock exchange as an organized space in which it made purchases and sales
of securities by institutional investors.
Mutual funds are not sufficiently implemented in the financial market.
Investment units in the past had monthly decline to 20%. Only in March 2009.
, “melted” to 400 million dinars of capital, and funds can not hide that in the
last six months 2009th There were no new investors. Since investment funds,
investors remained on average less than half, and the expected yield of 30% are
not nearly achieved. Even if individuals decided to entrust the money that now
funds and wait for better times, there is no guarantee that any funds after a few
months does not exist. If it is known that the domestic industry is literally to
“exhale” it is reasonable to question why would any Founder invested money in
something that will certainly tomorrow that is worth less. This is especially true
for equity fund that are related to the problems of the Belgrade Stock Exchange,
which is capitalization at this point only one billion euros, which is 80% less than
two years ago. Funds have the assets of 11 million euros, and the end of 2007. The
six funds is disposed with as many as 50 million.

Овај рад је примљен 13.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ABC COSTING КАО ИНСТРУМЕНТ
УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ОБРАЧУНА
ТРОШКОВА
САЖЕТАК: ABC принцип као релативно млад концепт
се појављује као све чешћи рачуноводствени инструмент у
савременим производним предузећима. Већина компанија
још увек користи стандардне системе за обрачун трошкова и
за вредновање залиха као и за сврхе финансијских извештаја
и за многе друге сврхе менаџмента Стога, ABC принцип
може представљати користан алат у унапређењу конкуретске
позиције неке организације, односно унапређењу постојећег
система обрачуна трошкова. ABC принцип у многоме
побољшава квалитет рачуноводствених информација, које
су од пресудног значаја за доношење одлука, планирање и
благовремену и адекватну контролу, самим тим и подстичући
развој рачуноводствених информационих система условљен
разнородним променама у рачуноводству и његовом
окружењу.
Кључне речи: ABC принцип, системи обрачуна
трошкова, управљачко рачуноводство, обрачун трошкова по
активностима.
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e-mail: zajmi@open. telekom. rs
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Рачуноводствена информација је део свеукупног информационог система организације. Како се у управљачком рачуноводству користе бројчани и други квантитативни подаци у извештајима и анализама, управљачки рачуновођа се често види као фокусна тачка таквих информација.
Други менаџери ће од управљачког рачуновође тражити да обезбеди
податке у погледу одређених одлука. Ови подаци могу бити историјске
природе, када се користе већ расположиви подаци, или могу укључити
предвиђање будућих исхода. У оба случаја користе се квантитативни подаци до којих се долази путем система управљачког рачуноводства.
Један од главних извора података и информација које користи управљачки рачуновођа су евиденције и рачуни трошкова. Обрачун трошкова
се стога може сматрати као део ширег подручја управљачког рачуноводства. ’’Обрачун трошкова представља установљење буџета, стандардних
и стварних трошкова пословања, процеса, активности или производа,
као и анализа одступања, профитабилности или друштвено корисног коришћења средстава. Оно укључује и употребу опсежног сета принципа,
метода и техника у утврђивању адекеватне анализе трошкова у циљу задовољења потреба, посебно управљачког рачуновође. ” (Kaplan R. и др, 2006.
, стр. 3)
Може се рећи да су систем обрачуна трошкова по стварним, стандардним и стандардним варијабилним трошковима и дан данас најважнији
системи обрачуна трошкова, а принципи који су се развијали из њих укључујући и taget costing и ABC принцип као релативно млад концепт, представљају логичне наставке ових система који их у великој мери допуњују и
информационо обогаћују. ABC costing се појављује као све чешћи рачуноводствени инструмент у савременим производним предузећима.

ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА
Иако метод маргиналних трошкова пружа корисне информације за
доношење одлука, предузећа обично морају да абсорбују варијабилне и
опште фиксне трошкове производње за потребе екстерног извештавања (и
можда одређивање цена).
Међутим, опште је прихваћено да у једном модерном производном окружењу традиционалне методе апсорпције, уз на пример коришћење часова директног рада или машинских часова као основе за апсорпцију, може
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резултирати прилично нетачним приказом трошкова производа.
Традиционална метода апсорпције се сматрала прикладном када су
производни процеси били оличени континуираним производним линијама које су биле изразито радно-машински интензивне. Велики део укупних трошкова производње представљали су директни трошкови.
Индиректни трошкови (супервизија у фабрици, трошкови рада машина,. итд) били су прилично уско повезани са радом или машинама; па је
расподела општег трошка била прилично арбитрарна, то је био безначајан
део укупног трошка производа и имао је мали ефекат.
Уз све већу аутоматизацију производних процеса, и промену тренда
производње од континуираних великих серија ка мањим наменским поруџбинама, и резултирајући велики удео индиректних трошкова насталих
услед планирања производње, контроле квалитета, маркетинга и слично,
резултати добијени традиционалним методама се више не сматрају потпуно прихватљивим.

ОСНОВЕ ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА
Покретач трошка или изазивач трошкова је фактор који узрокује
настанак неке активности и тиме одређује обим трошкова активности.
Амерички универзитетски професор Роберт Каплан са „Харвард Пословне школе“ био је један од првих критичара традиционалне методе апсорбовања индиректних трошкова у трошкове производа. Професор Каплан
је касније изнео алтернативни приступ обрачуну трошкова производа.
Овај алтернативни приступ се заснива на повезивању општих трошкова
и производа који их узрокују и апсорбовању на основу активности која
„покреће“ трошкове (покретачи трошкова). Овај приступ се обично назива
обрачун трошкова по активностима (АБC).
Обрачун трошкова по активностима је процес приписивања трошкова јединицама трошка на основу користи које су добијене од индиректних активности, на пример активности наручивања, монтирања, обезбеђења квалитета.
Овај концепт подразумева да:
•

Активности користе ресурсе а производи користе активности и
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Часови директног рада и машински часови нису прикладни покретачи за највећи број општих трошкова у модерним производним
окружењима.

Овај принцип такође обезбеђује информације о трошковима које се
могу користити за разумевање покретача општих трошкова за сврхе сврсисходног мерења перформанси, обрачуна трошкова производа и анализу
профитабилности. Следећи дијаграм илуструје овај приступ:
ДИЈАГРАМ 1. Покретачи општих трошкова2
Трошак

Покретач
трошка

Инспекција

Покретање
серије

Руковање
материјалом

Тежина
производа

Број серија

Трошкови
производа

Стога се сматра да ће производ који се прави у најмањим серијама а има
релативно велику тежину бити најскупљи. Број серија и тежина производа
су карактеристике које покрећу трошак, и због тога се користе за апсорпцију индиректних трошкова у трошак производа.
Коришћење одговарајуће апсорпционе основе неће резултирати “егзактним“ мерењем трошка производа, али ће за резултат имати оправдане „процене“. Са развитком производње, мењање структуре производа од
првенствено варијабилних ка преовладавајућим фиксним трошковима и
повећање значаја функција општег трошка, признавање недостатака традиционалних метода обрачуна трошкова је од суштинског значаја, а примена прикладнијих система као што је ABC систем је све већа.
Типични општи трошкови који се не покрећу обимом производње
могу бити:
•

Трошкови покретања производње - покретани су бројем покренутих производних процеса

2 Дијаграм 1. Kaplan R. и група аутора, Приручник за професионалну квалификацијуиспитни предмет Финансијски менаџмент и контрола, Wokingham, Berkshire, FTC
Kaplan Limited, 2006. , стр. 16
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•

Трошкови обраде поруџбине- покретани су бројем примљених
наруџбина

•

Трошкови оделења за паковање- покретани су бројем налога за
паковање

•

Трошкови техничког оделења- покретани су бројем налога за
производњу

Упркос чињеници да је стар преко 75 година, већина компанија још
увек користи стандардне системе за обрачун трошкова и за вредновање залиха као и за сврхе финансијских извештаја и за многе друге сврхе менаџмента. С једне стране, такви системи имају неке предности, најпре за сврхе
финансијских извештаја (једноставност, конзистентност, лако разумевање
од стране ревизора), али са друге стране могу бити несврсисходни, па чак и
неадекватни као средство за доношење ефективних одлука менаџмента.
Због чега је ово истина? Истина је зато што је начин пословања за који
се он данас користи није начин пословања за који је претходно био дизајниран. Стандардни обрачун трошкова је дизајниран за компанију која
има:
1. хомогене производе
2. велике директне трошкове у поређењу са индиректним
3. ограничену могућност за прикупљање података...
С друге стране, данашње компаније типично имају:
1. велику разноврсност и комплексност производа и услуга
2. високе опште трошкове у поређењу са директним трошковима
рада
3. обиље података
4. извесне непроизводне трошкове који могу драматично утицати на
вредност производа, дистрибутивни канал....
Типично производно предузеће још увек дискутабилно придодаје
опште трошкове производу користећи директан рад као покретач трошкова. На тај начин се највећи трошкови (општи) алоцирају на бази најмањих
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(директан рад). Због производне разноврсности и комплексности производних линија стопа општих трошкова није више одговарајући просек који
се користи. Напослетку, данас постоји висока технологија, велика брзина
прикупљања података и високе могућности савременог извештавања. Са
одговарајућим системом, прикупљање и обрада података у савременим условима више није проблем.
Са таквим могућностима на располагању у пословној организацији,
зашто и даље користити систем обрачуна трошкова који је развијен пре 70
година? Са развојем финансијског извештавања, рачуноводствени системи постају више структуирани да би одговорили на захтеве екстерних корисника (нпр. власници, акционари држава, инвеститори...). На тај начин
се и обрачун трошкова изменио заједно са остатком рачуноводства.
Традиционални обрачун трошкова не пружа усмерења менаџеру о
ефектима продаје, маркетинга, дистрибуције, трошковима потрошача на
профитабилност производа или производне линије. Иако неки аутори заговарају комплекснији систем који би испунио потребе и финансијских
извештаја (екстерно рачуноводство) и интерног рачуноводства (за потребе менаџмента), ово се у најмању руку може назвати беспотребном компликацијом. Оно што се захтева јесу два система, наставак коришћења
постојећег система трошкова за вредновање средстава за финансијско рачуноводство и софистицирани менаџмент рачуноводствени систем који
користи предности савремених начина прикупљања и обраде података
који су на располагању да би осликали комплексност пословања која данас
постоји. С обзиром да ови системи имају различите сврхе они не морају
да имају исту структуру. Они једино требају да буду повезани заједничком базом података да би се осигурало да сви трошкови прикупљени финансијским рачуноводством се користе и у менаџмент рачуноводственом
систему. Финансијско рачуноводство ће наставити да се користи због своје
примарне сврхе, финансијског извештавања екстерним корисницима, док
менаџмент рачуноводствени систем ће обезбеђивати информације о пословању и унапређењу пословања. Финансијско рачуноводство се односи
на прошло пословање, док менаџмент рачуноводство мора бити предиктивно.
ABC систем је начин приступа обухватања и праћења активности који
укључује праћење потрошње ресурса и вредновање финалних аутпута. Ресурси се додељују активностима а активности носиоцима трошкова засновано на процени потрошње.
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РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ОБРАЧУНА ТРОШКОВА
И ABC-А
Традиционални модел додељује ресурсе производима на два начина.
Директни трошкови, као што су материјал израде и директни трошкови
рада се додељују директно производу, а остали ресурси се арбитрарно додељују производу, типично користећи механизам часова директног рада
или машинских часова. Продаја, маркетинг и административни трошкови
се не укључују у трошак производа.
ABC не мења начин како се материјал израде и директни рад додељују
произведеним производима са изузетком што директни рад губи својство
кључа за апликацију општих трошкова. Директни рад се сматра покретачем трошка који се треба доделити процесима и производима на сврсисходан начин.
Примарни задатак ABC -а је да раздвоји индиректне активности у смислене целине које ће онда бити додељене процесима тако да боље рефлектује начин на који су трошкови заиста настали. Систем мора препознати
који ресурси се троше од стране којих процеса или производа за сваку активност
Код ABC -а, сви трошкови су у ресурсима, као што су материјал, рад,
простор, опрема или услуге. Трошак повезан са активностима представља
износ потрошње ресурса по јединици активности. Ресурси и активности
се потом повезују са носиоцима трошкова, што је и сврха потрошње ресурса и због које се те активности спроводе. Сваки ресурс и активност имају
своју јединицу мере која дефинише износ потрошње ресурса или активности који захтева јединица потражње за њима. Ресурси се могу трошити
и од стране ресурса (ресурс канцеларијски простор троше запослени који
су такође ресурс), од стране активности (ресурс телефон је у потрошњи од
стране активности потрошачког сервисног центра) или од стране носиоца
трошкова (ресурс материјал троши производ као носиоц трошкова).
Активности могу бити спровођене и од стране друге активности (активност штампања фактуре подржава активност испостављања рачуна)
или због самог носиоца трошкова (захтеви за набавку се издају да би подржали процес набавке материјала).
Изградња мреже ресурса, активности и носиоца трошкова дефинише
оперативни ток процеса. Сваки ресурс и активност имају јединицу мере
која их конвертује на јединицу стопе потражње. Ако очекујемо да модел
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трошкова буде користан и ефективан у процесу одређивања и трошкова
производа, поставља се императив да се пословни процес најпре мора разумети и индентификовати.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ АБЦ ПРИСТУПА
Одабир покретача трошка- Углавном, покретач трошка се мери обимом трансакција. Медјутим, ABC приступ такође покушава да идентификује трошкове који не доприносе вредности производа/услуге.
Издвојиле су се три врсте покретача трошкова:
•

Чист обим аутпута активности- где су основне трансакције активности идентичне у погледу захтева за ресурсима, као што је то
набавка сировина или сличних ставки.

•

Активност/обим аутпута/комплексност –где се основне трансакције разликују у погледу захтева за ресурсима, као када се набавка
врши од различитих прекоморских добављача.

•

Ситуација-где се основни фактор може утврдити као покретање
укупне активности, као што је то број добављача када су стручност
и повезаност добављача виталне компоненте скупа трошкова.

У следећем примеру дати су примери покретача трошкова у сектору
производње.
Активност

Покретач трошка

Набавка материјала

Број налога за набавку

Руковање материјалом

Број трансфера

Контрола квалитета

Број инспекција

Пројектантске услуге

Број налога за промену

Одржавање

Број кварова

Покретање линије

Број успостављања

У оквиру фаза функционисања ABC принципа могу се индентифико-
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вати три фазе:
Фаза 1: Прикупљање општих трошкова се врши на исти начин као и
путем контролних рачуна општих трошкова.
Фаза 2: Обједињавање трошкова по активностима које су употребиле
ресурсе а не на основу производних одељења или центара. Одабране активности се заснивају на четири врсте трансакција:
•

Логистичке трансакције - трансфер, улаз и праћење материјала
током процеса производње.

•

Трансакције уравнотежења - усклађивање ресурса са потражњом
производне активности. Ово укључује обезбеђивање расположивости ресурса у тренутку потребе за њима.

•

Трансакције квалитета - обезбеђивање да је аутпут у складу са
установљеним спецификацијама, чиме се испуњавају очекивања
тржишта.

•

Трансакције промене-неопходна реаговања на промене у захтевима купаца, промене дизајна, планирања, снабдевања и производних метода.

Овакве трансакције често превазилазе традиционалне функционалне
поделе у оквиру једне организације.
Фаза 3: Разне трансакције на основу којих настају општи трошкови се
затим алоцирају на производе на основу низа покретача трошкова којим
указују на начин на којим производ намеће захтеве различитим активностима. Стопе задуживања се добијају када се трошак активности за период
подели са обимом покретача трошка. Тако ће, на пример трошак функције
набавке бити подељен бројем налога за набавку свих одељења.
Обрачун трошкова производа ABC принципом - Пример
Компанија Pelleas производи стандардни производ под називом
Melisande.
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Информације о трошковима су следеће:
Трошак материјала по јединици

£ 0. 50

Трошак рада по јединици

£ 0. 40

Укупна производња за предстојећу годину

1. 000. 000 јединица

Број производних серија

50

Број потребних налога за набавку

50

Број поруџбина купаца

10

Рад машине по јединици

3 минута

Инспекција производа се врши на крају сваке производне серије. Задатак је израчунати стандардни трошак за производ Melisande користећи
стопе покретача трошка.
Потребно је да сачинимо преглед општих трошкова:
Функција

Стопа x Коришћење

Контрола квалитета

£200x50 = 10. 000 £

Покретање процеса

£300x50 = 15. 000 £

Набавка

£105x50 = 5. 250 £

Поруџбине купаца
Трошкови закупа

£60x10 = 600 £
£2x50. 000 =100. 000 £
---------130. 850 £

Дељењем укупних општих трошкова са бројем произведених јединица, добијамо:
130. 850 = £ 0. 13085 (заокружено на £ 0. 13)
----------1. 000. 000
Према томе стандардни трошак јединице производа Melisande је:
Материјал

0. 5 £

Рад

0. 4 £

Општи трошак

50

0. 13 £
---------1. 03 £
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ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ АБЦ ПРИНЦИПА
Предности АБЦ принципа:
•

Комплексност многих компанија се повећала, стварајући већи обим
и разноврсније производе са краћим животним циклусом производа, са већим значајем квалитета и комплекснијим производним
процесом. АBC управо препознаје ову комплексност са својим вишеструким покретачима трошкова, од којих су многи управо базирани на трансакцијама, пре него на обиму производње.

•

Побољшане, прецизније информације о трошку производа, могу
омогућити да се компанија концентрише на профитабилнији микс
производа или купаца. АBC концепт се ефикасно користи за идентификовање непрофитабилних купаца.

•

Сматра се да традиционална расподела општег трошка доводи до
неправилног везивања ресурса за производе.

•

АБЦ систем проширује применљивост варијабилних трошкова
и на краткорочне и на дугорочне трошкове квантитативно изражавајући образац понашања трошкова у смислу обима промена у
кратком року као и дугорочних трендова трошкова.

•

Помаже у индентификовању трошкова који стварају додату вредност и трошкова који не стварају додатну вредност тако да ставке
које не стварају додатне вредности могу бити ефикасно процењене за сврхе елиминације. На такав начин менаџери и контролори
се подстичу на разматрање покретача који утичу на трошкове и
доприноса тих покретача финалном производу.

•

Стога, менаџерима се омогућује и боље разумевање економичности
производње и активности компаније.

Слабости АБЦ принципа
•

Трошак добијања и интерпретације информација може бити значајан. АBC не треба уводити уколико се не установи да може на
адекватан и сврсисходан начин да обезбеди додатне информације
за менаџмент у сврхе доношења одлука у вези планирања и контроле.
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•

Постоје општи трошкови које нису у вези ни са обимом ни са комплексности. Могућност да неки покретач трошка у потпуности
објасни природу и начин понашања неког трошка је дискутабилна.

•

Неки аутори чак доводе у питање фундаменталну претпоставку
АBC -а да активности изазивају трошак. Они наиме предлажу да су
одлуке те које изазивају трошак, неки спомињу проток времена као
могући изазивач, док неки чак спомињу да никада не може бити
потпуно јасан разлог настанка неког трошка.

•

Велики број компанија се често трансформише и подели у неколико
мањих аутономних делова. У том случају нема потребе за увођењем
софистицираног система као што је АBC.

•

Ahmed и Scapens (Алокација трошкова: теорија и пракса, 1991. )
упозорили су да АBC систем вероватно неће све опште трошкове
повезати са специфичним активностима. Такође се занемарују потенцијални конфликти, посебно у случајевима када постоји више
од једног потенцијалног покретача трошка. У скорије време упозорење је поновљено уз истицање да не постоји 100% прецизност у
погледу трошкова. У најбољем случају, АBC ће једино побољшати
квалитет информација о трошковима. Треба обратити пажњу и на
Бримсонову дефиницију трошка производа из 1991. године- „сумирање трошкова свих активности које се могу повезати са дизајном,
набавком материјала, производњом и дистрибуцијом производа“.
Вероватно у овој дефиницији је кључна фраза „које се могу повезати“; односно да ли се трошак уопште може објективно повезати са
производњом/испоруком производа/услуге.

SUMMARY
ABC COSTING AS AN INSTRUMENT OF IMPROVING THE
COST ACCOUNTING SYSTEM
ABC principle, as a relatively new concept, is emerging as a
more frequent accounting instrument in modern manufacturing
enterprises. Most companies still use standard cost accounting
systems for inventory valuation and for the purposes of financial
reporting and for many other management purposes. Therefore,
ABC principles can be a useful tool in improving competetive
position of an organization and improving the existing system
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of cost accounting. ABC principle greatly improves the quality of
accounting information, which are crucial for decision-making,
planning and timely and adequate control, thereby encouraging
the development of accounting information systems caused by diverse changes in accounting and its environment.
Кеy words: ABC principle, systems of cost accounting, management accounting, activity based costing.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЛИТЕРАТУРА
BPP Professional Education, Managerial paper P2, Management accountingDecision Making, Ashford Colour, London Press, Лондон 2004.
Јаблан Стефановић Р. , Интерни обрачун, Економски факултет, Београд,
2006.
Јаблан Стефановић Р. , Предавања из предмета Рачуноводствени
информациони системи одржана школске 2003/2004
Јаблан Стефановић Р. , Предавања из предмета Системи обрачуна
трошкова одржана школске 2000/2001
Kaplan R. и др, Приручник за професионалну квалификацију-испитни
предмет Финансијски менаџмент и контрола, FTC Kaplan Limited,
Wokingham, Berkshire, 2006.
Стевановић Н. , Системи обрачуна трошкова, Економски факултет,
Београд, 1998.
Стевановић Н. , Управљачко рачуноводство, Економски факултет,
Београд, 2000.
Видаковић С. , Финансијски due diligence привредних друштава,
Факултет за услужни бизнис, Нови Сад, 2007.
www. abctech. com
www. accountingcoach. com/online-accounting-course/30Xpg01. html
www. themanager. org/Knowledgebase/Finance/ABC. htm
www. valuebasedmanagement. net/methods_abc. html

RESUME
Activity-based model bridges the gap between the financial systems and
various operational systems of the organization. If the model is designed and
implemented appropriately, it can provide better information for decision
making and business development, than any other system because it contains
the operational and financial data incorporated into the model, which reflects
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how business really functions.
The expansion of the model and its development should be maintained
continuously, so it could keep pace with changes in the business.
All cost accounting systems have their advantages and disadvantages, which
does not mean that a system should be automatically rejected because of certain
shortcomings that are related to its operation. Each system can be a proper and
adequate solution, all depending on the circumstances. Opportunities can be
linked to the type of company and its business, industry enterprises, the size
of the company and the quantity and quality of accounting information which
system should provide. Each successive system, in time perspective, represents
the improvement of the previous system. Therefore, we can conclude that the
ABC principle, has been developed to complement and improve the system of
standard costing. Hence, the difference is only in the way of presenting data
that already exist in the system of standard costing, only the data are obtained
and presented in a different way. This can not be understood in the manner
that any system or principle is wrong, but only that some of them may have a
different approach, and, therefore, to arrive through various methodologies to
the same data, depending on the requirements and needs of the management
for necessary information. It is important to know that most companies still use
standard cost accounting systems for inventory valuation and for purposes of
financial statements so as for many other purposes of management. Therefore,
ABC principles can be a useful tool in improving of competitive position of an
organization, or improving the existing system of cost accounting.
What remains indisputable is that the ABC principle greatly improves the
quality of accounting information, which are crucial for decision-making,
planning and timely and adequate control, thereby encouraging the development
of accounting information systems caused by diverse changes in accounting and
its environment.

Овај рад је примљен 27.05.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ОСИГУРАЊЕ КАО НЕОПХОДНА КОМПОНЕНТА
АВАНТУРИСТИЧКОГ ТУРИЗМА
САЖЕТАК: Овај рад се бави авантуристичким туризмом,
као једим од светских мегатрендова нишног туризма и већина
аутора слаже да овај облик туризма подразумева боравак у
природи, бављење физичким активностима, излагање новим
искуствима уз постојање одређене дозе ризика, а све у циљу
провођења активног одмора који карактеришу нов доживљаји
и искуства. Приликом бављења авантуристичким туризмом,
безбедност и сигурност туристе доведени су у питање. Упркос
присуству искусних водича, туриста се излаже ризику који
се може негативно испољити и проузроковати оштећење
или уништење имовне, односно опреме, као и лакше или
теже повреде учесника, а у најгорем случају и смрт. Имајући
ово у виду, од изузетне је важности да туристи који се баве
авантуристичким туризмом имају адекватну осигуравајућу
заштиту. Због тога, циљ овог рада је представљање важне
улоге сигурности и безбедности у авантуристичком туризму,
управо због поједних карактеристика које га чине опасним
по учеснике, као и да се истакне значај правилно одабраног
осигурања као неопходне компоненте авантуристичког
туризма.

1

ванредни професор, e-mail: 021. eva@gmail. com

2

E-mail: snezana. mitic666@gmail. com
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Кључне речи: авантуристички туризам, осигурање,
управљање ризиком, сигурност, безбедност

УВОД
Некадашњи туризам чије су окоснице били пакет аранжмани, пасиван
одмор и висок степен предвидивости доживљаја на дестинацији, заменио
је туризам 21. века, такозвани „нови“ туризам, који уз масовност, има још
једно доминантно обележје – индивидуалност. Масовност остаје примарна карактеристика новог туризма, у смислу оствареног туристичког
промета; но, индидивуалност се јавља као много значајнија карактеристика, која практично одређује „нови“ туризам и „новог“ туристу. Наиме,
„нови“ туриста има другачије туристичке мотиве и жеље за провођењем
слободног времена, који се не уклапају у претходно одређене оквире. У
време када су туристи искусни и образовани, „гладни“ нових искустава и
доживљаја, а „сиромашни“ у погледу слободног времена којим располажу,
долази до промена и на страни туристичке понуде. Туристичка индустрија
препознаје ове сигнале и на адекватан начин прилагођава своју понуду.
Тако се туристима пружа могућност да доживе одмор прилагођен својим
специфичним потребама, да бораве у природном амбијенту, унапреде
своје здравље и новим доживљајима надограде постојеће знање. Управо
је индивидуални приступ одређеним групама туриста са јасно дефинисаним жељама и потребама на новим дестинацијама оно што карактерише
селективне облике туризма. Hall i Weiler (1992) наводе да се селективни
облици туризма јављају када мотивација и процес одлучивања туристе о
томе коју ће дестинацију посетити или коју ће активност упражњавати,
примарно зависе од одређеног специфичног интересовања за активност(и)
или за дестинацију и окружење. Према томе, на данашњем туристичком
тржишту јавља се мноштво селективних облика туризма, као што су: наутички туризам, сеоски туризам, ловни туризам, авантуристички туризам,
културни туризам итд.

АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ
Као и када су у питању остали селективни облици туризма, па и сам
туризам, ни по питању авантуристичког туризма, односно његове дефиниције, не постоји сагласност. Поједини аутори сматрају да је то врста
туризма где туриста задовољава своје поребе у простору нестандардним
рекреативним активностима и у нетипичном окружењу где постоје одређе-
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ни ризици по његово здравље и живот. Adison (Addison, 2007) изједначава
авантуристички туризам са авантуристичким путовањем и сматра да је то
„оно активно путовање блиско природи које неко започиње из познатог
окружења да би срео непознате људе и посетио непозната места, са циљем
истраживања, учења, пословања, комуникације, рекреације или спорта”.
Адисон такође наводи да „авантуристичко путовање подразумева полазак
у непознато са схватањем да се може претворити у катастрофу”. У сваком
случају, сам појам и концепт авантуристичког туризма прихваћен је са великим одушевљењем, а без претходно усаглашеног мишљења о томе шта
је заправо авантуристички туризам. Он може подразумевати и релативно
стационарне активности без превеликог узбуђења, као што је посматрање
птица, али и активности набијене адреналином са елементом високог ризика као што је рафтинг неком неукроћеном реком. Ипак, већина аутора
се слаже да је авантуристички туризам тржишни сегмент туристичке индустрије, али да постоје и други сегменти као што су екотуризам, наутички
туризам, и спортски туризам – који се својим карактеристикама преклапају са авантуристичким туризмом. (Храбовски - Томић, Катић, 2010, стр.
20)
Иако појединачне активности не дефинишу авантуру, јасно је да авантура подразумева неку врсту акције. Авантура није пасивно искуство, она
подразумева ангажовање, било оно на физичком, интелектуалном, емотивном или духовном нивоу. Cater (2000) наводи да авантуристички туризам у основи подразумева активно учешће у рекреацији и да су за њега потребне нове метафоре засноване више на „бивању, чињењу, додиривању и
виђењу“, уместо на пуком „виђењу“. Swarbrooke (2003) предлаже да се овде
дода и „осећање“.
Да би се прецизније и оперативније идентификовао појам авантуре,
неопходно је идентификовати њене основне димензије, које у различитим
комбинацијама дају различите типове авантуре. Поједини аутори наводе
да се могу разграничити такозвана „права авантуристичка путовања“ и
„туристичко авантуристичка путовања“, која се описују као авантура без
ризика, симулација авантуре, па чак и програмирана авантура. Оваква
псеудо авантура представља забаву без ризика и правог улога, при чему се
туриста увек враћа одакле је пошао, што значи да нема неизвесности која
прати праву авантуру. (Храбовски - Томић, 2008. стр. 159)
С друге стране, права авантуристичка путовања са собом носе различите степене ризика и захтевају одређену психичку и физичку спремност.
У сваком случају, оно што диференцира авантуристички туризам од
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осталих облика туризма је то што овај специфичан облик туризма у себи
садржи елемент ризика, потребан виши ниво физичке кондиције, као и
владање специфичним вештинама које ће допринети остварењу циља.
(Weaver,1989). Поред тога, у авантуристичком туризму наглашена је улога
аниматора, односно тренера или водича. Будући да се велики број авантуристичких активности одвија на отвореном и обухвата екстремне спортове, што носи са собом одређени ризик, уз путнике је увек водич као незаобилазан елемент сигурности.
Оно чиме се активности авантуристичког туризма разликују од традиционалне рекреације у природи јесте „свесна и намерна потрага за ризиком и неизвесним исходом која се често назива авантуром“ (Ewert, 1989),
а где је појединац често суочен са растућим степеном ризика или личне
угрожености.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТУРАМА
АВАНТУРИСТИЧКОГ ТУРИЗМА
Друштвена свест о ризицима из окружења, као и о индустријским и
биолошким опасностима, никада није била на већем нивоу (Kolluru, 1996).
Ова свест заправо представља одраз чињенице да већина људи жели да
живи и напредује у безбедном друштву, заштићена од опасности и повреда. Убрзани раст авантуристичког туризма делује као супротност овој
тежњи, но заправо авантуристички туризам служи да задовољи потребу
туриста да се баве активностима које у себи носе ризик. Међутим, одмах
треба рашчистити заблуду која често настаје када је ова тема у питању, а то
је: да ли туристи заиста желе да се нађу у ситуацијама у којима им прети
стварна опасност и повреде, па чак и смрт? Стручњаци се слажу да није
тако, него да, напротив, туристи желе да искусе доживљаје који су истовремено и сигурни и узбудљиви. Оператори авантуристичког туризма су ту
да омогуће одговарајуће авантуристичке доживљаје тиме што управљају
широким спектром незаобилазних опасности и ризика.
Познато је да се велики број клијената бави активностима авантуристичког туризма да би искусили узбуђење, напетост и одређену дозу
страха, а таква осећања изазива управо неизвесност коју стварају физички и друштвени изазови присутни у свакој активности авантуристичког
туризма. Ови изазови, а посебно они физичке природе, нераскидиво су
повезани са инхерентним ризицима које пружа природно окружење. Да
би се обезбедио очекивани степен узбуђења за учеснике у активностима
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авантуристичког туризма, инхерентним ризицима се мора управљати на
адекватан начин. Уколико је степен ризика премали, доживљај може бити
незанимљив, па чак и досадан; с друге стране, превелики степен ризика
лако може довести до непријатне, па чак и опасне ситуације како за учеснике тако и за оператера.
Дефиниција активности комерцијалног авантуристичког туризма
адаптирана према ранијој дефиницији Hall-a (1992, стр. 141-158) гласи:
„Широк спектар комерцијализованих рекреативних активности које омогућавају туристима да се свесно суоче са елементима ризика који проистичу из природног окружења. Карактеристике учесника, карактеристике
окружења, као и начин на који оператер управља активностима представљају комбинацију која утиче на доживљај туристе. “ Комбинација ових
елемената углавном резултира позитивним исходом за све учеснике. Међутим, понекад наступају и нежељени исходи - од непријатности и страха до
озбиљнијих инцидената који резултирају тешким повредама или смрћу.
Туристи плаћају своје учешће у активностма авантуристичког туризма,
а заузврат организатори путовања им пружају специјализоване вештине,
знања, опрему и приступ одговорајаућој локацији. Са правне тачке гледишта авантуристички доживљај заправо представља уговорни однос
између учесника и организатора путовања, којим обе стране преузимају
одређена права и обавезе. (Cordato, 1999). Ова компонента авантуристичких путовања од велике је важности будући да се туристи који учествују
у авантурама често сусрећу са ризицима који нису присутни у њиховом
свакодневном животу, као и да изложеност клијената ризику чини неопходним да оператори препознају и адекватно управљају ризицима.
Учесник у авантури већ има читав низ претходних искустава и очекивања, а истраживања показују да начин на који се доживљава страх који
изазивају физичке опасности, као и контрола појединца над оваквим страховима представљају централне компоненте авантуристичког доживљаја.
(Morgan, 2000, стр. 79-89). Према неким истраживањима, за клијенте су
сигурносни стандарди и политике организатора путовања најбитнија карактеристика авантуристичке активности. (Hall, and McArthur, 1994, стр.
109-118). Водич има кључну улогу у манипулацији клијентовог доживљаја
сигурности, страха и контроле, као уопште и у читавом доживљају авантуре. Његов задатак јесте да управља и планира путовање да би умањио
стварне ризике, а ипак пренео учесницима основне елементе истинске
авантуре, док у читавом том процесу учесници често нису ни свесни потенцијалних ризика и свих мера које водич предузима при управљању
њима. Међутм, чак и уз примену свих мера предострожности, незгоде се
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дешавају.
Подаци о повредама насталим током бављења авантуристичким туризмом недовољно су ажурни и комплетни, иако је неоспорно да овакве
повреде неминовно прате авантуре. С друге стране, разумљиво је и зашто
подаци нису доступни – нису све повреде толико озбиљне да је неопходна
хоспитализација, те стога података о мањим повредама званично и нема.
Поред тога, не може се увек са сигурношћу утврдити да ли је повреда настала управо током бављења авантуристичким активностима, а често нема
ни довољног броја података о жртви (да ли је у питању локални становник
или туриста). Према појединим истраживанима у факторе ризика спадају
недовољна упознатост са активностима које се изводе (Wilks, & Atheton,
1994, str. 2-16), погрешна процена запослених код оператера, односно водича (Maritime Safety Authority, 1994), као и већи степен склоности ка ризику
појединца далеко од куће. (Carey, & Aitken, 1996, стр. 424-429).
Када је у питању доживљај ризика, занимљиво је да многобројна истраживања показују да поједници доживљавају активности којима су приступили својевољно, које се одвијају под њиховом контролом и у групи, као
активности са мањим степеном ризика. Будући да се авантуристичке активности одвијају у групи и да су им учесници приступили на добровољној бази, њихов доживљај ризика често може бити искривљен односно нетачан. Они појединци који доживљавају ризик на прави начин, пажљиво
прате упутства и учествују у обуци, док они који не доживљавају ризик на
адекватан начин често нису спремни за суочавање са стварним ризицма са
којима ће се сусрести током авантуре. Јасно је да се овакве ситуације учестало јављају тамо где управљање ризицима није адекватно или где нису
предвиђени неочекивани догађаји у природном окружењу.
У свакој авантури се одговорност за управљање ризиком пребацује са
клијента на организаторе путовања те је неминовно да ће клијенти имати
таква очекивања и уздати се у организаторе и друго особље када је у питању предвиђање и управљање инхерентним ризицима дате активности.
Због тога је од изузетне важности да особље буде компетенто и утренирано, као и да поседује адекватне вештине и знања, како из области управљања ризиком, тако и када је у питању управљање људским односима.
Ове две области називају се и тврдим и меким вештинама. (Mansfeld, &
Pizam, 2006).
На доживљај авантуре утиче и окружење у којем се одвија активност.
Треба имати у виду да учесници у авантури имају приступ природном окружењу у којем се одвија активност посредством водича и опреме, те је
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стога дужност водича да води рачуна о непрестаним променама које се
дешавају у природном окружењу и да према њима прилагоди активности
и понашање. Дешава се, наиме, да водич превиди динамику окружења у
којем се учесници налазе, због чега чак и најбољи системи за смањење опасности могу да закажу. Овакав приступ поједини аутори називају mindless
приступом, односно безумним приступом, али адекватније би било рећи
да је то приступ у којем водич не размишља довољно о свакој појединачној
ситуацији и учеснику.
Могућности ширења зараде настављају да привлаче све више нових
учесника на ово тржиште што за собом повлачи и обавезу да се испуни
низ предуслова који се тичу стручне оспособљености водича, регулативе
за пословање организатора путовања, као и дозволе за приступ одређеним локцијама (Cloutier, 1998). Многи организатори путовања желе да се
акредитују што им може омогућити низ погодности од којих су неке обука и доступност нижих премија осигурања. (Victorian Tourism Operators
Association, 2001). Испуњавањем оваквих предуслова потпомаже се развој
адекватних стандарда и праксе у читавој индустрији, али без обзира на регулативу, и оператори и клијенти изложени су многобројним природним
опасностима при бављењу авантуристичким туризмом, о којима се мора
водити рачуна.
Општа стратегија коју многе државе примењују у управљању индустријом авантуристичког туризма јесу кодекси сигурних пракси, који се
примењују на добровољној основи и који обухватају правне, еколошке,
сигурносне и услужне принципе од кључне важности. Сматра се да је овакав приступ најадекватнији будући да наглашава значај одговарајуће и
правовремене обуке и едукације на нивоу појединца, односно клијената
и запослених код оператера. Често је потребно и да водичи организатора
путовања буду сертификовани у складу са правилима акредитације коју
примењује читава индустрија. Добијање сертификата зависиће од успешности кандидата када су у питању поменуте тврде вештине као и претходно искуство када је у питању дата активност.

ОСИГУРАЊЕ АВАНТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА
Када се путник одлучи на авантуристичко путовање, постоји свест о
присуству одређених ризика у неком степену. У зависности од тога да ли
конкретно авантуристичко путовање подразумева туру пешачења по Израелу, или пак вожњу кајака или пењање по леду, ризици могу бити мањи
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или већи, а потенцијални лоши исходи мање или више вероватни. Имајући
то у виду, намеће се чињеница да је авантуристима неопходно осигурање
авантуристичких путовања.
Према локалним прописима, путовања у Азију у потрази за авантуром,
неопходно је обезбедити осигурањем авантуристичких путовања. Уколико се путује у Камбоџу, Вијетнам или Тајланд ради бављења активностима
као што су планински трекинг, падобранство или роњење, изузетно је важно закључити ову врсту осигурања да не би дошло до непријатности са
локалним службама здравствене заштите. Чак и при путовању кроз САД
или неку европску земљу, могуће су многе непријатности. Потребно је да
осигуравајуће покриће укључује све оне високоризичне активности којима туриста намерава да се бави, а које иначе нису покривене редовном полисом путног осигурања или полисом осигурања од незгоде. Такође, осигуравајућа друштва која се баве осигурањем авантуристичких путовања
могу бити од помоћи приликом организовања активности на дестинацији,
будући да су добро информисана о свим активностима које задовољавају
апетите авантуриста на практично свакој дестинцији широм света. Интересантно је напоменути да без обзира на степен ризика који са собом носи
одређена авантуристичка активност, осигуравајућа друштва у великом
броју случајева заправо исплаћују накнаду за незгоде које се не догоде на
терену, већ у хотелским собама. Зато је у сваком случају, неопходно имати са собом полису путног осигурања, а за авантуристе је такође важно и
да све ризичне активности којима намеравају да се баве буду покривене.
(www. worldtravelcenter. com)
Будући да већина пакета путне заштите не укључује покриће за већину авантуристичких активности, као што су трекинг на великим надморским висинама, планинарење, летење, змајарство, падобранство, спортско
падобранство и банџи џампинг, ова врста осигурања идеална је за путнике
који широм света иду у потрагу за авантуром. Заштита коју пружа овај
пакет осигурања обухвата:
•

отказивање пута

•

прекид путовања

•

поврат уплаћених трошкова лиценце

•

одлагање пута

•

пропуштени везани лет
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•

губитак спортске опреме или личних ствари

•

кашњење спортске опреме

•

медицински трошкови (примарно покриће)

•

хитна евакуација и репатријација посмртних остатака

•

смрт и трајни инвалидитет услед незгоде

•

отказивање због пословних разлога

СТР. 57-72

Може се уплатити и додатно покриће које укључује:
•

додатне трошкове губитка спортске опреме и личних ствари

•

отказивање из било којег разлога

•

осигурање смрти и трајног инвалидитета услед незгоде током лета

•

покриће у случају судара rent a car-а

•

додатно покриће медицинских трошкова (додатних 25. 000 медицинског покрића, додатних 500. 000 за хитну евакуацију, смештај у
болницу по избору)

Као и туристи, и организатори путовања изложени су бројним ризицима при обављању своје делатности, као и друга предузећа и агенције које се
баве организовањем туристичких путовања изложене су истим правним
изазовима и имају потребу да се заштите од судских поступака због повреде, штете или финансијског губитка трећих лица, запослених или клијената. У сваком случају, поред обавезног осигурања од одговорности из делатности, постоји одређена регулатива, такозвана Package Travel Regulatиons
(регулатива за пакет аранжмане) која намеће бројне одговорности друштвима која се баве креирањем и продајом путних пакета, смештаја, као и
других туристичких услуга. Многи организатори путовања дошли су у
ситуацију да се препознају у одредбама ове регулативе, уз истовремену
спознају да нису на адекватан начин покривени осигурањем. Због тога,
када су организатори путовања у питању, неопходно пратити измене прописа и регулативе и ићи у корак с временом да би се обезбедило пословање
које одговара светским стандардима.
Професионално осигурање од одговорности из делатности за органи-
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заторе путовања је пакет осигурања осмишљен за професионалне организаторе путовања укључујући и она друштва која делимично спадају у горе
поменуту ЕУ регулативу, а где би обично осигурање од одговорности туроператора или опште осигурање од одговорности из делатности пружило
недовољни степен покрића.
Стандардно покриће укључује и случајеве посебне одговорности који
су покривени регулативом, али и одговорност туристичких агената, а са
друге стране, такође нуди опште покриће од одговорности из пословања,
као и комплетно осигурање од одговорност из делатности, уколико је потребно.
Покриће укључује:
•

осигурање од одговорности за лица и производе до 10 милиона долара,

•

осигурање одговорности послодавца до 10 милиона долара уз могућност већег лимита покрића

•

одговорност према сезонским радницима укључујући вође тура и
хонорарне сараднике

•

осигурање од одговорности из делатности

•

осигурање одговорности туроператера до милион долара уз могућност додатног покрића, у складу са ЕУ регулативом или локалним
правилима струке

•

штете на објектима (укључујући пловила као што су нпр. бродови
за крстарења)

•

могућност одабира: или осигурање од одговорности туроператера или комплетно осигурање одговорности из пословања, где осигурање од одговорности из делатности обухвата: сваки немар или
нехат, непоштовање уговора, плагијаторство, кршење права власништва или уговора, клевету или кршење ауторских права и друго.

Организатори авантуристичких путовања, као и путовања уопште,
знају како ствари могу да се закомпликују и заврше се отказивањем путовања или прекидом и одлагањем из разних разлога. Дакле, без обзира да
ли је у питању групна тура роњења на Средоземљу или петоро ентузијаста
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који су одлучили да освоје Еверест, ризик за организатора постоји, а може
се испољити у следећим ситуацијама: (www. worldtravelcenter. com)
•

немогуће је прићи дестинацији због пожара, олује и сличног

•

опрема од кључне важности (струја, грејање, светло, опрема за кување, итд. ) не ради

•

службе хитне медицинске помоћи не дозвољавају прилаз

•

изузетно лоши временски услови не дозвољавају ваздушни, копнени или водени транспорт и онемогућавају активности које се иначе
одвијају напољу

•

избијање штрајкова који онемогућавају резервисани транспорт
авионом или другим превозним средством

•

болест водича онемогућава да учествује у авантуристичком путовању

•

избијање заразних болести што за последицу има карантин или
ограничени приступ (а може бити врло често у азијским земљама
где се и организују бројне авантуристичке туре)

•

избијање грађанских нереда, револуције или рата

•

неочекивани политички догађаји због којих долази до затварања
државних граница и сличног

•

смрт особе из државног врха због чега су проглашени државни
дани жалости

•

немогућност напуштања дестинације у договорено време што може
имати бројне последице

•

европски ваздушни простор затворен због вулкана на Исланду –
ово је најновији, чак би се могло рећи и екстреман пример како се и
уз најопсежније припреме и предузимање предострожности, ипак
не могу предвидети сви догађаји који могу утицати на то да се путовање не реализује

•

оштећење имовине, репутациони ризик – који може резултирати
трошковима за предузимање активности за очување репутације (у
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случају смрти путника и сличног)
•

смањено присуство због неочекиваних догађаја, до те мере да је догађај потребно отказати упркос томе што се одређени број учесника појавио

•

судски спор који покреће неки од путника због незадовољства или
телесне повреде, смрти или душевног бола

У зависности од специфичних карактеристика сваког авантуристичког путовања, организатор има на располагању мноштво различитих пакета који пружају заштиту у горе наведеним случајевима. Оно што је заједничко већини пакета јесте могућност избора када су у питању три кључне
области ризика:
•

отказивање/промена планова

•

штета на имовини

•

одговорност

Овакви пакети доступни су организаторима путовања широм света,
наравно уз поједина ограничења (на пример, велики број осигуравајућих
друштава искључио је из својих покрића штету изазвану вулканским облаком са Исланда, без обзира што је у условима осигурања било наведено
да полиса покрива елементарне непогоде и слично. Поједини осигуравачи искључују терористичке нападе, док други и за њих пружају покриће
итд. ). Постоји могућност закључивања осигурања у једној од три валуте
– амерички долар, британска фунта или евро. Покриће може обухватити
догађаје чији трошкови организације достижу износ од нпр. 10. 000. 000
британских фунти, па чак и више.
Опште осигурање од одговорности туристичких агенција пружа свеобухватно покриће у случају било какве телесне повреде или штете на
имовини, а у вези са услугама пруженим од стране туристичке агенције.
Полисом овог осигурања покривени су финансијски губици, душевни бол,
трошкови репатријације посмтрних остатака, као и трошкови стечаја или
несолвентности. Предности оваквог покрића бројне су:
•

у случају одлазног туризма, покриће је глобално, што значи да су
покривене незгоде широм света

•

у случају долазног туризма, примењује се закон државе у којој је
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пријављена штета
•

након пријаве штете, исплаћује се накнада у случају:
•

штете на имовини трећих лица

•

телесне повреде/смрти трећег лица укључујући, али не ограничено на:
•

трошкове болничког лечења (тестови, третмани, лекови,
физиотерапија, трошкови лекара, трошкови болничког боравка)

•

трошкове транспорта (транспорт пацијента, трошкови таксија или rent a car-а)

•

нега (нега код куће и помоћ у кући)

•

помагала (појачани режим исхране, штаке, инвалидска колица, ортопедска обућа)

•

последични губитак посла/губитак профита, односно одсуство са посла

•

душевни бол

ЗАКЉУЧАК
Један од селектвних облика туризма који бележи стални пораст када
је у питању број путовања, као и свеукупно интересовање, јесте авантуристички туризам. Његове специфичне карактеристике између осталог:
боравак у природи, активности које подразумевају узбуђење, ризик, неизвестан исход, као и физички и ментални напор, представљају одређени степен опасности по здравље и живот туристе. Безбедност и сигурност
туриста при учествовању у авантуристичким путовањима су дакле, нарушене, због чега им је неопходна адекватна заштита. Имајући у виду степен
ризика који је инхерентан када су у питању активности авантуристичког
туризма, намеће се закључак да су безбедност и сигурност неопходне компоненте у развоју авантуристичког туризма.
Ако се има у виду да несрећни случајеви, иако не нарочито учестали,
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ипак неминовно прате активности авантуристичког туризма, постаје јасно да је у интересу сваког авантуристичког туристе да се обезбеди против
потенцијалних негативних последица по његово здравље и живот. Будући
да су модерни туристи искусни и информисани, велика већина њих се одлучује да закључи управо осигурање од последица несрећног случаја пре
него што се упути на авантуристичко путовање, што наводи на закључак
да су свесни неопходности ове врсте осигурања у авантуристичким активностима. Закључивањем осигурања од последица несрећног случаја, као
само једног од многобројно расположивих опција, безбедност и сигурност
туриста – учесника у авантуристичком туризму су осигурани, чиме је испуњен веома важан предуслов за даљи развој авантуристичког туризма.

SUMMARY
INSURANCE AS A NECESSARY COMPONENT OF
ADVENTURE TOURISM
This paper focuses on adventure tourism, as one of the global
megatrends of niche tourism and for which most authors agree
that this form of tourism implies spending time outdoors, physical activities, exposure to new experiences with the existence of a
certain amount of risk, and all with an aim to have an active holiday that is characterized by new experience and adventure. When
dealing with adventure tourism, safety and security of tourists are
at stake. Despite the presence of experienced guides, tourists are
exposed to risks that can be negatively manifested and can cause
damage or destruction of property or equipment, as well as light or
more serious injuries of the participants, and in worst case death.
With this in mind, it is extremely important that tourists who are
engaged in adventure tourism have adequate insurance. Therefore,
the aim of this paper is to present the important role of security and
safety in adventure tourism, because of certain characteristics that
make it dangerous for the participants as well as to highlight the
importance of proper selection of insurance as a necessary component of adventure tourism.
Key words: adventure tourism, insurance, risk management,
safety, security
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RESUME
This paper deals with adventure tourism as one of the global megatrends
in niche tourism. Most authors agree that this form of tourism implies outdoor
settings, engaging in physical activities, and exposure to new experiences where
a certain dose of risk is present, all with the aim of spending an active vacation
characterized by new experiences.
When tourists engage in adventure tourism, their security and safety are
compromised. Despite the presence of experienced guides, tourists are exposed to
risks which can have negative repercussions and cause damage to or destruction
of property or equipment, as well as minor or serious injuries of participants,
and even death. Having in mind all of the above, it is extremely important that
tourists who engage in adventure tourism have adequate insurance protection.
Due to the fact that this is a predominantly theoretical paper, the research
objective was primarily to form a synthesis of theoretical standpoints using the
available literature, as well as a synthesis of experiences concerning adventure
tourism, with the aim of creating an overview of the current characteristics
and tendencies of adventure tourism, as well as of its specific characteristics.
The paper provides an explanation and clarification of how adventure tourism
activities differ from traditional outdoor recreation due to the fact that they
represent a deliberate pursuit of risk and uncertain outcome often referred
to as adventure, where an individual often faces increasing levels of risk or
personal threat. In the following segment, the paper examines the role of crisis
management in adventure tourism, with the aim of creating an introduction
to the next theoretical segment which deals with insurance as a manner of
ensuring safety and security in adventure tourism, as well as the possible forms
of insurance coverage which provide protection for both participants and travel
organizers.
Finally, it is noted in the conclusion that the act of writing accident insurance,
as merely one of the numerous available options, ensures the security and safety
of tourists – participants in adventure tourism, whereby the crucial prerequisite
for the further development of adventure tourism is met.
Овај рад је примљен 01.02.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ И РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА
ДЕСТИНАЦИЈИ
САЖЕТАК: Пословни догађаји последњих неколико
деценија привлаче велику пажњу академских кругова широм
света, а нарочито у најразвијенијим емитивним и рецептивним
тржиштима, али и пажњу политичких власти и институција
које креирају туристичку политику једне дестинације.
Значајни економски ефекти и позитивна слика која се креира о
дестинацији након успешно организованог пословног догађаја,
као и велике инвестиције у инфраструктуру неопходну за
одржавање пословних догађаја, али и целокупан привредни
развој дестинације, само су неки од основних фактора који
доприносе све већем броју дестинација на мапи света, које се
„такмиче“ у освајању дела тржишта међународних пословних
догађаја. Иако је основни мотив учествовања на неком
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пословном догађају првенствено посао, стицање нових знања
и комуникација, пословни путници након радног дела догађаја
или по његовом завршетку, често постају „класични“ туристи.
У овом раду извршено је поређење пословног и одморишног
туризма, да би се истакла веза која постоји између одржавања
пословних догађаја на дестинацији и развоја туризма, односно
повећања обима туристичког промета. На основу страних
и домаћих истраживања, анализирани су начини како
пословни догађаји могу подстаћи развој одморишног туризма
на дестинацији и истакнут је значај задовољства индивидуе,
односно учесника догађаја, квалитетом пружених услуга на
дестинацији одржавања догађаја за развој туризма на истој.
Кључне речи: пословни догађаји, туризам, туристичка
дестинација

УВОД
Туризам представља једну од водећих светских делатности, у којој
ради око 238 милиона људи и која генерише 9,9% светског бруто друштвеног производа. У 2009. години остварено је 880 милиона међународних
туристичких долазака, што је за 4% мање у односу на претходну годину.
Ипак, поједине дестинације у свету су оствариле раст броја међународних
туристичких долазака, а међу њима је и Србија (WTO, 2010).
Према Светском савету за путовања и туризам (World Travel and
Tourism Council – WTTC), пословни туризам представља један од најрентабилнијих и најуноснијих облика туризма на међународном туристичком
тржишту. У периоду од 2000 до 2010. године забележен је раст пословних
путовања од 53%, а у периоду од 2010 до 2020. очекује се стопа раста пословних путовања од 3,6% годишње. Највећу потрошњу на пословна путовања
остваре привредно најразвијеније земље света: САД, Кина, Јапан, Велика
Британија и Немачка (Taylor, 2010). Посматрано по континентима, Европа
заузима водећу позицију по броју одржаних међународних пословних догађаја (око 55%), а земље на простору Централне и Југоисточне Европе су
све атрактивније за догађаје међународних удружења, али и међународних корпорација, које траже нова тржишта. Ово потврђују и истраживања
Међународног конгресног удружења (International Congress and Convention
Association – ICCA)5. Наиме, на ICCA ранг листи дестинација према броју

5

У даљем тексту ICCA
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одржаних међународних догађаја разних удружења, земље попут Мађарске, Чешке, Словеније, Хрватске, па и Србије бележе стални раст. Србија је
2007. заузимала 69. место на наведеној ранг листи, а већ 2009. године 51.
место. Београд се са 168. места 2007. попео на 68. место 2009. године (www.
iccaworld. com).
На међународном тржишту пословног туризма влада велика конкуренција, јер број дестинација које су препознале користи од пословног
туризма константно расте. Пословни туризам карактерише висока ванпансионска потрошња, високо-квалитетне услуге, организовање пословних догађаја ван главних сезона, што доприноси продужењу туристичке
сезоне и остварењу већих прихода од туризма, отварање нових радних
места (на седам нових туриста отвара се једно ново радно место), инвестиције у инфраструктуру, обнављање и оживљавање дестинација. Пословни
туризам подстиче и целокупан привредни развој дестинације, кроз организовање различитих пословних догађаја националног, регионалног или
међународног карактера, на којима се окупља пословна и интелектуална
елита, а првенствено ради успостављања мреже контаката, стицања нових
знања, размене информација и склапања послова. Истовремено, пословни
туризам доприноси и општем туристичком развоју дестинације, јер један
успешан догађај на дестинацији може подстаћи нова туристичка кретања
у блиској будућности (ефекти промоције „од уста до уста“ су далеко снажнији од других промотивних активности) и може побољшати целокупан
имиџ дестинације и њену позицију на међународном туристичком тржишту (Rogers, 2006; Davidson, Cope, 2003, Драгићевић, 2010).
Циљ овог рада јесте да се укажу основне карактеристике пословних
догађаја, а потом да се изврши анализа сличности и разлика пословног
и одморишног туризма, те да се идентификују начини како пословни
догађаји могу утицати на туристички развој дестинације, повећање туристичког промета и (економских) ефеката од туризма.

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ И ТУРИЗАМ
У стручној литератури као и у пракси, у употреби су различити термини којима се обухвата широк спектар пословних догађаја. Пословни догађаји у теорији менаџмента догађаја имају највећи број типова, као што
су сајмови, састанци, конференције и слично. Док је у Аустралији широко
прихваћен термин „пословни догађаји“ (business events), на простору Европе су конференције, сајмови и подстицајна путовања обједињени под пој-
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мом „пословни туризам“. Акроним MICE - чита се мајс (Мeetings, Incentives,
Conferences and Exhibitions оr Events) је алтернативни појам који се користи
када се говори о пословним састанцима, подстицајним путовањима, конференцијама и сајмовима (Rogers, 2006).
У нашем региону је „мајс индустрија“ широко прихваћен појам у
стручној јавности, иако се водећи светски стручњаци попут Davidson и
Cope (2003) и Rogers (2006) слажу да овај појам није адекватан да би се њим
описао растући и све значајнији сегмент туризма. Getz (2008) сматра да су
пословни догађаји, а под њима подразумева пословне састанке, конвенције
и сајмове, заправо део туризма догађаја (event tourism). Светска туристичка организација (World Tourism Organization – WTO) (2007) истиче да су
пословни састанци, подстицајна путовања, конвенције и сајмови, кључне
компоненте пословног туризма. Да је значај пословних путовања у туризму
одавно препознат, потврђује и чињеница да WTO у званичној дефиницији
туризма сугерише да се људи који путују из пословних или професионалних разлога, такође, сматрају туристима (WTO, 1993).
Davidson и Cope (2003) под пословним путовањима подразумевају све
врсте путовања чија је сврха или мотив у вези са пословним интересима
и пословним обавезама путника. Rogers (2006) даје идентичну дефиницију
у којој пословног туристу дефинише као „путника чији је главни мотив
путовања учествовање на неком догађају или активности која је у вези са
послом или професијом путника“.
Пословна путовања су понекад неопходна да би се дати посао привео
крају успешно или пак, имају едукативну сврху, у смислу обуке запослених
са циљем да посао обављају што је могуће ефикасније, а понекад пословна
путовања представљају и награду коју дарује послодавац својим службеницима за успешно обављен посао. Такође, ови аутори праве разлику између појмова „пословна путовања“ и „пословни туризам“. Наиме, термин
„пословно путовање“ је шири, јер обухвата и индивидуална пословна путовања и пословни туризам, док су појмом „пословни туризам“ обухваћена путовања ради учествовања на конгресима, конференцијама, сајмовима и подстицајним путовањима. Код индивидуалних пословних путовања
посао је основни и обично једини мотив путовања, особа путује сама на
дестинацију која није изабрана већ је одређена послом који треба обавити
(потписати уговор, посетити клијенте, решити проблем и слично), док код
путовања која чине пословни туризам, постоји степен флексибилности у
избору дестинације (код неких облика пословног туризма, дестинација
одржавања пословног догађаја се константно мења, како би се одржала атрактивност догађаја и већа посећеност), односно могуће је утицати на од-
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луку организатора пословног догађаја о дестинацији одржавања догађаја.
Стога, сегменти који чине пословни туризам се налазе у фокусу маркетинг
активности дестинација, али и самих објеката за одржавање догађаја (Драгићевић, 2010).
Према Swarbrooke и Horner (2001) пословни туризам обухвата све аспекте искуства путника на пословном путовању који бораве бар једну ноћ
ван места сталног боравка. У Француској се под појмом пословни туризам (tourisme d’affaire) подразумевају само она путовања која се предузимају ради учествовања на конгресима, конвенцијама или семинарима
(Chaspoule, 2001). По Getz-у (2005) пословни догађаји се могу поделити на:
сајмове, изложбе, састанке, конференције, јавне догађаје.
Davidson и Cope (2003) дају следећу типологију пословних догађаја:
•

индивидуална или корпоративна пословна путовања (individual or
corporate business travel): ова група обухвата сва путовања од стране оних лица чије радно место захтева путовање да би се обавио
одређени посао - радни задатак (на пример путовања новинара,
политичара);

•

састанци (meetings) подразумевају широк спектар догађаја попут
конференција, тренинга (обука), семинара, лансирања нових производа, годишњих састанака које организују компаније и професионална удружења са циљем да побољшају комуникацију са и између службеника (запослених), клијената, акционара и чланова;

•

изложбе или сајмови (exhibitions) обухватају све врсте догађаја где
се излажу и представљају различити производи и услуге ради њихове продаје и/или пружања стручних информација о истим потенцијалним купцима или клијентима;

•

подстицајна путовања (incentive trips) обухватају наградна путовања усмерена најчешће ка атрактивним туристичким дестинацијама, која дарују послодавци најуспешнијим службеницима за
обављени посао;

•

корпоративни догађаји (corporate event/hospitality) подразумевају
луксузну забаву коју компаније пружају својим најзначајнијим
клијентима или потенцијално важним клијентима (на пример одлазак на престижне спортске или културне догађаје), како би креирале добру слику компаније у друштву и изградиле блиске везе са
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значајним клијентима.
Rogers (2006), такође, као главне компоненте пословног туризма наводи
конференције, сајмове и изложбе, подстицајна путовања и корпоративне
догађаје, који су у фокусу маркетинг активности дестинација, али и хотела,
конгресних центара и других објеката који могу угостити овакве типове догађаја. Организатори ових догађаја имају слободу, односно право да сами
донесу одлуку о дестинацији која ће бити домаћин догађаја, те су стога
подложни утицајима или лобирању од стране дестинацијских менаџмент/
маркетинг организација, конгресних бироа дестинација, професионалних
организатора догађаја, који могу фаворизовати одређене дестинације из
бројних разлога или пак од стране појединаца који се налазе у управним
одборима међународне/националне организације и који као „амбасадори“
држава, градова из којих долазе могу утицати на коначну одлуку да се у
њиховој држави или граду организује годишња конференција њихове организације (Драгићевић, 2010).
Управо је овај елеменат „слободе одлучивања“ основна разлика између
четири наведена сегмента пословног туризма и индивидуалних пословних
путовања, као петог и, такође, значајног сегмента пословног туризма. Стога су Davidson и Cope (2003) индивидуална пословна путовања приказали
као посебан сегмент, који се значајно разликује у односу на остале облике
пословног туризма.
Код индивидуалних пословних путовања појединац путује на дестинацију која није изабрана слободном вољом, већ је унапред одређена послом
који треба обавити (на пример менаџмент неке компаније обилази своје
филијале у одређеној држави). Треба имати на уму да се по дефиницији
Светске туристичке организације, туристом сматра путник који проведе
бар једну ноћ ван места сталног боравка, у супротном, индивидуално пословно путовање се не може сматрати делом пословног туризма.
Код осталих врста пословних догађаја, који су обједињени под појмом
„пословни туризам“, постоји могућност избора између више, често туристички атрактивних дестинација за групне састанке, сајмове или подстицајна путовања. Поједине категорије пословних догађаја често се организују истовремено како би се са једне стране, креирао што атрактивнији
догађај и привукао већи број потенцијалних учесника и/или посетилаца,
а са друге стране остварила боља искоришћеност конгресних, сајамских,
хотелских капацитета и других простора који су предвиђени за организовање различитих пословних догађаја. Најбољи и најчешћи пример у пракси јесте организовање конференција које прати сајам са истом тематиком
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и често у истом објекту. На тај начин сви субјекти остварују одређену корист: сајам јер остварује приход, како од продаје конгресних капацитета,
тако и од изнајмљивања штандова излагачима, излагачи имају могућност
да представе своје производе (услуге) потенцијалним клијентима, али и
да стекну нова знања и прикупе информације од значаја за пословање, а
учесници конференције имају разлог више да учествују.

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ И ОДМОРИШНОГ
ТУРИЗМА
Пословни и одморишни туризам представљају два различита облика
туристичких кретања, али је понекад тешко раздвојити ова два сегмента
на туристичком тржишту, јер путовање из пословних мотива може истовремено да обухвата активности и садржаје које користе „класични“ туристи.
Особе које путују из пословних разлога користе инфраструктуру и услуге које иначе користе и туристи на датој дестинацији (на пример: услуге превоза до и на дестинацији, услуге смештаја, исхране). Али пословни
туристи захтевају и очекују и одређене специфичне услуге, попут услуга
пословних или конференцијских центара у хотелима, додатну аудио - визуелну опрему, услуге конгресних центара, које „класичном“ туристи нису
потребне да би задовољио своју туристичку потребу која је основни мотив путовања. Када се заврши радни део дана, пословни туриста обично
постаје туриста у правом смислу те речи: обилази знаменитости дестинације, одлази у ресторан да би пробао локалне специјалитете, купује сувенире и слично. Туристички садржаји, попут разгледања, излета, обилазака
музеја, галерија, могу представљати саставни део програма конгреса, конференција или других пословних догађаја и пожељан су елемент у програму догађаја, нарочито непрофитних организација, када се очекује значајан
број учесника у пратњи супружника. Када су у питању нове, неистражене дестинације (каква је на пример и Србија) или пак, неке „егзотичне“ и
далеке дестинације, очекивано је да ће учесник пословног догађаја, уколико му нису у самом програму догађаја понуђени туристички садржаји,
продужити свој боравак након обављеног посла, да би задовољио своје
туристичке потребе. Такође, учеснике подстицајних путовања је готово
немогуће разликовати од „класичних“ туриста, јер се у оба случаја путовање, односно боравак реализује на туристичкој дестинацији која поседује елементе атрактивности (Драгићевић, 2010). Иако је понекад тешко
раздвојити ова два облика туристичких кретања, у табели 1 истакнуте су
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основне разлике између пословног и одморишног туризма.
Табела 1. Поређење одморишног и пословног туризма
Одморишни
туризам

Пословни туризам

Али...
Самостални
предузетници
плаћају сами за
себе пословна
путовања

Ко плаћа
путовање?

Туриста

Послодавац или
организација

Ко бира
дестинацију?

Туриста

Организатор пословног
догађаја, менаџмент
компаније

Када се путује?

У време годишњих
одмора, викенда и Током целе године
празника

Месеци јул
и август се
избегавају за
организовање
пословних
догађаја

Колико се
унапред
планира?

Неколико месеци
раније, а краћи
викенд одмори
неколико дана
раније

Велики пословни догађаји,
попут конференција,
планирају се и неколико
година унапред

Индивидуална
пословна
путовања се
планирају у
кратком року

Ко путује?

Ко има слободног
времена и
слободних
новчаних
средстава

Они чији посао захтева
пословна путовања,
најчешће менаџери
различитих нивоа, али
и чланови различитих
организација, институција,
друштава

Пословне
туристе на неким
путовањима
прате
супружници
или особе које не
путују ради посла

Углавном градски центри,
политички и привредно
стабилне дестинације

Дестинације
за подстицајна
путовања
су често и
дестинације
одморишног
туризма

Са пословним сарадницима

Чланови
породице
понекад путују
на конференције
или подстицајна
путовања

Врста
дестинације

Са ким се
путује?

Приморске,
планинске,
градске и сеоске
дестинације

Са породицом и/
или пријатељима

Урађено према: Davidson и Cope, 2003; Swarbrooke и Horner, 2001.
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КАКО ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ ПОДСТИЧУ РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА
ДЕСТИНАЦИЈИ?
Иако се туристичка и пословна путовања посматрају као два потпуно супротна поља људских активности, у стручној литератури, међу академском јавношћу и стручњацима из области туризма, све више пажње
се посвећује ситуацијама или догађајима када се комбинују активности
слободног времена и пословне активности, односно поставља се питање
како пословни туризам генерише додатне „туристичке“ активности на дестинацији.
Uriely (2001) је у истраживању међусобних веза посла и путовања изнео
типологију путника који комбинују посао и путовање и при томе разликује
две основне групе путника: „туристи на раду“ (working tourists) и „путујући
радници“ (travelling workers). У првој групи се налазе обично млађа лица
за које рад, односно посао, представља начин да финансирају продужено
путовање или је посао део туристичког искуства. У групи „путујући радници“ налазе се лица која путују да би стекла финансијска средства неопходна за свакодневни живот и да би се истовремено забављала (то су
најчешће сезонски туристички послови) и „путујући професионалци“,
који су најзначајнија група у контексту пословног туризма. За „путујуће
професионалце“ путовање је неопходно да би обавили посао, а са друге
стране то путовање представља и могућност за учествовање у одређеним
туристичким активностима.
Davidson и Cope (2003) истичу да скоро сви облици пословних путовања садрже елементе или активности који се не разликују од активности
класичних туриста на дестинацији (одлазак у ресторан, куповина сувенира и поклона, обилазак локалних атракција и слично). Суштинска разлика
између пословног и класичног туристичког путовања јесте мотив, односно
разлог због којег је лице кренуло на путовање. За класичног туристу наведене активности су централни, основни мотив путовања, док су за пословног туристу оне случајне у односу на основни мотив, а то је посао. Ипак,
активности у слободно време имају важну улогу у мотивацији пословних
туриста – оне су додатни мотив за учествовање на конференцији или сајму,
али су и облик компензације за време проведено далеко од куће. За неке
облике пословних путовања, попут подстицајних путовања, активности
у слободно време или класичне туристичке активности су основни мотив
путовања за учеснике, али не и за компанију. Такође, елементи забаве и
класичних туристичких активности су присутни и код догађаја које организују непрофитабилна удружења (асоцијације), јер је то начин да се обез-
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беди већа посећеност догађаја. За разлику од њих, корпоративни догађаји,
попут семинара за запослене у компанији не садрже ове елементе.
Путовање из пословних разлога може повећати ниво туристичких активности на дестинацији на четири начина:
1. продужење боравка пословних туриста на дестинацији, а ради разгледања и обиласка дестинације (extenders);
2. пословни туристи долазе у пратњи најчешће супружника или чланова породице, који учествују у туристичким активностима на дестинацији (guests);
3. пословни туристи учествују у туристичким активностима које су
саставни део догађаја и део програма за успостављање мреже контаката (social programmes);
4. пословни туристи, који су импресионирани дестинацијом и њеним
атрактивностима, враћају се на дестинацију са породицом или је,
пак, препоручују другима за одмор или кратке посете (returners)
(Davidson, Cope, 2003).
С обзиром да пословни туристи обично имају довољних слободних новчаних средстава и заинтересовани су за упознавање нових дестинација, не
изненађује чињеница да често боравак на дестинацији мотивисан послом
продужавају ради задовољења туристичких потреба. То је нарочито изражено код прекоокеанских путовања, где је пословно путовање јединствена
прилика да се посети одређена дестинација, а да при томе послодавац сноси трошкове путовања и боравка на дестинацији. Продужени боравак који
има форму кратког одмора финансира сам пословни туриста.
Долазак пословних туриста на дестинацију у пратњи супружника или
других чланова породице се најчешће везује за учеснике конференција и
конгреса. Иако постоји веома мало истраживања која се баве проценом
броја учесника пословних догађаја који долазе у пратњи, Davidson и Cope
(2003) указују да према истраживањима у Великој Британији од 20% до
30% учесника конференција има пратњу, док Opperman (1996) процењује да
трећина учесника догађаја које организују удружења у Северној Америци
долази у пратњи супружника. Истраживање спроведено међу учесницима
неколико конгреса у Новом Саду у 2008. години показало је да скоро сваки
трећи учесник долази у пратњи једне особе на догађај (Драгићевић, 2008).
Један од кључних фактора који утичу на опредељење учесника догађаја да
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ли ће доћи сами или у пратњи на дестинацију јесте постојање програма и
садржаја (guest programmes), који су намењени првенствено пратњи учесника. Најчешћи облици таквих програма су разгледање, куповина, посета
културно - историјских знаменитости и слично. Ипак, када су у питању
корпоративни догађаји, могућност путовања у пратњи супружника или
других лица, сем код подстицајних путовања је реткост, јер је то додатни
трошак за компанију и сметња за реализацију планираних активности,
које се најчешће односе на едукацију запослених и креирање тимског духа
и атмосфере међу запосленима.
Поред програма који су намењени пратњи учесника догађаја, постоје
и такозвани друштвени програми (social programmes) за учеснике догађаја
којима се настоји продужити сам догађај, али и боравак учесника на дестинацији. Ови програми најчешће имају форму екскурзија, излета и свечаних вечера, а циљ им је да учесницима догађаја пруже опуштену атмосферу, у којој ће међусобно комуницирати, успостављати нове контакте и
размењивати информације.
Уколико је пословни туриста током боравка на дестинацији имао позитивно искуство, а при томе није упознат са дестинацијом из претходних
или пак, из последње посете, очекивано је да ће се вратити поново ради
одмора, односно ради туристичких активности. Истраживања потврђују
да пословна путовања могу генерисати додатне, будуће туристичке посете
дестинације (Davidson, Cope, 2003; Rogers, 2006). У истраживању спроведеном међу учесницима конгреса у Новом Саду, чак 98% учесника је изразило жељу да поново посети град, а ради учествовања на конференцији, ради
туристичких мотива (боље упознавање града, околине и културе) или у
случају домаћих учесника, ради посете рођака и пријатеља (Драгићевић,
2010). Веза између задовољства учесника пословних догађаја и поновне посете на дестинацији потврђена је и у раду Severt et al. (2007). Према ICCA,
40% учесника догађаја удружења се враћа на дестинацију у периоду од
пет година, док 19% долази на дестинацију одржавања догађаја у пратњи
(Taylor, 2010). Ипак, остаје нерешено питање колико се пословних туриста
заиста врати на дестинацију ради одмора.
Davidson (2001) је спровео истраживање са циљем да утврди процес
доношења одлуке о томе да ли ће путовање на једну конференцију резултирати продуженим боравком на дестинацији. У истраживању се прво
разматрају карактеристике учесника конференције које утичу на одлуку
о продужењу боравка на дестинацији ради туристичких активности, потом се анализирају врсте конференција које привлаче учеснике у смислу да
продуже свој боравак на дестинацији или пак, дођу у пратњи, а на крају се
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указује на врсте дестинација које ће привући пословне туристе „повратнике“. Да ли ће учесник неке конференције одлучити да продужи боравак
на дестинацији или да дође у пратњи, резултат је комбинације читавог
низа карактеристика, од којих су најзначајније следеће: страни или домаћи
учесник, већ позната или нова дестинација, самофинансирано путовање
или путовање финансирано од стране послодавца/институције, са или без
пријатеља/чланова породице на дестинацији, самац или у вези, путовање у
пратњи или без пратње. Путовање на удаљене и непознате дестинације финансирано од стране послодавца је обично подстицај за пословне туристе
да продуже боравак на дестинацији о свом трошку. Међутим, путовање
без партнера/супружника може дестимулативно деловати на учесника,
који ће по окончању програма догађаја завршити и свој боравак на дестинацији.
Међу карактеристикама саме конференције које утичу на продужење
боравка учесника, издвајају се следеће: врста догађаја (корпоративни или
догађај удружења), трајање конференције, време одржавања конференције
- дани у недељи, период у години, период одржавања спортских/културних догађаја, (не)постојање екскурзија у званичном програму догађаја,
(не)постојање програма за пратњу учесника. Конференције асоцијација у
односу на корпоративне догађаје знатно чешће подразумевају продужење
боравка учесника на дестинацији, јер се учесници догађаја асоцијација понашају као „класични“ туристи, који имају велики избор догађаја на располагању у различитим периодима године и по различитим ценама. Уколико
се период одржавања конференције поклапа или надовезује на неки културни или спортски догађај специфичан за дестинацију, може се очекивати продужење боравка или долазак у пратњи.
На одлуку о продужењу боравка пословних туриста утичу и карактеристике саме дестинације, а нарочито имиџ (првенствено у смислу безбедности и цена услуга), удаљеност од места сталног боравка пословних
туриста, приступачност и трошкови превоза на и око дестинације и количина туристичких информација пружених од стране дестинацијских
менаџмент организација и организатора догађаја. Такође, за будући развој
туризма на дестинацији, треба имати на уму да је сваки задовољан туриста
потенцијални поновни посетилац и „амбасадор“ дестинације (Aksu et al. ,
2010; Severt et al. , 2007).
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ЗАКЉУЧАК
„Туризам догађаја“ је постао важан и растући сегмент међународног туризма, што потврђује значајан број организација међународног карактера
које се баве појединим облицима догађаја, потом растући број универзитета, односно факултета, нарочито на простору САД-а и Велике Британије,
који кроз посебне курсеве едукују кадрове у области менаџмента догађаја
и туризма, али и све већи број дестинација које кроз организовање различитих догађаја остварују значајне економске ефекте, раст туристичког
промета, унапређење инфраструктуре, побољшање услова живота локалног становништва и слично.
Иако сви планирани догађаји, од оних малих попут венчања, до мега
догађаја попут Олимпијских игара, имају туристички потенцијал, у литератури, али и у пракси посебна пажња се посвећује пословним, спортским
и културним догађајима.
Делатност догађаја или „индустрија догађаја“ (events industry), како је
многи називају, данас представља растући глобални феномен, чија је улога и утицај на друштво одавно препозната. Данас догађаји представљају
предмет научних истраживања, средство промоције, активност у слободно
време, генератор прихода, извор урбане регенерације, обележје туристичких дестинација и могућност за грађење каријере. Туризам и догађаји често представљају основу за развијање стратегије развоја дестинације (региона). Са развојем догађаја и туризма, развија се читав привредни систем
дестинације, јер се активира низ пружалаца услуга које су неопходне за
постављање и реализацију догађаја, а то даље води отварању радних места
и стварању прихода.
За имиџ и препознатљивост једне дестинације, али и за њен туристички развој, у ширим оквирима далеко су најзначајнији догађаји попут холмарк или мега догађаја. Ови догађаји (попут Октоберфеста у Минхену)
због великог броја посетилаца, медијске пажње и јединствености имају за
последицу првенствено значајне економске ефекте, које је и најлакше измерити, али и бројне друге ефекте. Када се говори о пословним догађајима,
свакако да су за једну дестинацију најзначајније светске изложбе, односно
сајмови, и велики конгреси међународног карактера, који спадају у категорију мега догађаја. Како сајмови имају тенденцију да се одржавају сваке
године у истом периоду на истој дестинацији, са тог аспекта они остварују
или пак, омогућавају дугорочније утицаје на дестинацију, њену привреду и нарочито развој туризма. Са друге стране, конгреси и конференције
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међународних асоцијација се ретко организују на истој дестинацији, јер
се променом дестинације од једног до другог конгреса настоји одржати и
атрактивност конгреса, односно настоје се привући стари учесници и придобити неки нови. Слична ситуација је и са подстицајним путовањима, где
компаније бирају туристички атрактивне дестинације, које могу понудити
различита искуства и аутентичне туристичке производе.
Међутим, сваки пословни догађај, било да је реч о конгресу, сајму, подстицајном путовању, уколико је успешно организован, може допринети не
само развоју пословног туризма, већ на дуже стазе може допринети и развоју одморишног туризма. Јер, уколико је пословни туриста био задовољан
квалитетом пружених услуга на дестинацији и свеукупним доживљајем
дестинације, а није имао довољно слободног времена да посети туристичке атрактивности дестинације, истраживања показују да постоји жеља да
опет посети дату дестинацију или ће је препоручити својим пријатељима.
Пословни туризам не доноси само економске користи за дестинацију,
које су последица потрошње на организовање пословног догађаја, потрошње пословних туриста и евентуалног продужења њиховог боравка, већ
пословни туристи постају и својеврсни „амбасадори“ дестинације који
уколико су имали позитивно искуство на дестинацији препоручују исту
другима (такозвана промоција „од уста до уста“) или се враћају на њу.
Стога, кроз успешно организоване пословне догађаје, дестинација може
да побољша своју репутацију на туристичком тржишту и повећа обим туристичког промета.

SUMMARY
BUSINESS EVENTS AND TOURISM DESTINATION
DEVELOPMENT
In the last few decades business events attracted great attention in academic
circles worldwide, particularly in the most developed emissive and receptive
markets, but also the attention of political authorities and institutions that create
a tourist destination policy. Significant economic effects, the positive destination image that is created after successfully organized business events and major investments in infrastructure necessary for holding business events, as well
as overall destination economic development, are just some of the basic factors
that contribute to a growing number of destinations on the world map, which
“compete” in the conquest of the international business events market. Although
the main motivation to participate in a business event is primarily business, ac-
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quire new knowledge and communication, business travelers after working part
of the event or after its completion, often become a “classic” tourists. The paper
presents a comparison of business and leisure tourism, in order to emphasize the
connection that exists between holding business events and destination tourism
development. Based on foreign and domestic researches, the paper analyzes how
business events can stimulate leisure tourism development at destination and it
emphasizes the significance of business events participants’ satisfaction with the
quality of provided services for future leisure tourism development at destination.
Key words: business events, tourism, tourism destination
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RESUME
In the last few decades business events attracted great attention in academic
circles worldwide, particularly in the most developed emissive and receptive
markets, but also the attention of political authorities and institutions that create
a tourist destination policy. Significant economic effects, the positive destination image that is created after successfully organized business events and major
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investments in infrastructure necessary for holding business events, as well as
overall destination economic development, are just some of the basic factors that
contribute to a growing number of destinations on the world map, which “compete” in the conquest of the international business events market.
In this paper, we aim to deal with the following research items: comparison
of business and leisure tourism, in order to emphasize the connection that exists between holding business events and destination tourism development, how
business events can stimulate leisure tourism development at destination and
the importance of business events participants’ satisfaction with the quality of
provided services for future leisure tourism development at a destination.
Although the tourist travel and business travel have been seen as two totally
opposite fields of human activity, it is sometimes difficult to separate and differentiate these two segments on the tourism market, thus tourism experts pay
more and more attention to situations or events when leisure time activities and
business are combined, and the question is how business tourism generates more
“tourist” activities at destination.
The paper discusses four ways how business events can increase the level of
tourist activity at destination: an extension of business travellers stay at destination for sightseeing (extenders); business travellers usually come accompanied
by spouses or family members who participate in tourist activities at destination
(guests); business travellers participate in tourist activities that are an integral
part of the event and in social programs; business travellers, impressed by destination and its attractiveness, return to the destination with the family or, even,
recommend it to others for a holiday or short visit (returners).
For tourism development at a destination, the most important business
events are mega events, such as world exhibitions and fairs, and major conferences of international character. However, every business event, whether it comes
to congress, fair, incentive travel, if organized effectively, can contribute not only
to development of business tourism, but also to leisure tourism development.
If business travellers are satisfied with the quality of services provided at the
destination and the overall experience, studies show that there is a desire to visit
again a given destination or to recommend it to friends. Business tourism does
not bring only economic benefits to the destination as a consequence of spending on holding a business event, business tourists spending and possible extension of their stay, but also business tourists become destination “ambassadors”.
If they had a positive experience at the destination, they would recommend it to
others (word-of-mouth promotion) or visit it in the future. Therefore, successfully organized business events can improve destination image on the tourism
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market and increase the volume of tourist traffic.

Овај рад је примљен 24.11.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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СТАТУС КОРИСНИКА КАО ДЕТЕРМИНАНТА
ЕВАЛУАЦИЈЕ СПОРТСКИХ УСЛУГА
Спорт је постао област којој су се окренули многи „потрошачи“ са
жељом да на прави начин искористе своје слободно време. Он нуди разноврсне производе, а у односу на своје специфичности, као и свака јавна
делатност, настоји да пружи човеку одређену услугу. Стога спортске услуге треба да буду доступне најширим слојевима друштва, јер задовољавају
различите потребе и имају различито дејство на потенцијалне кориснике.
Досадашња истраживања су показала да потрошачи користе врло сличне критеријуме приликом оцењивања квалитета услуга. То се свакако
може односити и на евалуацију спортских услуга, где се процењује њихова: поузданост, осетљивост, компетентност, приступачност, комуникативност, сигурност, разумевање и упућеност на потрошача.
Емпиријско истраживање, које је спроведено на узорку од 242 испитаника имало је задатак да изврши евалуацију неких аспеката квалитета
спортских услуга, изведених на основу ставова и мишљења људи различитог корисничког статуса, као и запослених у ЈП СПЦ ‘’Војводина“ у Новом
Саду. Циљ истраживања био је усмерен на утврђивање основних чинилаца
који детерминишу ниво квалитета спортских услуга у СПЦ ‘’Војводина’’.
Кључне речи: евалуација, корисници, спортска услуга
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УВОД
Савремени живот, у чијој је основи научни и технолошки прогрес, значајно утиче на промене у човековим радним и животним навикама. Све
присутнија израженост хипокинезије, неадекватне и прекомерне исхране,
велика нервно - емоционална напетост и еколошка загађеност, озбиљно
атакују на биолошко - здравствену и социопсихолошку равнотежу човека.
С друге стране, човек у савременим условима живота се све више сусреће
са новим потребама и жељама, међу којима се поново актуелизује потреба
за кретањем и физичком активношћу. Може се рећи да је спорт (у најширем смислу овог појма) постао човекова нова стара потреба.
Савремени карактер рада оставља човеку више слободног времена,
које може и треба да посвети себи и својој породици. Слободно време, без
обзира на његову временску обухватност, треба да буде ефикасно и рационално испланирано и реализовано. У том погледу човек је упућен да користи различите услуге које му се нуде у свакодневном животу, а односе
се на функционално провођење слободног времена. Савремени животни
стил подразумева све већи комфор, који човек тражи како у раду, тако и
у слободном времену. Комфор, наравно, подразумева да иза њега стоји и
одговарајућа услуга која га реализује. 1
Као и свака јавна делатност, тако и спорт човеку треба да пружи одређену услугу. Дефинисање услуге у општем контексту дао је Котлер (1991,455)
где полази од становишта да је услуга било који подухват или корист, коју
једна страна може да понуди другој страни и која је у суштини неопипљива и нема резултат присвајања било чега.
На основу оваквог становишта, а имајући у виду карактеристике и значај спорта као друштвене делатности, може се сматрати да спортска услуга
обухвата одређено деловање, активност или акцију, где давалац услуге (са
једне стране) усмерава своју понуду кориснику услуге (са друге стране), у
виду телесних вежби, спортске обуке, активног одмора, забаве или, психофизичких задовољстава. У овом случају може се говорити и о спортској
услузи у ужем смислу (тзв. ''чиста спортска услуга''). С друге стране када се
поједине карактеристике спорта третирају као део јавних услужних делатности тада се може говорити о спортским услугама у ширем смислу (или у
терминолошком значењу ''услуга у спорту''). Оне обухватају збир различи1

Према статистичким подацима 50% кућног буџета у свету се троши на разне услуге.
У последњих десет година, према светским показатељима, већина новоотворених
радних места је у услужном сектору - САД 77%, Немачка 45%, Италија 38%, итд.
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тих погодности, добара и услуга које су у функцији задовољења спортских
и рекреативних потреба људи (као потрошача), а које су им доступне током коришћења услуге у одређеном временском периоду и на једном месту
(Нешић, 2008). Но, без обзира на теоријски приступ при дефинисању овог
појма као заједнички именилац се појављује услов за егзистенцију спортске услуге, а то је јавно изражена потреба за њом и њеним дејством.

ПРОБЛЕМСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА
Неотуђиво право сваког појединца је право на активно физичко вежбање. Физичко вежбање у великој мери утиче на здравље, васпитање,
укупан развој човека, а тиме у крајњој инстанци и на његову срећу и благостање. Због тога је неопходно да друштвена заједница обезбеди одговарајуће услове сваком појединцу и тиме створи могућност за остварење
оваквог права. Реализацијом ових потреба појединаца, који се често могу
поставити и на ниво личног циља, реализују се и одређени опште - друштвени циљеви у подручју спортске делатности (физичке културе). Тиме се
потврђује да и у овој сфери нема друштвених циљева који би били изван
или изнад интереса сваког појединца. У оваквом контексту је и у Уставу
Републике Србије спорт дефинисан као категорија од посебног друштвеног интереса и великим делом се финансира из буџета Републике Србије.
Како је основни задатак физичког вежбања трансформација биопсихосоцијалних каратеристика човека, потребно је обезбедити адекватне услове за њихову реализацију. Свакако да је један од њих и стварање адекватне
мреже објеката физичке културе. Планирање мреже објеката у Србији се у
послењих тридесетак година углавном одвијало стихијски. У многим срединама се такав простор није ни планирао, а у другим је планирни простор
мењао намену (због приоритетнијих потреба). Без одговарајућег простора
за игру и тренинг, нема правог развоја спорта, а спортски објекти представљају наслеђе које остаје будућим генерацијама као подстицај за бављење
спортом. Због тога је неопходно започети са планираним и систематским
улагањем у обнављање и изградњу спортске инфраструктуре, с обзиром
да је она најважнији услов за развој спорта на локалном нивоу. Планирање и изградња спортских објеката треба да буде израз потреба развоја
спорта у ширем смислу, према предлозима спортских заједница, грађана
и целокупне јавности, док управљање њима и само коришћење мора бити
у функцији спортских програма и других садржаја за које влада интересовање у локалним срединама.
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Савремени начин планирања објеката предност даје онима који имају
поливалентне намене и које ће користити све старосне категорије у складу са својим потребама, уз добар распоред простора и времена. Закон о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине2 у области
спорта поверио је покрајини да преко својих органа, у складу са законом,
између осталог, утврђује потребе и интересе грађана у области спорта на
њеној територији. С тим у вези и да обезбеђује средства за њихово остваривање, те да одређује спортске објекте од интереса за покрајину и мерила
за обезбеђивање средстава у буџету за њихову изградњу, опремање и одржавање.
Када се посматра подручје града Новог Сада, као административног,
привредног, спортског и културног центра Војводине, узимајући притом у
обзир традицију, структуру становништва и присутну свест о корисности
физичког вежбања и рекреације, може се закључити да постоје високи захтеви (потреба) потражње за објектима ове намене. Један од најпознатијих и
највећих објеката у Војводини је Јавно предузеће спортски и пословни центар „Војводина“ у Новом Саду. Изграђен због светског првенства у стоном
тенису, које је одржано 1981. године, у временима која су следила ширио је
и развијао своју делатност. Пружање спортских услуга у почетку је била
основна делатност предузећа. Данас је то објекат који тежи да задовољи
најшири спектар потреба становништва (спортске, угоститељске, пословне, туристичке, трговачке, занатске и др).
С обзиром на то да је већина спортских центара код нас у власништву
државе, политичка руководства имају директан утицај на избор менаџмента који је одговоран за квалитет и начине њиховог функционисања.
Менаџмент регрутован на овај начин у пракси веома често показује доста
низак ниво компетентности. Такође је уочено да држава, у суштини, не
показује довољно интересовање за ефикасно функционисање спортских
центара. Стога се и евалуације успешности њиховог рада и функционисања углавном одвијају формално, односно једностраним сагледавањем
пословних резултата од стране менаџмента. Другим речима, давалац услуга је често једини субјекат вредновања сопственог рада, чиме се добијају
углавном непотпуни показатељи, који касније чине и непотпуну основу за
нове планске циклусе.
Из ових разлога спроведено истраживање је имало за циљ да укаже на
потребу и значај екстерне евалуације квалитета спортских услуга базира-

2 Сл. гласник РС, бр. 99/2009
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них на ставовима и мишљењима директних корисника. У овом истраживању узет је као модел ЈП СПЦ ''Војводина'' у Новом Саду, с обзиром да је
реч о репрезентативном спортском објекту комплексног типа.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У оквиру шире истраживачке студије (Попмихајлов - Зеремски, С. ,
2010) која је обухватила ЈП СПЦ ‘’Војводина’’ у Новом Саду детектовани
су и неки аспекти утицаја корисничког статуса на евалуацију спортских
услуга у овом јавном предузећу.
Истраживање је реализовано као емпиријска трансверзална студија,
уз примену Сервеј метода, а имала је за циљ, између осталог, детекцију ставова и мишљења испитаника различитог корисничког статуса о квалитету
појединих апеката спортских услуга које пружа ЈП СПЦ ''Војводина'' у Новом Саду.
Узорак ентитета истраживања обухватио је 242 испитаника различитих социјалних и биолошких обележја, који су у различитим улогама и са
специфичним разлозима били корисници неких услуга ЈП СПЦ ''Војводина“ у Новом Саду. Критеријум од којих се пошло приликом структуирања
узорка за део истраживања обрађен у овом раду је био кориснички статус.
Као основни истраживачки инструмент примењен је анкетни упитник,
посебно конструисан за ово истраживање. Анкетни лист је био намењен
свим категоријама испитаника и био је конципиран у три дела. Први део
упитника сачињавала су питања која се односе на персоналне податке испитаника (пол, године, образовање и брачно стање). Други и трећи део
упитника садржавао је питања која су се односила на конкретан предмет
истраживања. У другом делу упитника преовладавала су питања везана за
ставове испитаника око квалитета спортских услуга, док је трећи део обухватао тврдње о различитим ставовима који су у вези са спортским услугама. Питања у анкетном листу су била тако формулисана да се испитанику
оставила могућност избора између више понуђених одговора (затвореног
типа). Тврдње, које су се налазе у трећем делу анкетног листа су уређене по
моделу Ликертове скале (скаларних рангова).
Приликом статистичке обраде података коришћени су поступци дескриптивне и компаративне статистике. Из простора компаративне ста-
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тистике доминантно су коришћене дискриминативне процедуре пре свега
контингенцијска анализа, X2 - тест будући да су међу емпиријском грађом
доминирале варијабле уређене као номиналне скале. Применом крос - табулације добијени подаци су сређени и приказани у виду табеле контигенције димензија.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
У односу на специфичности корисничког статуса укупан узорак испитаника био је разврстан у следеће субузорке: (1) запослени у ЈП ПСЦ „Војводина“, (2) спортисти који тренирају у објектима ПСЦ „Војводина“, (3)
рекреативци (особе које користе простор и програме центра у циљу личне
рекреације) и (4) обични посетиоци (грађани који у СПЦ „Војводина“ долазе као конзументи спортских догађаја и пратећих садржаја). Заступљеност
испитаника у сваком од четири карактеристична стратума била је довољна
да омогући примену процедура за масовне статистичке узорке будући да је
фреквенција у сваком од њих била већа од 30 (Табела 1).
Табела 1 - Дистрибуција испитаника
по критеријуму корисничког статуса
Субузорак

Апсолутне
фреквенције

Релативне
фреквенције

Запослени

45

18,6%

Спортисти

86

35,5%

Рекреативци

57

23,6%

Посетиоци

54

22,3%

Укупно:

242

100%

Резултати контингенцијске анализе (Табела 2) указали су на то да су
убедљиво најчешћи корисници спортских услуга СПЦ „Војводина“ спортисти, а затим рекреативци. Код спортиста изразито је било највише оних
који су се изјаснили да услуге СПЦ користе свакодневно или више од три
пута недељно, док су рекреативци спортске услуге углавном користили два
или три пута недељно. Интересантан је податак да су најређи корисници
услуга СПЦ баш они који су у њему запослени. Индикативан је и податак да је међу тзв. обичним посетиоцима било највише оних који спортске
услуге веома ретко користе, што би могло да укаже на веома мали одзив
грађана на спортске догађаје који се приређују у популарном СПЕНС-у.
У прилог све слабијој посети спортским догађајима иде и чињеница да је
друга највиша фреквенција у класи посетилаца била она која показује да
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број месечних посета није већи од један.
Табела 2 - Учесталост коришћења услуга СПЦ „Војводина“
од стране различитих категорија корисника
Категорија
испитаника

Сваког
дана

Једном
недељно

2 пута
недељно

3 пута
недељно

Више
од 3
пута

Једном
месечно

Ретко

Запослени

6
13,3%

4
8,9%

5
11,1%

2
4,4%

3
6,7%

3
6,7%

22
48,9%

Спортисти

40
46,5%

1
1,2%

7
8,1%

17
19,8%

21
24,4%

0
0%

0
0%

Рекреативци

2
3,5%

4
7,0%

24
42,1%

22
38,6%

3
5,3%

1
1,8%

1
1,8%

Посетиоци

2
3,7%

8
14,8%

5
9,3%

2
3,7%

3
5,6%

11
20,4%

23
42,6%

∑

50
20,7%

17
7,0%

41
16,9%

43
17,8%

30
12,4%

15
6,2%

46
19,0%

χ2 = 8,819* Сиг. = ,000
Квалитет материјалних и организационих елемената рада СПЦ „Војводина у Новом Саду процењен је помоћу осам ајтема анкетног упитника,
који су се односили на: (1) општи утисак корисника о квалитету услуга,
(2) просторну и временску организацију, (3) хигијену спортских објеката
и пратећих просторија, (4) општу безбедност у објекту, (5) усклађеност
просторних капацитета са потребама корисника, (6) усклађеност цена са
квалитетом расположивих програмских садржаја, (7) осећај угодности
(пријатности) приликом коришћења услуга и (8) адекватност броја запослених који би требало да одговоре на потребе корисника.
На основу резултата контингенцијске анализе утврђено је да највећи
утицај на различито дистрибуирање одговора испитаника имао њихов кориснички статус, што показује да већи значај за формирање мишљења и
ставова појединца има њихова актуелна друштвена улога. То упућује на
закључак да овај индикатор може бити веома значајно позициониран у
процесима евалуације укупног рада менаџмента спортских центара, где
посебно место заузимају информације које потичу од директних и непосредних корисника услуга (Табела 3).
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Табела 3 - Дистрибуција општих оцена квалитета спортских услуга
СПЦ „Војводина“ различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Одличан

Задовољава

Осредњи

Лош

Запослени

14
31,1%

28
62,2%

3
6,7%

0
0%

Спортисти

9
10,5%

55
64,0%

20
23,3%

2
2,3%

Рекреативци

11
19,3%

34
59,6%

11
19,3%

1
1,8%

Посетиоци

5
9,3%

32
59,3%

16
29,6%

1
1,9%

∑

39
16,1%

149
61,6%

50
20,7%

4
1,7%

χ2 = 17,775* Сиг. = ,038
Анализа је показала да су сви елементи квалитета услуга СПЦ „Војводина“ валоризовани умерено позитивним оценама, односно утврђена
је доминација одговора са позитивне стране вредносне скале. У шест, од
укупно осам елемената квалитета услуга, детектоване су статистички
значајне разлике између мишљења испитаника различитог корисничког
статуса. Ниједна сигнификантна диференција није била условљена супротним смером става припадника специфичног субузорка, већ првенствено
разликама у интензитету и степену исказивања позитивних или негативних оцена. Тако су на пример, запослени имали изразито позитиван став
према хигијени, за разлику од преостале три групе испитаника чије су оцене хигијене биле умерено позитивне (Табела 4).
Табела 4 - Дистрибуција оцена хигијене у СПЦ „Војводина“
различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Одлична

Задовољава

Осредња

Лоша

Запослени

25
55,6%

15
33,3%

4
8,9%

1
2,2%

Спортисти

7
8,1%

28
32,6%

33
38,4%

18
20,9%

Рекреативци

15
26,3%

20
35,1%

18
31,6%

4
7,0%

Посетиоци

16
29,6%

17
31,5%

14
25,9%

7
13,0%

∑

63
26,0%

80
33,1%

69
28,5%

30
12,4%

χ2 = 45,511* Сиг. = ,000
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У односу на општу безбедност и усклађеност цена са нивоом услуга најмање позитивне оцене дали су посетиоци који у СПЦ ређе долазе од преостале три групе испитаника (запослених, спортиста и рекреативаца) и са
стањем безбедности се суочавају само током спортских догађаја (утакмица, мечева, турнира и сл). Строжије мишљење посетилаца о ценама услуга
од мишљења запослених или спортиста су сасвим логичне и очекиване.
Док је запосленима у интересу да цене буду што више, посетиоци се боре за
што ниже цене. Спортисти, истовремено, нису суочени са плаћањем услуга, осим евентуалних чланарина, а осим тога они су се a priori одлучили за
плаћање свог задовољства. Слично је и са рекреативцима који су редовни
конзументи појединих програма које су на темељу доброг претходног информисања, изабрали као своју добровољну активност и за њу одлучили
да издвоје новац (Табеле 5, 6 и 7).
Табела 5 - Дистрибуција оцена безбедности у СПЦ „Војводина“
различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Одлична

Задовољава

Осредња

Лоша

Запослени

30
66,7%

14
31,1%

1
2,2%

0
0%

Спортисти

44
51,2%

32
37,2%

8
9,3%

2
2,3%

Рекреативци

32
56,1%

22
38,6%

3
5,3%

0
0%

Посетиоци

15
27,8%

30
55,6%

8
14,8%

1
1,9%

∑

121
50,0%

98
40,5%

20
8,3%

3
1,2%

χ2 = 20,340* Сиг. = ,016
Табела 6 - Дистрибуција оцена усклађености цена са квалитетом
услуга СПЦ „Војводина“ различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Одговарајуће

Приближне

Превисоке

Запослени

24
53,3%

19
42,2%

2
4,4%

Спортисти

25
29,1%

42
48,8%

19
22,1%

Рекреативци

26
45,6%

22
38,6%

9
15,8%

Посетиоци

15
27,8%

26
48,1%

13
24,1%

∑

90
37,2%

109
45,0%

43
17,8%

χ2 = 14,783* Сиг. = ,022
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Табела 7 - Дистрибуција оцена усклађености капацитета СПЦ
„Војводина“ са потребама различитих категорија корисника
Категорија
испитаника

Потпуно
задовољни

Делимично
задовољни

Незадовољни

Запослени

27
60,0%

18
40,0%

0
0%

Спортисти

52
60,5%

29
33,7%

5
5,8%

Рекреативци

46
80,7%

11
19,3%

0
0%

Посетиоци

23
42,6%

26
48,1%

5
9,3%

∑

148
61,2%

84
34,7%

10
4,1%

χ2 = 21,955* Сиг. = ,001
Два индикатора у којима није утврђена статистички сигнификантна
разлика између одговора запослених, спортиста, рекреативаца и посетилаца односила су се на осећај угодности (пријатности) током коришћења
услуга и на број запослених који би требало да одговоре на захтеве корисника. Највећи број корисника услуга се пријатно осећа у просторима
и садржајним структурама центра, те сматрају да је и број запослених довољан да задовољи њихове тренутне потребе за спортским услугама. (Табеле 8 и 9).
Табела 8 - Дистрибуција одговора о осећају пријатности у СПЦ
„Војводина“ различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Пријатно

Углавном

Непријатно

Запослени

30
66,7%

15
33,3%

0
0%

Спортисти

51
59,3%

34
39,5%

1
1,2%

Рекреативци

43
75,4%

13
22,8%

1
1,8%

Посетиоци

26
48,1%

28
51,9%

0
0%

∑

150
62,0%

90
37,2%

2
0,8%

χ2 = 11,720 Сиг. = ,069
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Табела 9 - Дистрибуција мишљења о броју запослених у СПЦ „Војводина“
различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Довољан

Недовољан

Мора их бити више

Запослени

36
80,0%

3
6,7%

6
13,3%

Спортисти

60
69,8%

8
9,3%

18
20,9%

Рекреативци

46
80,7%

5
8,8%

6
10,5%

Посетиоци

35
64,8%

5
9,3%

14
25,9%

∑

177
73,1%

21
8,7%

44
18,2%

χ2 = 6,208 Сиг. = ,400
На основу глобалног прегледа свих оцена, без обзира на извесне разлике
у испољавању степена и интензитета ставова према појединим аспектима
квалитета, могуће је закључити да сви корисници имају доминантно позитивно мишљење о спортским услугама које пружа СПЦ „Војводина“. Као
општа оцена, на скали од одличне до лоше, може се узети управо она која је
доминирала у ајтему којим су испитаници спровели глобално оцењивање
квалитета спортских услуга (Табела 3), односно просторног и временског
распореда спортских услуга (Табела 10), а то је – задовољава.
Табела 10 - Дистрибуција оцена просторног и временског распореда
спортских услуга СПЦ „Војводина“ различитих категорија корисника
Категорија испитаника

Одличан

Задовољава

Осредњи

Лош

Запослени

8
17,8%

29
64,4%

8
17,8%

0
0%

Спортисти

14
16,3%

55
64,0%

15
17,4%

2
2,3%

Рекреативци

24
42,1%

30
52,6%

3
5,3%

0
0%

Посетиоци

6
11,1%

34
63,0%

13
24,1%

1
1,9%

∑

52
21,5%

148
61,2%

39
16,1%

3
1,2%

χ2 = 24,957* Сиг. = ,003
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ЗАКЉУЧАК
Различите потребе људи у области спортских услуга као и самог места
пружања услуге, отварају бројне могућности егзистенције и реализовања
њиховог садржаја. Наравно да је тешко извршити свеобухватну идентификацију и класификацију свих спортских услуга, самим тим што се из
дана у дан појављују нови захтеви корисника, као и нови модели спортских
и рекреативних садржаја. Међутим, досадашња пракса у области спорта је
показала да се највећи број услужних активности може сврстати у четири
основе категорије: 1) услуге у месту становања корисника, 2) услуге ван
места становања корисника, 3) актуелне и нове услуге и 4) остале услуге
везане за спорт.
У целини гледано спортске услуге треба да буду доступне најширим
слојевима друштва, јер задовољавају различите потребе и имају различито
дејство на потенцијалне кориснике. С тог аспекта може се рећи да су оне
„на дохват руке“ сваком заинтересованом појединцу. Међутим, раније констатоване промене у начину живота и рада, савременој брзини комуникације и све већем броју различитих информација које стижу свакодневно
са различитих медија могу спортске услуге потиснути у други план. Тако
да конкретна спортска услуга, мада за њом постоји потреба код одређеног
броја људи, може остати нереализована.
Данас је у савременом пословном окружењу неопходно посветити
одговарајућу пажњу проблематици квалитета спортских услуга као делу
општег услужног сектора. Уколико се има у виду да је општи појам квалитета услуге везан за степен задовољења очекивања потрошача, тада се
квалитетом спортских услуга, генерално, може сматрати формиран став
и мишљење конзумената ових услуга о оствареној користи коју су добили
њеним коришћењем.
За сврсисходан рад, опстанак и развој спортских објеката, као места
пружања спортских услуга, основни фактор представља успешан менаџмент. Један од његових примарних задатака је развијање радне целовитости
и функционалности спортског објекта којим управља. Менаџмент спортског објекта првенствено мора свим клијентима да обезбеди одговарајући
програм коришћења, што подразумева израду и реализацију различитих
програмских модела којима се постиже оптимално коришћење расположивих ресурса. Пре свега, простора и површина у самом објекту, затим
радне снаге, финансијских средстава итд. , који се стављају у функцију задовољења потреба људи у области спорта и рекреације, али и потреба из
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других делатности (културе, туризма, бизниса, и сл). Програм спортског
објекта, као важна карактеристика у његовом функционисању, подразумева три основна елемента: садржајни обухват, објекте и просторе и услуге.
Спортске услуге, у овом контексту, обухватају све потребне активности,
методе и средства којима се искоришћавају расположиви ресурси спортског објекта у функцији подизања одређених спортско - такмичарских резултата, ефеката рекреације, али и других пратећих услуга (угоститељство,
информисање, транспорт итд).
Резултати конкретног истраживања у којем су детектовани ставови и
мишљења испитаника, а који су у различитим улогама и са специфичним
разлозима били корисници спортских услуга Пословно спортског центра
„Војводина“ у Новом Саду, показали су између осталог, следеће:
•

Да је квалитет већине услуга, уопште узевши, био позитивно
оцењен. Дистрибуције одговора у највећем броју случајева показале су да испитаници имају доминантно позитиван став према свим
опсервираним елементима квалитета, с обзиром на то да су одговори са позитивне стране вредносних скала увек имале веће апсолутне и релативне фреквенције од оних са супротног (негативног)
пола, као и од оних одговора који су заузимали средишњу позицију
вредносних скала.

•

Да је највећи утицај на различито дистрибуирање одговора испитаника, у већини ајтема, имао њихов кориснички статус, што
показује да је актуелна друштвена улога најутицајнија приликом
формирања мишљења и ставова појединца. То показује да се само
корисничком статусу, односно специфичној друштвеној улози испитаника, могао приписати систематски утицај на испољавање
различитих мишљења. Ниједна сигнификантна диференција,
међутим, није била условљена супротним смером става припадника овако спецификованог субузорка, већ првенствено разликама
у интензитету и степену исказивања позитивних или негативних
оцена. Тиме је потврђена једна од хипотеза истраживања – да специфични корисници (спортисти, рекреативци и грађанство) исказују различите ставове и мишљења према појединим аспектима
квалитета услуга ЈП СПЦ ''Војводина''.
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SUMMARY
CUSTOMER STATUS AS DETERMINANT OF
EVALUATION OF THE SPORTS SERVICES
Sport has become the area that has attracted many “consumers” with a desire
to properly use their leisure time. It offers various products, and in relation to
its specificity, as well as any public activity, aims to provide a services to various
types of consumers. Therefore sports services should be available to wider
demand segments, because they meet different needs and have different effects
on potential users.
Previous research has shown that consumers use very similar criteria in
evaluating the quality of services. It can certainly relate to the evaluation of sports
services, where the estimated criteria linked to their reliability, responsiveness,
competence, accessibility, communication, security, understanding and
familiarity to consumers.
Empirical research conducted on a sample of 242 respondents had a task to
perform the evaluation of some aspects of quality in sports services, based on
the attitudes and opinions of different user segments and employees of Sport and
Business Centre “Vojvodina”, Novi Sad. The study was aimed at determining the
basic factors that determine the level of quality of sports services in the Business
Centre “Vojvodina”, Novi Sad.
Key words: evaluation, consumers, sports services
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RESUME
The progress of modern production technologies, as a result of scientificindustrial revolution brought with it major changes in the sphere of man’s
work involvement. Intensive industrialization, urbanization, automation and
computerization has led to radical changes both in the structure of employment
(working conditions and stress), and even more in the nature, scope, manner and
conditions of implementation of human free time. Everyday work is substantially
burdened with the neuro-psychological stress, while the dynamic muscle activity
is drastically decreased.
Contemporary character of the man living leaves more free time that he can
and should devote himself and his families. Leisure time, regardless of its time
coverage, should be effectively and rationally planned and used. In this respect,
the man was instructed to use the various services that are offered to him in
everyday life, which relate to the functional leisure.
From the standpoint of the characteristics of sport as a public service activities,
we can consider that sports services are the sum of different benefits, goods and
services that contribute to the satisfaction of sporting and recreational needs of
the people (as consumers), and are available to them while using the service at
the appropriate time and in one place.
The results of this research showed that services of specific sports centre
are assessed by its users, as external evaluators, mostly positive. The attitudes
and opinions about the quality of sports services that meet the needs of sports
and other activities within the service context of SPC ‘’Vojvodina” represent
an important determinant of the evaluation of this public facility. It is also
important to point out that this study found out that the status of the user is the
most dominant determinant in evaluating the quality of sports services by direct
users.

Овај рад је примљен 15.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА
РАЗВОЈ ТУРИЗМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
САЖЕТАК: Савремени туристички трендови се одликују
све већим усмеравањем ка ру ра лним дестинацијама у Европи.
У великом броју земаља Европске уније у стратегије развоја
регија и ру ралних подручја увршћен је и сеоски туризам,
који помаже у задржавању становништва у месту, ствара нова
радна места и доприноси друштвено - економском напретку
заосталих подручја. На подручју Европске уније последњих
деценија све већа пажња се посвећује и развоју појединих
инструмената и мера, које треба да омогућују складан и
континуирани развој туризма у руралним поручјима. Путем
специјализованих институција и фондова, Европска унија
помаже и директно учествује кроз разне форме у развоју
туризма у руралним поручјима, а јачање политике руралног
развоја је постао један од највећих приоритета Европске уније.
Кључне речи: сеоски туризам, рурална подручја, Европска
унија, фондови

УВОД
Европа је са становишта учешћа у туристичком промету и потрошњи
већ деценијама најзначајније туристичко подручје света. Свакако, у овим
1 Aсистент, e-mail: muhi. bela@gmail. com
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релацијама, најзначајније је подручје Европске уније са 350 милиона становника. У границама Европске уније налазе се најразвијеније иницијативне и рецептивне туристичке земље. У Европској унији, туризам доприноси
скоро 5% бруто друштвеном производу и запошљава готово 24 милиона
грађана. 2
Дуги низ година на подручју Европске уније велика пажња се посвећује
развоју туризма. Подршка развоју туризма уочљива је кроз велики број
разноврсних програма који на принципима партнерства и кооперације
туристичке привреде земаља чланица (и потенцијалних чланица) у целини имају за циљ да кроз боље образовање и обуку туристичких кадрова,
веће запошљавање, бржи регионални развој, боље информисање, очување
и унапређење природног и културног наслеђа, хармонизују туристички
сектор Европске уније.

СЕОСКИ - РУРАЛНИ ТУРИЗАМ
Иако изгледа једноставно дефинисати сеоски туризам као „туризам који
се одвија у руралном - сеоском простору“, ова дефиниција не укључује сложеност активности и многобројне облике који су развијени у различитим
земљама. Аутори различито дефинишу појам сеоског туризма, али према
општеприхваћеној дефиницији: „Сеоски туризам укључује широк опсег
активности, услуга и додатних садржаја обезбеђених од стране домаћина
(пољопривредника, сељака) на породичним газдинствима и имањима да
би привукли туристе у њихову област у циљу стварања додатног прихода,
притом поштујући принципе одрживог развоја и очувања природних ресурса“. Неке дефиниције сеоског туризма односе се једноставно на туризам
у подручјима слабе насељености, а руралне туристичке дестинације могу
се уопштено дефинисати као подручја која се посебно идентификују и промовишу туристима као места посета у којима је примарни мотив уживање
у руралном - сеоском крајолику и припа дајућим активностима.
Сеоски туризам задовољава потребу пре свега градског човека за
„слободним простором”, а даје широку палету могућности (спорт, игре,
разне манифестације), упознаје га са природним богатствима и културно
- историјским наслеђем, као и са карактеристичним пољопривредним
културама регије.

2 World Travel and Tourism Council. European Union: The 2006 Travel and Tourism
Economic Research, London, WTTC. 2006.
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Сеоски туризам изгледа као прикладно средство ревитализације
напуштених руралних области, које обезбеђује њихову одрживост у
будућности кроз очување или стварање нових радних места и повећавању
разноликости занимања. Сеоски туризам се такође фокусира на очување
природних ресурса и даје подршку очувању сеоских заната као туристичке
атракције. Основни циљ сеоског туризма је да сеоском становништву
обезбеди додатну зараду и тиме побољша њихов животни стандард и
смањи одсељавање.
Србија је земља руралног карактера и спада у ред најаграрнијих земаља
Европе. Рурални развој као једна од области регионалне политике, кључан
је инструмент за реструктурирање пољопривредног сектора и требало би
да има задатак да усмери и стратешки искористи потенцијал туристички
атрактивних села. Имајући у виду изражене економске и друге функције
туризма, као и разнолике и високовредне потенцијале Стратегијом
развоја туризма Републике Србије и Просторним планом Републике Србије
и њеном економском политиком дата је могућност и одговарајући значај
развоју ове делатности. Поред тога, Стратегијом развоја туризма у Србији
и Маркетинг стратегијом туризма Војводине утврђен је селективни
приступ, при чему се сеоски туризам третира као приоритетан у оквиру
оних видова туризма који су везани за посебна интересовања.

СЕОСКИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ
Европа је у последњих 20 година светски лидер у понуди сеоског туризма,
при чему се предвиђа да ће то и остати, понајвише услед брзог процеса проширења Европске уније, као и услед постојања добро организоване паневропске асоцијације сеоског туризма (EuroGites).
Значајна пажња у Европској унији даје се подржавању иницијатива сеоског туризма унутар ширег контекста развоја регија и села. Комплементарна корист се постиже стварањем различитих могућности за запошљавање локалног становништва. У Великој Британији, промене у употреби
земљишта привукле су сличне идеје у вези са остваривањем туризма у
руралним областима, укључујући пешачење, спорт и друге активне рекреације. Додатни зајмови исплаћени су фармерима кроз владин план зајма за
разноврснију делатност фарми, како би се покрили трошкови настојања да
се земља користи и у непољопривредне сврхе, као што је стварање нових
кружних стаза за шетњу, укључујући и путоказе, али и потребан публицитет. (Плавша, 2007)
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Према подацима паневропске асоцијације сеоског туризма (EuroGites), у
Европи постоји око 200. 000 регистрованих пружалаца услу га у сеоском
туризму са више од 2 милиона лежаја. Процењује се да смештај на фармама,
у приватним сеоским кућама, малим породичним пансионима и хотелима
остварује директну годишњу туристичку потрошњу од око 12 милијарди
евра. Укључујући локално додату вредност и мултипликативне ефекте, тај
износ достиже 26 милијарди евра у корист европске сеоске привреде. Број
директно и индиректно запослених се процењује на 500. 000. При томе се
око 98% свих регистрованих смештајних објеката сеоског туризма налази
у земљама чланицама Европске уније. Годишња стопа заузетости капацитета у сеоским угоститељским објектима у просеку износи 25% (варира
између 10% и 50% по појединим дестинацијама). 3
Интересовање, понуда и карактеристике сеоског туризма се битно
разликују у неким државама Европе, такође и термин „сеоски туризам“
има различита значења у различитим земљама. У Финској, на пример,
обично значи издавање викендица посетиоцима и обезбеђивање услуга
исхране у руралним пределима. У Мађарској, у ову врсту туризма укључене
су активности и услуге које се пру жају у селима и фармама (салашима). У
Словенији, најважнији облик сеоског туризма је туризам на породичним
фармама, где гости бораве заједно са фармерском породицом. У Холандији,
сеоски туризам значи боравак на фарми са много активности као што
су бициклизам, пешачење или јахање. У Грчкој, под сеоским туризмом
се подразумева јефтин смештај и исхрана, а учешће у пољопривредним
или другим радовима није уобичајено. Дуж Медитерана велико туристичко интересовање влада за плантаже тропског воћа. Приликом посете
планта жа ма могу се погледати центри за производњу, „живи” музеји са
егзотичним врста ма, разни системи обраде и технологије. Разгледање је
повезано са дегустацијом сезонског воћа, воћних сокова, вина, а туристи
по жељи могу да се укључе и у поједине послове. На Тенерифима (Канарска
острва) та врста туризма је изузетно популарна, а многе плантаже су се
окренуле ка туризму. (Храбовски - Томић, 2008)
Сличне примере можемо наћи и у другим регијама ЕУ, углавном на
подручјима где је пољопривреда (производња разних пољопривредних
култура) примарна делатност становништва. Са најбогатијом понудом
сеоског туризма у Европи располаже Француска (Gites de France), Немачка,
Аустрија (Urlaub am Bauernhof), Велика Британија (Rural tourism) и Италија
(Agroturismo), које заједно чине преко 77% уку пног тржишта сеоског

3

Tourism in Europe, Volume 64 by Statistical Office of the European Communities
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туризма у Европи.
Први европски конгрес о сеоском туризму организовала је Европска федерација за сеоски туризам (EuroGites), одржан је у Хаену - Андалузија (Шпанија) 2003. године. На конгресу су представљени потенцијали и карактеристике развоја сеоског туризма 23 европске земље,
укључујући и Србију. На конгресу је између осталог закључено да сеоски
туризам задовољава потребу градског човека за „слободним простором“,
а даје широку палету могућности (спорт, игре, културне манифестације),
упознаје га са природним богатствима и фолклорним наслеђем, као и са
карактеристичним пољопривредним културама регије.
Неке од значајних организација у Европи у области сеоског туризма:
EUROGITES - Европска федерација за сеоски туризам4
Циљеви Федерације су да допринесе очувању и квалитету живота у
руралним областима Европе, понуди алтернативу масовном туризму, дефинише европски концепт сеоског туризма, креира стандарде у сеоском
туризму, доприноси очу вању животне средине итд. Федерација тренутно обједињује 25 националних и регионалних асоцијација из 23 земље са
више од 65 хиљада чланова
ECEAT - Европски центар за еколошки и сеоски туризам5
Невладина и непрофитна организација, чији је циљ развој и унапређење
туризма, који потпомаже и развој органске пољопривреде, одрживог коришћења земљишта, заштиту природе, развој села и заштиту културног
наслеђа. Програми стру чног усавршавања се реализују кроз личне посете,
семинаре, радионице или применом упу тстава за предузетнике у сеоском
туризму.
IAERT - Интернационална асоцијација експерата у руралном и агротуризму6
Асоцијација има за циљ истраживање различитих аспеката и инфо-

4

http://www. eurigites. co - Европска федерација за сеоски туризам

5

http://www. eceat. org - Европски центар за еко и агро туризам

6

http://www. iaert. net - Интернационална асоцијација експерата у руралном и
агротуризму
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рмисање у ру ралном туризму у оквиру стратегије интегралног и одрживог
руралног развоја. Међу активностима IAERT-а посебно су значајни организовање интернационалне школе за рурални и агротуризам и организација
Светског форума руралног туризма.
ETC - Европска путничка комисија (European Travel Commission)7
Европска путничка комисија је стратешка алијанса која омогућава сарадњу националних туристичких организација земаља чланица и потенцијалних чланица. Основана је 1948. године са седиштем у Бриселу и има
улогу „Националне туристичке канцеларије Европе“ са циљем да привуче
што више потенцијалних, пре свега прекоокеанских посетилаца са главних светских емитивних тржишта у Европу.

ПОЛИТИКА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Савремени туристички трендови се одликују све већим усмеравањем
ка ру ра лним дестинацијама, све израженијом персонализацијом, повећаним интересовањима и значајним усредсређивањем туриста на нестандардне туристичке производе. Истраживања спроведена на европском тржишту указују да је средином деведесетих година скоро 10% туриста било
усмерено ка руралним дестинација ма. На тржишту Велике Британије данас чак 25% туриста показује интересовање за боравак у руралним областима. Због тога се у земљама са развијеном туристичком понудом све већа
пажња посвећује развоју сеоског туризма који данас чини једну од важних
компоненти развоја не само туризма, већ интегралног и одрживог развоја
руралних регија у целини. (Чомић, 2007)
Рурална подручја заузимају 90% територије Европске уније и у њима
живи 60% њеног становништва. Пољопривреда и шумарство користе
највећи део земљишта и имају кључну улогу у управљању природним ресурсима у руралним подру чјима. Синергија пољопривреде и туризма обезбеђује социоекономски развој руралних подручја и платформа је економске
диверсификације у руралним заједницама, па је зато јачање политике руралног развоја постао један од највећих приоритета Европске уније.
Европска унија је ушла у четврту генерацију Плана руралног развоја
(2007-2013). Један од главних циљева ове нове политике руралног развоја
јесте побољшање квалитета живота кроз подстицаје за разноврсне при7 http://www. etc-corporate. org/ - Европска путничка комисија
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вредне активности у руралним областима. Томе припадају и допунске делатности на селима и фармама, као што је туризам.
Политика руралног развоја Европске уније 2007 - 2013. године се фокусира на три тематске осовине у оквиру регулативе руралног развоја:8
•

повећање конкурентности у пољопривредном сектору

•

побољшање квалитета животне средине у селима, кроз подршку
управљања земљиштем

•

побољшање квалитета живота у руралним подручјима и диверзификација руралне економије

На заседању Европске конференције министара одговорних за регионално планирање (Hanover, 2000. ), усвојен је програм за боље повезивање
региона Европе. Тада су дефинисани принципи одрживог просторног развоја, који се односе и на туризам, јер Европа је већ деценијама прва међу
континентима по броју страних туриста и оствареним приходима. Потенцира се високо квалитетан и одрживи туризам, који је прилагођен локалним и регионалним карактеристикама, уз хоризонтално и вертикално
повезивање иницијативе и рецептиве. На заседању, јасно је потенцирана
и потреба регионалног повезивања европских земаља у низу акција и делатности. Извесни закључци односе се и на регионалну, интеррегионалну
и међудржавну сарадњу у домену туризма. Инсистира се на побољшању
функционалних веза градова и сеоских насеља, смањењу штетних утицаја
на животну средину, заштити природног и културног наслеђа, повећању
фонда културне баштине и на развоју висококвалитетног одрживог туризма. Констатовано је да политика просторног развоја тежи коришћењу
развојних могућности, које обезбеђују туризам, посебно у случају сиромашних региона. Предност би требало да имају високо квалитетни и одрживи облици туризма, као што је између осталог и сеоски туризам. 9

СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ И ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Имајући у виду вишеструке позитивне утицаје туристичке делатности
8

Опширније видети: http://ec. europa. eu/agriculture/rurdev/index_en. htm

9

Опширније видети у: Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the
European Continent, European Conference of Ministres responsible for Regional Planning
(CEMAT), Hanover, -2000.
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(нарочито економске), у развијеним земљама предузимају се бројне стимулативне мере, чији је заједнички циљ подстицање развоја свих релевантних видова туризма, туристичког промета и потрошње, међу којима туристички промет на руралним просторима заузима све значајније место.
Ове мере имају широк дијапазон примене и дејства, а претежно су усмерене на подстицање развоја туризма на свим просторима (па и руралним),
валоризовање природних и других ресурса у циљу стварања услова за
одвијање туристичких кретања и промета, перманентно подизање квалитета производа и његово структурно усаглашавање са захтевима тражње,
стимулисање извоза роба и услуга кроз туристичку делатност, успостављање одговарајућег модела управљања туризмом, ефикаснију заштиту и
унапређење еколошког квалитета туристичких простора, бољу организацију
туристичких кретања и боравка туриста итд.
На подручју Европске уније последњих деценија значајна пажња се
посвећује развоју појединих инструмената и мера које треба да омогућују
складан и континуирани развој туризма. Путем специјализованих институција и фондова Европска унија помаже и директно учествује кроз разне форме у регионалном развоју туризма. Тако на пример преко Европског регионалног фонда (European Regional Development Fund) финансијска
средства се добијају на бази конкурса (пројекта). Из овог фонда делимично је финансирана туристичка изградња више регија у Француској (нпр.
Aquitain Languedoc), Италији (Region Mezzogiornio), Републици Ирској итд.
Преко Пољопривредног Фонда (European Agricultural Guidance and Guarantee
Fund) финансиран је развој сеоског туризма у земљама чланицама Европске уније. Посебна пажња се придаје и очувању окружења (првенствено
природне средине), што се регулише одговарајућим прописима и законима, тако да се све већи значај придаје и тзв. еколошком туризму.
Битно је нагласити да је на овим основама закључка Европског туристичког форума из 1995. године донесен вишегодишњи програм за подстицај развоја туризма „Philoxenia“ за период од 1997. до 2000. године. Основни циљ овог програма је био унапређење квалитета и конкурентности
eвропског туризма на међународном туристичком тржишту. Почетком
90-их година усвојена је и тзв. „зелена књига“ која посебно апострофира
значај развоја руралног и еколошког туризма кроз заштиту окружења и
културног наслеђа. (Бакић, 2008)
Структурни фондови Европске уније данас нуде специјалне програме
за развој пољопривреде и села. Структурни фондови представљају
финансијске инструменте регионалне политике Европске уније. Циљ је
умањење економске и социјалне разлике међу регионима унутар европ-
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ског тржишта и обезбеђивање уравнотеженог развоја. Пројекти су ограничени географски и могу да укључе више области (нпр. вински путеви,
регионални пројекти развоја туризма на селу итд. ) на основу расписаног
тендера. На тендер се могу пријавити организације, јавне или приватне.
Финансијска помоћ се даје за унапређење квалитета услуга, заштиту околине, реновације у смештају, развој инфраструктуре села, пољопривредне
производње итд. у функцији сеоског туризма.
Постоје и многе међународне финансијске и банкарске институције,
које су укљу чене у развој туризма. Европска инвестициона банка (ЕИБ) углавном финансира пројекте изградње саобраћајне инфраструктуре, заштите локалних споменика или финансирања великих догођаја. Европски
инвестициони фонд (ЕИФ) финансира у туризму развој малих и средњих
предузећа која имају пројекте за убрзани развој туристичког бизниса. Значаје субвенције и кредите нуди и Светска банка и Европска банка за обнову
и развој.
Стимулативне мере економске политике за бављење (сеоским) туризмом представљају и мере кредитне политике. Кредити могу бити намењени изградњи или побољшању квалитета смештајних капацитета за туристе. У Аустрији се нпр. кредити за развој сеоског туризма одобравају са
роком враћања од 30 година, са 3 или 4 године грејс периода и каматном
стопом од 1% или без ка мате. 10

ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ
Европска унија је током времена развила спектар програма спољне
помоћи земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство што је резултирало појавом бројних правних инструмената на основу
којих су ови програми реализовани. Потреба за упрошћавањем система
спољне помоћи, као и за постизањем што бољих резултата коришћењем
намењених финансијских средстава, довела је до тога да Европска комисија
2004. године предложи једноставнији оквир за финансијску асистенцију
земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ, у
новом буџетском периоду 2007 - 2013 године. 11

10 http://www. farmholidays. com - Austrian Farm Holidays Organization
11 Видети у: Преглед програма и фондова Европске уније отворених за Србију у периоду
2007-2013. године, Центар за стратешко економска истраживања „Војводина-ЦЕСС“,
2007. стр. 5.
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У јулу 2006. године, регулативом Европског савета, успостављен је
нови Инструмент за предприступну помоћ (Instrument for Pre-Accession
Assistance – IPA 2007-2013). Увођењем новог финансијског инструмента дошло је до обједињавања досадашњих предприступних фондова: PHARE,
SAPARD, ISPA, CARDS. Финансијска вредност Инструмента за предприступну помоћ у шестогодишњем раздобљу износи 11. 5 милијарди евра,
а намењен је пружању подршке земљама кандидатима за чланство у ЕУ
(Турска, Хрватска и Македонија), као и потенцијалним кандидатима за
чланство у ЕУ (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија). Око
10% целокупног износа ИПА средстава за период 2007 - 2013. ће бити имплементирано кроз тзв. Вишекориснички инструмент намењен за спровођење регионалних пројеката земаља корисница помоћи.
Инструмент за предприступну помоћ - ИПА је подељен на пет
компоненти:12
• 1. Помоћ транзицији и изградња институција
• 2. Прекогранична сарадња
• 3. Регионални развој
• 4. Развој људских ресурса
• 5. Рурални развој
Компоненте 1 и 2 намењене су земљама потенцијалним кандидатима,
док су компоненте од 1 до 5 намењене земљама кандидатима. Имајући у
виду да у процесу европских интеграција, Република Србија тренутно има
статус потенцијалног кандидата и да се фондовима ЕУ управља на централизован начин (преко Европске агенције за реконструкцију), Републици
Србији, као и другим земљама потенцијалним кандидатима за чланство у
ЕУ је омогућено коришћење средстава из фондова прве две компоненте:
подршка у транзиционом процесу и изградња институција и регионална и
прекогранична сарадња.
Да би могла користити свих пет наведених компоненти предприступног инстру мента, Србија у наредном периоду мора да успостави децентрализован начин управљања фондовима ЕУ, што је предуслов за кандидатски статус и коришћење већег обима средстава ЕУ. Важно је напоменути да
циљ преласка са централизованог на децентрализовани систем управљања

12 Документ Европске комисије „EU regionally relevant activities in the Western Balkans
2008/09”, Brussels, 3. 2. 2009, SEC(2009)128
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фондовима ЕУ представља постепену припрему Републике Србије за преузимање надлежности у управљању фондовима ЕУ од Европске комисије
приликом уласка у ЕУ.
Компонента прекогранична сарадња је доступна и земљама кандидатима и земљама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ. Ова компонента се односи на прекограничне активности и иницијативе између једне
или више земаља чланица ЕУ и једне или више земаља корисница помоћи.
Из ове компоненте ће се такође финансирати учешће земаља корисница
помоћи у транснационалним и интеррегионалним програмима са земљама чланица ЕУ и трећим земљама. Механизам коришћења помоћи у оквиру друге компоненте ИПА која се односи на прекограничну сарадњу се
разликује у односу на остале компоненте и трену тно пружа много веће
могућности за пројекте у пограничним регионима. Ово је посебно важно
за Војводину јер се кроз ИПА 2007-2013 наставља са финансирањем прекограничних програ ма са Мађарском и Румунијом, а у плану је и скоро
отварање прекограничног програма са Хрватском и Босном и Херцеговином. Имајући у виду висину средстава издвојених за прекограничне програме (10 до 12 милиона евра годишње) као и број прекограничнх програма (укупно 6) долазимо до закључка да локални актери у Војводини могу
да рачунају на 4,5 - 6 милиона евра годишње за пројекте прекограничне
сарадње.
Програми прекограничне и транснационалне сарадње представљају
средство за унапређење регионалне сарадње у циљу јачања институционалних, економских и културних веза међу регионима у Европи. Поред
тога, ови програми су показатељи колико су земље Западног Балкана способне да кроз Процес стабилизације и придруживања апсорбују средства
из европских фондова и изграде прекограничне организационе структуре,
које ће имати адекватне техничке, административне и финансијске капацитете. Република Србија има могућност да учествује у шест програ ма
прекограничне сарадње са суседним државама (Мађарском, Бугарском,
Румунијом, Хрватском, Босном и Херцеговином, Црном Гором) и 2 програ ма транснационалне сарадње - ИПА Јадранском програму и Програму
Југоисточне Европе. Учешће Србије ће се финансирати из Инструмента
претприступне помоћи ИПА. За координацију и имплементацију програма задужено је Министарство финансија Републике Србије, Сектор за
програмирање и управљање фондовима ЕУ и развојном помоћи, док делегација Европске комисије у Београду има уговорну надлежност. Када је реч
о Војводини, субјекти из Војводине могу да учествују у четири програма
прекограничне сарадње (са Мађарском, Хрватском, Босном и Херцегови-

117

БЕЛА МУХИ

СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

ном и Румунијом) и два програма транснациона лне сарадње (ИПА Јадрански и Програм Југоисточне Европе). 13
Табела 1: Помоћ региону Западног Балкана (2000-2006), у милионима евра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Албанија
Босна и Херцеговина
Хрватска
Македонија
Србија и Црна Гора
Привремена цивилна управа
Регионални пројекти
Остало
Макрофинанијска помоћ
Укупно
Хрватска, предприступна помоћ (2005-06)
УКУПНО

315,5
502,8
278,8
298,2
2559,8
205,5
229,6
345,8
404,0
5130,2
245
5385

Извор: Преглед програма и фондова Европске уније отворених за
Србију у периоду 2007-2013. године, Центар за стратешко економска
истраживања „Војводина-ЦЕСС“, Нови Сад
Табела 2: Предприступна (ИПА) помоћ државама западног Балкана
(2007-2011), у милионима евра
Држава
Албанија
БиХ
Хрватска
Србија
Косово
Црна Гора
Македонија
УКУПНО

1
2
3
4
5
6
7

2007
61,0
62,1
141,2
189,7
68,3
31,4
58,5
612,2

2008
70,7
74,8
146
190,9
124,7
32,6
70,2
709,9

2009
81,2
89,1
151,2
194,8
66,1
33,3
81,8
697,5

2010
93,2
106
154,2
198,7
67,3
34
92,3
745,7

2011
95
108,1
157,2
202,7
68,7
34,7
98,7
765,1

Извор: Преглед програма и фондова Европске уније отворених за
Србију у периоду 2007-2013. године, Центар за стратешко економска
истраживања „Војводина-ЦЕСС“, Нови Сад

ЗАКЉУЧАК
Сеоски туризам је реални адут ревитализације многобројних мањих
и већих руралних просторних целина. Развој туризма у овим подручјима
може зауставити одлазак младих, кроз стварање елементарних услова за
13 Опширније видети у: Преглед програма и фондова Европске уније отворених за
Србију у периоду 2007-2013. године, Центар за стратешко економска истраживања
„Војводина-ЦЕСС“, Нови Сад, 2008.

118

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 107-122

један општи, знатно виши комфор сеоских насеља. У таквим околностима
млади људи могу наћи не само економске, него и социокултурне мотиве да
наставе живот у руралној средини. Због тога се у земљама са развијеном
туристичком понудом све већа пажња посвећује развоју сеоског туризма
који данас чини једну од важних компоненти развоја не само туризма, већ
интегралног и одрживог развоја руралних регија у целини.
Рурална подручја заузимају 90% територије Европске уније и у њима
живи 60% њеног становништва. Синергија пољопривреде и туризма обезбеђује социоекономски развој руралних подручја и платформа је економске диверсификације у руралним заједницама, па је зато јачање политике
руралног развоја постао један од највећих приоритета Европске уније.
Различити структурни фондови Европске уније данас нуде специјалне
програме за развој пољопривреде и села. Фондови представљају финансијске инструменте регионалне политике Европске уније. Циљ је да се
умање економске и социјалне разлике међу регионима унутар европског
тржишта и обезбеди уравнотежени развој.

SUMMARY
STIMULATING PROGRAMS OF THE EUROPEAN UNION
TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS
Trends in modern tourism are characterized by an increasing interest for
rural destinations. In many countries of the European Union rural tourism is
one of the most important segment of development strategies of regions and
rural areas. Rural tourism helps in keeping the population in the area by creating
new jobs, and contributes to socio-economic progress of rural areas. In recent
decades in the European Union, more attention is paid to the development of
specific instruments and measures to enable a harmonious and continuous
development of the rural areas. Through specialized institutions and funds the
European Union is helping and directly participating in the rural development
programs. Strengthening the rural areas has become one of teh highest priorities
of the European Union.
Key words: rural tourism, rural areas, the European Union, funds
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RESUME
Europe is from the standpoint of participation in the tourist trade and
consumption for decades the most important tourist area of the world. Certainly
in those relations, the most important area is the European Union with ovre 350
million inhabitants. Beyond the borders of the Union are the most developed
touristic initiative and receptive countries. In the European Union, tourism
contributes almost 5% of gross domestic product and employs almost 24 million
citizens.
For many years in the European Union great attention is paid to the
development of tourism. The development support is evident through a number
of different programs based on the principles of partnership and collaboration
with the tourism industry of the member states (and potential members). In
general these programs are aimed through better education and training of
tourism personnel, increased employment, faster regional development, better
information, preservation and improving the natural and cultural heritage
across the European Union etc.
Rural tourism seems to be a suitable form of tourism to revitalize the
abandoned rural areas, by ensuring the sustainability in the future by preserving
or creating jobs and increasing the diversity of occupations. Rural tourism also
focuses on the conservation of natural resources and supports the preservation
of rural cultural resources as tourist attractions. The main objective of rural
tourism is to provide additional income to the rural population and thereby
improve their living standards and reduce emigration.

Овај рад је примљен 17.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА
ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ
САЖЕТАК: Глобална економска криза појачава ефекте
локалне економске кризе. Реални сектор је много изложенији
кризи и њеним негативним ефектима од финансијског сектора
у којем доминирају страни власници. У условима смањеног
прилива капитала из иностранства и раста трошкова
сервисирања дуга, повећава се притисак на депресијацију
домаће валуте (праћен неизвесношћу око вредности
равнотежног курса). Стога је економска политика у условима
кризе померила фокус интересовања са финансијског на
реални сектор. Рад објашњава да је светска криза, преко пада
прилива капитала довела до снажне монетарне контракције,
смањења тражње и последичног пада производње у
Србији. Основни проблем привреде Србије, као и земаља у
окружењу је несклад између реалног и финансијског сектора.
Макроекономска равнотежа је у директној зависности од
темпа спровођења структурних реформи у привреди и
подизања степена њене конкурентности. Превазилажење
растућег проблема неликвидности тржишта, што се сматра
основним узроком смањења тражње, последично томе и

1

Ванредни професор

2 Ванредни професор, e-mail: milenko. dzeletovic@gmail. com
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производње, могуће је постићи додатним средствима која ће
се ставити на располагање привреди и становништву.
Кључне речи: глобална економска криза, фискална и
монетарна политика, рехабилитација банака, структурне
промене, конкурентност;

УВОД
Неоспорно је да је светска економска криза изазвана падом ликвидности финансијског сектора. Међутим, криза ликвидности у финансијском
сектору убрзо се манифестовала комбинацијом кризе солвентности и продуктивности реалног сектора због застоја условљених прекидима у финансирању и/или раста трошкова финансирања. Стога је криза брзо прерасла
у кризу пада производње, да би условила кризу конкурентности компанија па и читавих националних економија. Србија се, још увек, налази у
транзиционим процесима. Економски аспект ових процеса испољава се
четвороструко: приватизација, макроекономска стабилизација, институционалне реформе и реиндустријализација.
Привреду Србије у 2009 години карактеришу: низак ниво економске
активности, неактивност тржишта капитала, депресијација динара (и поред високих трошкова одржавања равнотежног курса), врло успорена приватизација малих и средњих предузећа и смањена ликвидност привреде
и државе. Глобална економска криза у комбинацији са домаћом стагфлацијом, продубљује проблеме закаснеле транзиције. Глобална криза појачава локалну економску кризу која у форми транзиционе стагфлације, делује у Србији већ две деценије. У условима високе зависности од кредита,
смањење кредита утиче на рецесију. Смањење инвестиција и пад тражње,
као последице глобалне кризе, појачавају нестабилност економије високог
степена рањивости. Директна последица глобалне финансијске кризе на
Србију (као и на земље у окружењу) већ се испољава кроз смањену понуду
иностраног капитала и кредита и погоршање услова задуживања банака у
иностранству. Банкарски сектор Србије могао би да одигра кључну улогу
у амортизовању негативних ефеката кризе, јер је високо капитализован. С
друге стране, одређени привредни сектори су и пре кризе били неликвидни, па их глобална криза додатно угрожава. Стога је неопходно предузети
низ мера у циљу неутралисања негативних ефеката.
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УЗРОЦИ КРИЗЕ У СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ОКРУЖЕЊА
Србија и земље у окружењу отопчеле су са реформама још 1989 године3. У првој фази реформи, које по дефиницији имају дестабилизирајући
карактер, долази до пада перформанси, раста ризика и пада економских
очекивања. Постоји више разлога за пад перформанси (транзициона стагфлација):
1. раст инфлације због раста цена у секторима неразмењивих производа као последица ефеката угледања основу раста плата у секторима разменљивих производа
2. апресијација валуте као последица наглог прилива девиза по основу приватизације и greenfield инвестиција
3. социјална политика раста плата изнад раста продуктивности рада
Транзициона стагфлација је трајала све док се институционалним реформама и макроекономском стабилизацијом нису створени услови за интензивирање процеса реиндустријализације.
Упоређујући податке (економске индикаторе) привреда Србије и земаља у окружењу могуће је идентификовати тренутак завршетка транзиције и отпочињања достизања. Основни индикатор завршетка транзиције
је достизање претранзиционог нивоа GDP-a (ниво из 1989. године). Такође,
као допунски индикатори завршетка транзиције може послужити макроекономска стабилност (стабилност цена односно једноцифрена инфлација)
и позитивне стопе раста. После скоро 20 година од отпочињања транзиције (и поред високих стопа раста у последње четири године) Србија је на
0,73 GDP-a из 1989. године и са двоцифреном стопом инфлације. У условима недовољног нивоа привредне активности и релативне макроекономске
стабилности, значајније стопе раста GDP-a немају прави допринос због доминације инвестиција у сектору услуга и трошења девиза за одбрану курса
уместо за раст реалног сектора.
Кашњење транзиционог процеса пресудно је утицало на перформансе

3

Транзиционизам је сложен и мултидимензионалан феномен који укључује не
само економске и геополитичке аспекте, већ и друге битне аспекте (историјске,
антрополошке и културне). Вероватно је главни разлог кашњења у транзицији
Србије, геополитичка катаклизма изазвана распадом Југославије и немогућности
Србије да се ефикасније укључи у процес интеграције са ЕУ.
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привреде Србије. Основни индикатори који указују на стање привреде Србије (ниво економске активности, ниво инфлације, међународна размена,
незапосленост и ниво личних доходака, спољну ликвидност, монетарне
индикаторе и задуженост) односно на транзициони дефицит. Осим тога
према индексу конкурентности привреда Србије се налази на 85 месту
ранг листе.
Преглед бр. 1
Индекс глобалне конкурентности према Светском ек. форуму

- Чешка

33

- Мађарска

62

- Словенија

42

- Црна Гора

65

- Словачка

46

- Румунија

68

- Литванија

54

- Бугарска

76

- Хрватска

61

- Србија

85

Извор:Porter, M. , Schwab, K. , 2008, The Global Competitiveness Report
2008-2009, Palgrave-McMillan, New York.

Табела бр. 1

Кључни економски индикатори Србије

2004

- 2008
Економска активност
2004

2005 2006

2007

GDP млрд евра
33,86

19,13

20,41 23,61

29,12

GDP пц евро
4597

2563

2742 3185

3945

2008
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8,2

6,0 5,6

7,1 6,0

Инфлација
Цене на мало (крај периода), %

13,7

17,7 6,6 10,1 6,8

Трошкови живота, просек периода у % 11,4 16,2 11,7 7,0 13,5
Спољнотрговинска размена
Извоз робе, млрд. евра

2,83 3,61 5,10 6,43 7,77

Увоз робе, млрд. евра

8,62 8,43 10,46 13,51 15,75

Дефицит робне размене млрд. евра - 5,79 - 4,83 - 5,36 - 7,07 - 7,98
Извоз / GDP

0,15 0,18 0,22 0,22 0,23

Увоз / GDP

0,45 0,41 0,44 0,46 0,47
Запосленост и зараде

Стопа незапослености %

19,5 21,8 21,6 18,8 -

Нето зарада (просек периода) РСД 14108 17443 21707
Ликвидност

27759 32171

спољнотрговинских

трансакција
Дефицит текућих трансакција млрд. Евр -2,61
6,19

-2,05 - 3,35 -5,23 -

Дефицит текућих трансакција %GDP - 13,6 - 10,05 - 14,18 - 17,95 18,27
Стране директне инвестиције млрд. евра 0,78 1,26 3,40 1,60 1,93
Стране директне инвестиције п. ц.
261

104

167 459 217

Монетарни индикатори
Девизне резерве НБС млрд. евра

3,78

Вредност ЕУР у односу на РСД
88,60

78,88

5,52 9,59 10,90 9,12
85,50 79,00 79,24
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Штедња становништва у млрд. евра
4,89

1,46

2,27

3,41

5,03

Индикатори спољњег дуга
Спољни дуг млрд. евра
21,61

10,35

Спољни дуг / GDP,%

0,54

Јавни дуг / GDP

13,06

14,88 17,79

0,64 0,63 0,61 0,64
53,3

50,2 36,2 29,4 25,7

Извор: Министарство финансија, РС, 2009.

Осим тога кредитни рејтинг од BB - stable према агенцијама Fitch i S&P
је на граници одобравања кредита и испод главних конкурената.
Преглед бр. 2
Земља

Кредитни рејтинг према Fitch i S&P
S&P

Fitch (FC LT)

Чешка

А

А+

Словачка

А

А+

Пољска

А-

А-

Мађарска

BBB+

BBB+

Бугарска

BBB+

Хрватска

BBB

BBB-

Румунија

BBB-

BBB

Србија

BB-

BB-

BBB

Заостајање транзиције у Србији карактерише неколико негативних манифестација:
1. инвестициона кратковидост – брокерски и рентијерски менталитет
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доминира над индустријским и предузетничким менталитетом4
•

посебно је неповољно учешће greenfield инвестиција

2. висок ниво јавне потрошње – величина јавног сектора и експанзија
државне администрације
3. транзициони модел „јака валута у слабој привреди” није одржив
•

снага националне валуте зависи од снаге националне економије

•

одбрана курса приходима од приватизације није у складу са аксиOмом да на новчану масу утичу токови новца, а не токови капитала

Стварна, наметнута и фиктивна ограничења привреде Србије манифестују се у виду следећих, основних карактеристика:
•

Укупна домаћа потрошња премашује производњу и генерише инфлацију

•

Висок дефицит спољне трговине и текућег биланса

•

Пад извозне тражње и појачане увозне понуде

•

Мањи прилив директних страних инвестиција

•

Смањене расположивости иностраних кредита предузећима

•

Релативно ограничен (и опадајући ниво) девизних резерви и

•

Висок ниво каматних стопа

Другим речима, стварна ограничења су:
а) недовољна ефикасност, продуктивност и конкурентност домаће
привреде која генерише неодрживе спољне дефиците
б) ниско поверење државе на светским финансијским тржиштима да
би могла кредибилно и по конкурентним условима да се задужи до
стандардних лимита (нпр. датих у Мастрихт критеријумима);

4

Чак и кад се инвестира улагања се смештају у меке инвестиционе мете као што су
хартије од вредности и некретнине.
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Ова ограничења је могуће отклањати на средњи и дуги рок, али се тешко могу мењати на кратки рок. Истовремено на овим суштинским ограничењима почивају нека наметнута ограничења. Тако се ниско поверење и
ограничени кредитни рејтинг Србије преводи у оштро фисклано ограничење, које затим елиминише могућност коришћења фискалног стимуланса на који с правом рачунају привреде које имају бољи кредитни рејтинг.
Наметнута ограничења су дакле: ниски фискални дефицит, рестриктивна
фискална и монетарна политика и изузетно ниска циљна вредност јавног
иностраног дуга (33% БДП)
Појавом кризе, у финансијском сектору предузете су три врсте мера:
•

гарантовање депозита (закашњено лимитирање депозита на 50. 000
евра, па је добар део штедње тезаурисан)

•

наставак одбране курса коришћењем девизних резерви НБС (питање је одрживости ове мере у условима смањења капитала по основу инвестиција, приватизације и дознака)

•

раст ликвидности финансијског система (смањењем нивоа обавезних резерви и условно коришћење средстава за подстицање
тражње)

Стране директне инвестиције (СДИ) односно њихов ниво а посебно
секторска структура даје посебну слику о земљама југоисточне Европе
(ЈИЕ). Уочљива је неконзистентна и неравномерна дистрибуција СДИ по
секторима. Са изузетком Румуније (52%) и извесним специфичностима
БиХ, на производни сектор отпада између 19% и 28% укупно инвестираног капитала5. Остале области у којима је дошло до значајнијег генерисања
страних директних инвестиција су: банкарство и финансије (осим Молдавије), трговина (БиХ, Бугарска и Румунија), саобраћај и телекомуникације
(Бугарска, Хрватска, Македонија, Молдавија и Румунија), као и сектор услуга у Бугарској, БиХ, Молдавији и великим делом у Хрватској.

БАНКАРСКИ СЕКТОР СРБИЈЕ

Изложеност стресовима транзиционизма у банкарском сектору

5

EBRD, Transition report 2008:Growth in transition, http://transitionreport. co. uk/TRO/b/
transation-report/volume2008/issue1.
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Србије је релативно мала због високог учешћа (готово 80%) страног
власништва у овом сектору. Значајнијих домаћих банака, без страног капитала и стабилном позицијом, је врло мало. Међутим, српски
банкарски сектор је индиректно изложен ризику преко ликвидности
преко својих централа и њихове политике кредитирања филијала.
Доминација кредита са девизном клаузулом и широко коришћење
репрограмирања и конверзије кредита доводе до раста ризика. И поред тога банкарски сектор у Србији није прегрејан као у развијеним
тржишним привредама и земљама које су довршиле транзицију. На
пример, однос између кредита и депозита у Србији је 1:1, а то је знатно повољније него у неким другим привредама у транзицији чија је
изложеност ризику на почетку глобалне економске кризе, била знатно већа. Релативно повољнијем стању доприноси и нижи степен задужености државе и грађана, као и волумен отплате ануитета који
доспевају за наплату.
Висока капитализованост банака у Србији представља фактор амортизовања кризе6. Просечни коефицијент адекватности капитала у банкарству Србије на крају 2008. године је око 25%, а на пример, у Хрватској је био
15,4% у Бугарској 8,2% а у Мађарској 9,1%.

Табела бр. 1

Ниво капитализованости банака 31. 12. 2009.

Показатељи адекватности
капитала
- до 20%
- 20 – 30%
- 30 – 50%
- преко 50%

Број банака
10
11
9
5

Учешће у укупној
билансној суми
50,6%
28,9%
19,0%
1,5%

Извор: Контрола пословања банака, Извештај за четврти квартал
2008. године, НБС.
Проблем може бити солвентност приватних дужника и њихова способност да уредно сервисирају своје кредитне обавезе и тиме одржавају
ликвидност банкарског сектора. На пример, раст кредита приватним лицима био је готово 40% у 2008 години. Потом, велики проблем је неспособ-

6

Овако висока капитализованост, теоријски, директно иде на штету приноса на
капитал који је основни мотив власника који увек жели да са што мање капитала
остваре што већи принос, зарађујући и на туђим, а не само на сопственим
средствима.
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ност привреде да одржи и/или повећа извоз.
Поређење степена изложености банкарског сектора Србије ризицима
са другим привредама у транзицији према односу кредити/депозити и
учешће страних кредита у укупним кредитима указују на релативно повољну позицију. Највећи део кредита (преко 70%) су кредити из иностранства, али се због глобалне кризе и одбране ликвидности страних банака,
може очекивати њихово смањивање.
С друге стране, на ликвидност банкарског сектора утичу још две тенденције:
•

одлив домаће штедње из банака услед неповерења у систем

•

одлив краткорочно пласираног капитала у хартије од вредности
НБС (репо папири)

За превазилажење овог стања потребно је повећати операције на отвореном тржишту капитала као и смањење нивоа каматних стопа.
Пошто су неповерење и неизвесност битне димензије ове кризе, неопходно је да се саопште правила игре и у највећој могућој мери избегну
нејасноће око мера које се предузимају. Посебан значај има осигурање депозита штедних улога, јер штедише нису инвеститори, они улажу средства
очекујући фиксну камату и нулти ризик. Штедни депозити су угаони камен
кредитног потенцијала банкарског система, те осигурана вредност улога
мора да буде довољно висока да не провоцира паничну реакцију штедиша
у случају кризе. Дисперзија тржишног учешћа један је од најпозитивнијих
фактора у прилог банкарске структуре Србије, а то значи да постоји висок
степен конкуренције која треба да елиминише део будућих проблема по
привреду и грађане (који би могли бити изазвани монетарним рестрикцијама и сужавањем кредитног потенцијала на терет профита банака). Висока дисперзија добра је и за смањивање специфичног ризика, јер ако неке
банке уђу у дубље проблеме, дисперзија ће помоћи да се то премости.
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Табела бр. 2 Првих пет банака у Србији и Хрватској (у милионима ЕУР)
Банке у Србији
Банка
Banka Intesa (Бг)
Raiffeisen
Komercijalna (Бг)
Hypo AA (Бг)
Eurobank EFG (Бг)
Укупно 5
Удео првих 10

Актива
2988
2137
2063
1588
1338
10114

Банке у Хрватској
Тржишни Банка
Актива
удео
13,4%
Zagrebačka
11798
9,5%
Privredna (Зг)
8666
9,2%
Erste (Зг)
8244
7,1%
Raiffeisen (Аус)
5590
6,0%
Soc. Ge. (Сплит) 3535
45,2%
Укупно 5
35813
69%
Укупно првих 10

Тржишни
удео
23,19%
17,04%
12,24%
10. 90%
6,95%
70%
90%

Извор: Сајтови Централних банака Србије и Хрватске.

МОГУЋИ ПРАВЦИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА КРИЗЕ
Глобална економска и финансијска криза је у току и њен крај се не може
са сигурношћу, предвидети. Финансијска криза се брзо пренела на реални сектор због смањења кредитне подршке за инвестиције и потрошњу.
Кредитна мултипликација у развијеним тржишним привредама је и до четири пута већа од кредитног потенцијала. За превазилажење негативних
ефеката глобалне кризе предлажу се следеће мере:
1) Повећање солвентности и смањење ризика банкротства
•

најпре код банака, јер су оне финансијско сидро сваке привреде

•

рехабилитација (рекапитализација) банака обавља се различитим
аранжманима централне банке (међубанкарско кредитирање – издавање гаранција државе за међубанкарске кредите, конверзија неликвидне активе у благајничке записе или приоритетне акције)

•

рехабилитација се не спроводи линеарно већ према степену важности банке за националну економију

2) Продужење рокова отплате кредита (плаћања обавеза)
•

постиже се давањем гаранција за кредите као и гаранција за исплату депозита7

3) Разводњавање неликвидних билансних позиција
7

Неке земље су објавиле да гарантују исплате целокупног депозита (Немачка,
Словенија) или које су лимитирале исплату депозита на одређен износ (Србија).
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промена нивоа обавезних резерви код централне банке и коришћење ослобођених средстава за кредитирање привреде

4) Елиминација токсичне финансијске активе
•

трансакције са токсичном активом али на бази процене која уместо
методе фер тржишне вредности користи методе процене који респектује све могуће ризике

5) Подршка реалном сектору8
•

раст агрегатне тражње захтева финансијске инфузије у реалном
сектору и смањење пореза у сектору становништва

•

на раст тражње утичу и инвестиције у инфраструктуру и енергију
из обновљивих извора као и у развојне приоритете

•

подршка се може обезбедити отписом кредита и смањивањем пореза

6) Ограничавање примања менаџера и директора
7) Примања се ограничавају, пре свега, финансијским посредницима,
али и предузећима која уживају помоћ државе
8) Глобална примена претходних мера
•

због глобалног карактера тржишта, претходне мере имају смисла
само уколико су хармонизоване

Превазилажење кризе захтева одговарајући редослед и прецизно дозирање мера. Поента заокрета је у рехабилитацији финансијског сектора
и подстицања домаће тражње кроз смањење пореза и повећање јавних
расхода. Премда се заснива на експанзији кредита, монетарна политика
у кризи мора да у томе буде селективна како би се спречило дефицитарно финансирање. Осим тога, битно је одржање кредибилитета фискалног
система, као и предузимати ефикасне мере социјалне политике које обезбеђују минимум социјалне стабилности.
У домену привлачења страних директних инвестиција неопходне су
мере за смањивање пореза (ослобађање пореза на добит за дужи период,
умањење пореске обавезе на инвестиције, могућност преношења губитака
8

Једна од најефективнијих мера помоћи реалном сектору је смањивање камата (на
пример, приме рате у САД је 3,25%, у В. Британији 1,0% а у ЕУ 2,0%.
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и убрзана амортизација) и финансијски подстицаји за запослене.
У реалном сектору могу се предузимати мере: национализација великих система или докапитализација од стране државе односно активан однос државе у заједничким улагањима. Спровођење структурних реформи,
у наредне три године, треба да резултира вишим степеном способности
привреде да испуни услове уграђене у процес стабилизације и придруживања као оквир европског правца којим ће се кретати Србија све до
приступања Европској унији.
Међутим, новонастало стање тражи много снажније мере економске
политике да би се трајније обезбедила макроекономска и финансијска стабилност, као фундаментални предуслов будућег оживљавања економског
раста. Полазећи од ове ситуације програм владе Србије се заснива на следећа четири стуба9:
•

јачању фискалне политике,

•

настављању обазриве монетарне политике,

•

унапређења система реаговања на будуће кризе и поремећаје и

•

убрзавање (и комплетирање) структурних реформи;

С друге стране, конкуренција у привлачењу страних директних инвестиција интензивнија је него икад (највећи део капитала је већ алоциран у
земљама Источне и Централне Европе). Имајући ово у виду, квалитетна
и избалансирана политика и одговарајући институционални оквир (превазилажење ограничења са којима се суочавају мала и фрагментирана тржишта) су наредна питања у циљу уверавања потенцијалних инвеститора.
На основу анализе прилива страних директних инвестиција, у протеклих шест година, уочава се да су Аустрија, Грчка, Норвешка, Немачка и
Холандија земље које континуирано улажу у Србију, а њихове инвестиције
чине чак 56,86% укупног прилива страних директних инвестиција, и износе од 1,1 до 2,5 милијарди евра10.

9

IMF, 2008, Republic of Serbia: Request for a Stand-By Arrangement, December 30, 2008.

10 Привредна комора Србије: Стране директне инвестиције у Републици Србији
извоз/увоз, Београд, октобар, 2008, http://pks. komora. net7Portals/O/mmStrane%20
direktne%investicije%20u%20R. %20 Srbiji. pdf.
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Приоритети Владе Србије, у наредном средњорочном периоду морају
бити реструктурирање и приватизација државних предузећа, као и либерализација инфраструктурних делатности у којима та предузећа послују.
Имајући у виду да ова предузећа располажу са 30% ангажованих средстава и запошљавају 16% укупно запослених у привреди Србије, грешке које
би се десиле имале би дугорочнији и национални карактер11. Због тога је
неопходно да се што пре дефинишу акциони планови и јасне стратегије
како да се тај задатак претвори у највећу конкурентску предност земље у
периоду економске кризе, да се са страним улагачима дође и до конкурентнијег јавног сектора, до већег нивоа либерализације и до раста квалитета
услуга.

ЗЕМЉЕ У ОКРУЖЕЊУ – ОДГОВОР НА КРИЗУ
У поређењу са стандардним пакетом мера на реаговање на глобалну
светску финансијску и економску кризу, програм земаља у окружењу (и
Србије) карактеристичан је пре свега, по доста рестриктивној фискалној
и нешто мање рестриктивној монетарној политици. Током последњих
дванаест месеци искристалисале су се следеће заједничке карактеристике
стандардних пакета мера:
1. Прагматски садржај интервентног пакета
•

сви интервентни пакети укључују прагматску комбинацију монетарне и фискалне политике, али и мере дограђивања регулаторних
и ширих институционалних аранжмана за финансијска тржишта и
инструменте да би се повратило поверење инвеститора

2.

Унапредити координацију

•

висок ниво координације на националном и глобалном нивоу, у одсуству сарадње учесници систематски бирају лошије решење (координација законодавне, извршне и монетарне власти)

3.

Обезбедити неопходан ниво ликвидности

•

због паничног повлачења банака и инвеститора, неопходно је обезбедити потребан ниво ликвидности употребом адекватних ин-

11 Република Србија Министарство финансија: Меморандум о буџету и економској
и фискалној политици за 2009 годину, са пројекцијама за 2010 и 2011. , Београд,
децембар, 2008, http://www. mfin. sr. gov. yu.
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струмената12
4. Подржати реструктурирање финансијског сектора и преокренути
очекивања
•

преузимање ризичне активе путем капитализације банака и обезбеђење адекватног система гаранција (укључујући осигурање штедних улога)

5.

Одржати и подржати економски раст

•

неопходност паралелног и координисаног и ефективног фискалног
стимуланса (на глобалном нивоу укупни фискални стимуланс је
око 2% светског GDP-а при овом нивоу пада аутпута)

•

услов је да буде циљно усмерен и да га предузимају земље које имају
довољан фискални простор за задуживање

6. Смањити дејство кризе на најосетљивије делове становништва
•

поред постојећих социјалних програма, очекивани пораст фискалних расхода би могао да буде усмерен на појачану социјалну заштиту и приоритетну инфраструктуру од пресудног значаја за дугорочни одрживи и социјално инклузивни економски раст, укључујући
инвестиције у знање и чисте технологије

7. Уклонити кључне институционалне изворе кризе
•

на дужи рок појачати контролу финансијских институција, значајно унапредити рачуноводствене стандарде за утврђивање бонитета
појединих финансијских инструмената и употпунити регулативу
финансијских тржишта

МОГУЋНОСТИ ПРИЛИВА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Бројни фактори утичу на избор локације за стране директне инвестиције, али величина тржишта представља најзначајнији фактор који утиче
на одлучивање за СДИ. Међутим, ако се посматра однос бруто домаћег
производа по глави становника и прилив СДИ Србије и земаља у окружењу, не добијају се конзистентни резултати. На пример, Словенија која је

12 ММФ је на глобалном нивоу обезбедио 250 милијарди долара за подршку
ликвидности путем новог инструмента (Short-Term Liquidity Faciility).
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имала највећи домаћи производ по становнику (22. 932 USD у 2007. години)
остварила је прилив СДИ од 1. 426 милиона долара, а Хрватска која је имала дупло мањи домаћи производ по становнику (11. 576 USD) забележила
је прилив од 4. 925 милиона долара13. Са аспекта односа броја становника
и СДИ, уочава се да земље са сличним бројем становника (Словенија, Македонија, Хрватска, БиХ) имају веома различите кумулативне обиме СДИ.
Неоспорно је осим тога, да су СДИ и отвореност економије у међузависности. Отвореност, (дефинисана збиром извоза и увоза кроз укупну трговину) би могла бити или субституисана или компплементирана страним
директним инвестицијама14.
Висок ниво конкурентности, праћен ценовним предностима може
подржати СДИ стратегије усмерене на шира тржишта него што је сама
земља15. Свеукупни опис овог инвестиционог понашања је концентрација
производње на најефикаснијим локацијама и таргетирање целокупног региона.
Осим тога, за све земље региона основни ресурс је квалификована радна снага, за коју се сматра да има релативно високе нивое образовања и
обуке и снажну научну основу16. При томе треба имати у виду да трошкови
радне снаге нису фактори који привлаче СДИ, већ квалитет и репутација
висококвалификованих стручњака, али и доступност нискоквалификоване радне снаге, због високе стопе незапослености.
Залагање за привлачење СДИ у условима економске кризе, повезане са
тешкоћама обезбеђивања инвестиционог капитала и веће сензибилности
на инвестиционе ризике је повезано са обезбеђењем институционалне и
макроекономске стабилности, али и са финансијским и нефинансијским
подстицајима који су доступни страним улагачима. Због тога је потребно
обезбедити јасне сигнале да је финансијски сектор стабилан, да је он резултат политике према СДИ, а не ad hoc аранжмана са стратешким инвес-

13 UNCTAD, 2008, World Investment Report: Transnational Corporations and the
Infrastructure Challenge; Country fact shet: Croatia www. unctad. org/sections7dite_dir/
docs/wir08_fs_hr_en. pdf.
14 Ова варијабла описује конкурентску позицију земље у погледу
интернационализације трговине и излагања.
15 Србија је једина земља која није чланица ЗНД, а која ужива погодности слободне
трговине са Русијом, што омогућава њеним компанијама приступ тржишту од 150
милиона становника, без царина.
16 World Economic Forum, 2008, The Global Competitiveness Report 2008-2009, http://www.
gcr. weforum. org/ (20. 12. 2008).
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титорима.

ЗАКЉУЧАК
Несумњиво, излазак из економске кризе (тј. пада производње и светске
трговине, те драстичног смањења ликвидности на светским финансијским
тржиштима) биће дуготрајан и захтеваће низ темпираних мера економске политике. Пре свега, неопходно је преуредити финансијски систем. То
подразумева активности централне банке у циљу враћања поверења у пословне банке, али и рекапитализацију пословних банака. Паралелно с тим,
неопходно је обавити прилагођавање макроекономских политика како би
се стимулисала тражња смањивањем пореза и финансирањем јавних расхода. С друге стране, у условима озбиљног пада прилива ино-капитала и
текућих отплата спољњег дуга повећаваће се притисак на депресијацију
динара праћен великом неизвесношћу око равнотежног курса. Излазак
привреде Србије из кризе подразумева, између осталих, следеће мере:
1. регулисање јавног дуга – плаћање обавеза државе према приватном сектору,
2. јасно опредељење према монетарном моделу и политици курса,
3. приоритет улагања у антиимпортне и експортне гране (енергетика,
пољопривреда, инфраструктура са телекомуникацијама),
4. решење проблема ефективног и етичног корпоративног управљања
у јавном сектору,
5. јасно раздвајање политике личних доходака и пензија од политике
помоћи најугроженијим слојевима становништва.

SUMMARY
THE IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE
ECONOMY SERBIA AND THE COUNTRIES IN THE
ENVIRONMENT
The global downturn is amplifying its negative effects on the
local economics crisis. The real sector is much more exposed to the
crisis and its negative impact than the financial sector, wich is dominated by foreign ownership. In the conditions of foreign capital
squeeze and foreign debt repayment, the pressure is increased on
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the deprecation of local curency followed by the uncertain value
of nominal fx rate. Due to these underlying principles the policy
respond have shiffed the focus from the financial sector to the real
sector. Paper explication that sudden stop of foreign capital inflow, due to the world financial crisis, has caused sharp monetary
contraction and consequently drop in output in Serbia. The main
problem of Serbia, as the environment, the discrepancies between
the real sector and financial sector. Macroeconomic balance is directly related to the rate of implementation of industrial structural
reforms and the upgrading of the level of economic competitiveness. Increosing illiquidity, which is major cause of demand i. e. manufacturing decreease, is possible to overcome offering additional
resources to the industry and population.
Key words: Global downturn, fiscal and monetary policy, bank
rehabilitation, structural changes, competitiveness;
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RESUME
The global downturn is amplifying its negative effects on the local economic
crisis. The real sector is much more exposed to the crisis and its negative impact
than the financial sector, which is dominated by foreign ownership. In the
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conditions of foreign capital squeeze and foreign debt repayment, the pressure is
increased on the deprecation of local currency followed by the uncertain value
of nominal fix rate. Due to these underlying principles the policy respond have
shifted the focus from the financial sector to the real sector. The paper explains
that sudden stop of foreign capital inflow due to the global financial crisis has
caused sharp monetary contraction and consequently drop in output in Serbia.
The main problems of Serbia, as the environment are the discrepancies between
the real sector and financial sector. Macroeconomic balance is directly related
to the rate of implementation of industrial structural reforms and the upgrading
of the level of economic competitiveness. Increasing illiquidity, which is the
major cause of demand i. e. manufacturing decrease, is possible to overcome
offering additional resources to the industry and population. With out of doubt,
getting out of economic crisis (i. e. the drop in production and world trade,
and drastic reduction of liquidity in world financial markets) will be lengthy
and will require a number of timed measures of economic policy. First of all,
it is necessary to reorganize the financial system. This implies activities of the
central bank with the aim to restore confidence in commercial banks, as well
as recapitalization of commercial banks. In parallel, it is necessary to perform
the adjustment of macroeconomic policies to stimulate demand by reducing
taxes and by financing public expenditure. On the other hand, in conditions of
serious drop in inflow of foreign capital and current repayments of foreign debt
pressure on the dinar depreciation will increase, followed by great uncertainty in
relation to the equilibrium exchange rate. Getting of Serbian economy out of the
crisis implies, among others, the following measures: regulation of public debt, a
clear commitment to the monetary model and exchange rate policy, investment
priority in anti-import and export sectors (energy, agriculture, infrastructure
with telecommunications), solution for the problem of effective and ethical
corporate governance in the public sector, as well as clear separation of personal
income and pension policy from policy for helping the most vulnerable classes
of population.

Овај рад је примљен 18.02.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ИНВЕСТИЦИОНИ ТРЕНДОВИ У АГРИБИЗНИС
СЕКТОРУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
ВОЈВОДИНУ
САЖЕТАК: Циљ овог рада је да укаже на глобалне
инвестиционе трендове у агробизнис сектору и да представи
потенцијале Војводине као инвестиционе мете. Рад се састоји
из пет поглавља и резимеа у којем су укратко приказани
налази рада. У уводном делу укратко је указано на промене у
инвестиционим токовима након избијања глобалне економске
кризе. Друго поглавље је фокусирано искључиво на глобалне
трендове у агробизнис сектору. Доминантне форме и токови
инвестиција, као и инвестициони субјекти су анализирани у
трећем поглављу, док су у четвртом поглављу представљене
највеће транснационалне компаније које послују у нашем
окружењу. У петом поглављу је указано на потенцијале
за привлачење инвестиција које има агробизнис сектор
Војводине. У завршетку рада налази се резиме у којем су дата
и закључна разматрања аутора.
Кључне речи: инвестиције, међународни токови, капитал,
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УВОД
Цене хране на светском тржишту, након постепеног пада у тренутку
ескалације глобалне економске кризе су поново успоставиле тренд раста.
Кретање цена хране и пољопривредних производа је повезано са неколико
специфичних фактора као што су нпр. климатски услови. Поред тога, битно је још издвојити и следеће факторе: раст светске популације, раст потрошње меса у земљама у развоју, недовољна производња хране, раст цене
нафте, депресијација USD и доношење ванредних регулаторних мера.
Слика 1. Тренд кретања цена пољопривредних производа

Извор: ММФ (2010), World Economic Outlook, октобар 2010. године
Раст цена као и озбиљан недостатак основних животних намирница у многим земљама у развоју, указао је на неопходност инвестиција у
пољопривредно-прехрамбени сектор. У склопу пакета мера који је донет
на нивоу најразвијенијих земаља света (Г20), као и на нивоу националних
привреда, подстицајне мере су у највећем делу биле усмерене ка финансијском сектору, ауто индустрији и пољопривреди.
Укупне стране директне инвестиције су након непрекидног раста од
2003. године, у 2008. години опале за 16% у односу на рекордни ниво од 1.
979 млрд. USD у 2007. години. Током 2009. године пад је продубљен, тако
да су приливи опали за 37% што је износило око 1,114 млрд. USD, док су
одливи опали за 43% и достигли износ од тек 1. 101 млрд. USD. Према по-
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следњим подацима објављеним крајем 2010. године,3 укупне стране директне инвестиције су након ескалације глобалне кризе по први пут имале скроман раст у првој половини 2010. године. У складу с тим подацима,
UNCTAD процењује да ће укупне инвестиције у 2010. години износити 1.
200 млрд. USD, односно до 1. 500 млрд. USD у 2011. години.
Посматрано по секторима, стране директне инвестиције су у 2009.
години забележиле пад у свим секторима. Глобална економска и финансијска криза је наставила да угрожава не само секторе који су осетљиви
на пословни циклус, као то су аутомобилска и хемијска индустрија, него
је погодила и оне који су отпорнији на коњунктурна кретања као што су
нпр. фармацеутски сектор и производња хране и пића. Мада је вредност
прекограничних мерџера и аквизиција у сектору пољопривреде опала у
апсолутном износу, укупан број трансакција је ипак забележио раст.
У односу на период који је претходио кризи, неколико је промена које
су карактеристичне за токове страних директних инвестиција. Прво, забележен је растући значај земаља у развоју и привреда у транзицији, како
са аспекта прималаца, тако и као земаља из којих потичу стране директне
инвестиције. У 2009. години ова група земља је била дестинација за готово половину укупних страних директних инвестиција и сви су изгледи да ће њихов значај наставити да расте. Друго, приметна је тенденција
пада инвестиција у производни сектор у односу на инвестиције усмерене у
примарни и терцијарни сектор. Треће, упркос значајном утицају на токове
страних директних инвестиција, глобална економска криза није зауставила интернализацију производње.

ТРЕНДОВИ ИНВЕСТИРАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ И
ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ
Пољопривреда за све државе света, без обзира на ниво привредног развоја, представља стратешку привредну грану. Пољопривреда представља
средство борбе против сиромаштва, инструмент регионалног и руралног
развоја и значајан чинилац укупног економског раста и развоја.
У последњих тридесет година се запажа тренд релативног смањења
удела пољопривреде у битним агрегатним показатељима у односу на секундарни, терцијарни и квартални сектор, без обзира на раст инвестиција

3

World Investment Report (2010), стр. 18.
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у пољопривреду у апсолутном износу. На пример, укупан бруто формирани капитал (gross capital formation – GCF) пољопривреде је у периоду
1980 - 2007. годинe три пута повећан у апсолутним износима и достигао је вредност од 355 млрд. USD. Међутим, у релативним износима удео
пољопривреде у укупном GCF је смањен са 17% на 10%4. Удео пољопривреде у створеном бруто домаћем производу (БДП) варира у распону од 2% за
развијене земље света до 10% за земље у развоју, при чему је овај удео код
земаља Источне Европе негде око 10,7%.
Табела 1. Значај пољопривреде у привредној структури
различитих група земаља
Регион

Учешће у
укупном
извозу

Учешће у
укупној запослености

Учешће у
створеном
БДП

Учешће
руралне
у укупној
популацији

Учешће
пољопривредне у
укупној
популацији

Развијене земље

6,9%

4,4%

1,6%

24,7%

4,0%

5,9%

40,0%

10,2%

57,3%

49,1%

13,4%

25,8%

10,7%

47,8%

15,3%

Земље
у развоју
Земље Источне
Европе

Извор: UNCTAD, ILO, FAO и Светска банка
Релативни пад улагања у пољопривреду у односу на остале секторе
не мора сам по себи указивати на проблем, с обзиром на експоненцијално растућу продуктивност овог сектора, нарочито у развијеним земљама Европе и света, и закониту оријентисаност привреда многих земаља
ка диверсификацији привредне структуре5. Оно што може представљати
проблем јесте чињеница да је пад инвестиција у пољопривреду, чак и у
апсолутним бројкама, најизраженији у мање развијеним привредама, у
којима пољопривреда представља кључни (и врло често једини) сегмент
привредног развоја. Рецимо, у периоду 1980 - 2007. годинe, удео пољопривреде у укупном GCF земаља у развоју је пао са 16,8 на 9,3%. Код земаља
Источне Европе забележен је још драстичнији пад овог учешћа са 18,8%
1995. године на 10,3% 2007. године6.
Пад улагања у пољопривреду мање развијених земаља, заједно са екс4

World Investment Report (2009), стр. 93.

5

Постоји значајан број примера развијених индустријализованих земаља Европе,
попут Холандије, Данске или Француске, које се убрајају у водеће пољопривредне
силе света.

6

World Investment Report (2009), str. 102
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плозивним растом популације је значајно допринео продубљивању проблема сиромаштва и глади. Јасно је да је интензивније инвестирање у
пољопривреду неразвијених и средње развијених земаља приоритет око
којег постоји консензус свих релевантних међународних институција7. Реализација овог приоритета је под знаком питања због смањеног инвестиционог потенцијала многих привреда услед актуелне финансијске кризе у
свету. FAO (Food and Agriculture Organization) је проценио да инвестиције
у пољопривреду морају да порасту за најмање 30 млрд. USD годишње како
би се преполовио број гладних до 2015. године8. Сматра се да се највећи део
додатних средстава мора обезбедити из фондова јавних финансија и званичне развојне подршке, али и из фондова приватног капитала.
Званична развојна подршка (official development assistance – ODA)
пољопривреди земаља у развоју је у константном паду од 1990. године када
је достигла свој максимум. Без обзира на пад институционалне финансијске подршке пољопривреди, повољан тренд последњих година представља
значајан апсолутни уплив капитала у пољопривреду земаља у развоју од
стране приватних инвеститора и инвестиционих фондова. Кључни фактор који подстиче овај тренд је раст цена хране последњих година, који је
доживео максимум у јуну 2008. године. Иако је у другој половини 2008.
године и током прве половине 2009. године овај раст заустављен, а тренд
привремено заокренут због смањене тражње услед светске економске кризе и даље је ниво цена пољопривредних производа знатно изнад нивоа са
почетка 2005. године. Према FAO извештају за децембар 2009. године9, цене
хране (анализирана корпа житарица, уљарица, млека, меса и шећера) су
поново почеле да расту у последња четири месеца 2009. године. Иако аналитичари не очекују нагли раст цена хране, као што је то био случај током
2007. и 2008. године, очекује се да ће цене стагнирати или благо расти у наредном десетогодишњем периоду и бити свакако значајно изнад преекспоненцијалног периода из 2005. године. 10
Колико год да је раст цена хране продубио проблем сиромаштва и глади у свету, он је истовремено „раздрмао“ инвестициону јавност и покренуо
процес значајнијег улагања у пољопривреду. Раст цена пољопривредних
7

Овај приоритет је јасно назначен у документу Уједињених нација под називом
„Миленијумски циљеви развоја“, који предвиђа да се број гладних и неухрањених
људи у свету, који данас износи преко милијарду, преполови до 2015. године. (UNDP
(2009): The Millenium Development Goals Report).

8

FAO (2009): Food Outlook, December.

9

FAO (2009): Food Outlook, December.

10 OECD-FAO (2008): OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017.
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производа је привукао нове приватне инвеститоре, који су почели знатно
да улажу у све карике ланца вредности, почев од куповине пољопривредног земљишта и иригационих система, преко прерађивачких капацитета,
па све до дистрибутивних малопродајних канала. Осим тога, знатно је интензивиран обим куповина берзанских пољопривредних производа, при
чему се појавио велики број шпекулативних инвеститора жељних зараде
на брокерској трговини. Тако су на берзи актуелни пољопривредни производи који су у претходном периоду значајно заостали у цени у односу
на друге стандардизоване пољопривредне производе. Типичан пример је
пшеница чија цена је током 2008. године рекордно пала, пре свега, због рекордне жетве, али и пада тражње због светске економске кризе.

ДОМИНАНТНЕ ФОРМЕ И ТОКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА
Инвестиције у сектор пољопривреде могу таргетирати једну или неколико карика ланца вредности. Инвеститори могу улагати у индустрију сировина за примарну пољопривредну производњу, затим у саму пољопривредну производњу, прерађивачку индустрију, велепродају и малопродају
прехрамбених производа. Такође, шпекулативни инвеститори могу улагати у стандардизоване пољопривредне производе којима се тргује на меркантилним берзама.
Форме инвестирања у вертикални репродукциони ланац могу бити
различите. Из угла начина партиципирања у власничкој структури обично се инвестиција у пракси реализује у једној од три могуће форме: 1. индиректна партиципација без власничког удела, 2. директна партиципација
без власничког удела и 3. директна власничка партиципација. Прва форма
се испољава када домаћа пољопривредна фирма обавља скуп дефинисаних
активности за иностраног инвеститора у складу са унапред дефинисаним
стандардима и спецификацијама. Домаћа фирма има потпуну аутономију
у дефинисању пословних фактора, али на крају испоручује производ или
услугу који одговарају прописаним стандардима. Друга форма инвестирања се обично испољава кроз „уговорну сарадњу“ (на пример, у форми
уговорне пољопривредне производње - contract farming) у којој инострани
инвеститор координира, помаже и контролише домаћег привредног субјекта. Трећа форма улагања јесте улагање којим страни инвеститор улази,
доминантно или мањински, у власничку и управљачку структуру домаћег
пољопривредног предузећа. Ова форма је у пракси најчећа и испољава
се или као класично страно директно улагање (foreign direct investments FDI) или као међународно преузимање (cross-border mergers & acquisitions
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– М&А).
Укупна или кумулативна маса FDI улагања у пољопривреду у свету је
2007. године износила 32 млрд. USD, што чини око 0,2% укупне FDI масе.
Оно што радује јесте растући тренд FDI улагања од 2000. године, при чему
је FDI просечно годишње улагање у пољопривреду у периоду 2005 - 2007.
године износило око 3 млрд. USD. Међутим, то је и даље веома мали проценат (мање од 1%) укупних FDI код већине земаља Источне Европе.
Табела 2. Учеће FDI у пољопривреди у укупним FDI
Назив државе
Русија
Украјина
Молдавија
Македонија
Хрватска
Србија

Удео
1,0%
4,0%
0,6%
1,3%
0,1%
0,4%

Извор: World Investment Report, 2009
Форме међународног преузимања постају популарне са динамизирањем
„М&А грознице“ 1990-их година. Велики послови спајања, припајања и
преузимања нису заобишли ни сектор пољопривреде. Укупна вредност
ових послова у прерађивачкој пољопривредној индустрији је порасла са
33 млрд. 2007. године на чак 86 млрд. 2008. године11. Наравно, овај тренд
наглог раста М&А дилова је био у значајној мери последица наглог раста
цена готово свих пољопривредних производа све до јуна 2008. године. За
разлику од FDI инвестиција које доминирају у примарној пољопривредној производњи, пре свега, кроз куповину великих површина обрадивог
земљишта у мање развијеним земљама, М&А инвестиције доминирају у
преради хране и трговини (чак 95% од укупне вредности М&А инвестиција). На бази претходног се може закључити да велики агросистеми иду на
вертикалну интеграцију уназад кроз FDI инвестирање, односно вертикалну интеграцију унапред кроз М&А инвестирање.
Географски посматрано, подаци од 2000. године указују на тренд растуће популарности земаља у развоју као инвестиционих дестинација за
пољопривредне инвеститоре из иностранства. Три су дестинације актуелне: Азија са Пацификом, Латинска Америка са Карибима и транзиционе
економије у Југоисточној Европи и бившем Совјетском савезу.
Годинама уназад кључни инвеститори у пољопривредну производњу у
11 World Investment Report (2009), стр. 113.
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свету су били државни фондови, међународни фондови и донаторске институције. Међутим, раст цена пољопривредних производа у последњих
неколико година је привукао значајан број нових приватних инвеститора, у форми приватних компанија, инвестиционих фондова, private equity
фондова и трговинско - брокерских кућа.
Многи фондови су формирани са сврхом искључивог улагања у
пољопривреду, као што је случај са огранцима фондова Goldman Sachs
(Америка), Agricapital (Бахреин), Vision 3 (Саудијска Арабија) или Palmer
Capital/Bidwells (Немачка/Велика Британија). Неки фондови се искључиво баве куповином пољопривредног земљишта, као што је случај са Jarch
Capital из Америке и Ландком из Велике Британије. Тренд улагања претходне две године је показао да инвеститори верују у дугорочни раст овог
сектора, без обзира на краткорочне варијације у секторској коњуктури.
Владе многих земаља преко посебних фондова, као што је случај са
Саудијском Арабијом, Кином и Јужном Корејом су почеле директно да
улажу у куповину пољопривредног земљишта и прерађивачке капацитете других земаља, како би обезбедили релативну сигурност извора хране
у условима непредвидивих флуктуација цена и повећане тражње домаћег
становништва.
Интересантно је да је раст цена пољопривредних производа интензивирао улазак у грану „невидљивих конкурената“, односно компанија које
су се до сада бавиле потпуно неповезаном делатноћу, као то је екстракција
природних ресурса или трговина. Типичан пример је интензивно улагање
у пољопривреду највеће петрохемијске компаније на свету ExxonMobil, са
циљем обезбеђења сировина за производњу биогорива.
Доминантни играчи на подручју инвестирања у пољопривреду јесу
свакако велики транснационални агросистеми. Универзум водећих агро
- инвеститора укључује компаније које се баве производњом сировина
за примарну производњу и прерађивачку индустрију, затим примарном
пољопривредном производњом, прерадом пољопривредних производа и
њиховом трговином. Неке компаније су концентрисане на један тип бизниса, док се највећи број вертикално - интегрисаних система укључује у
обављање више делатности у истом репродукционом ланцу.
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ПРИСУСТВО ТРАНСНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У ЗЕМЉАМА
ОКРУЖЕЊА
Што се примарне пољопривредне производње тиче, међу првих десет највећих компанија, према вредности активе у иностраним земљама,
чак четири имају седиште у земљама у развоју. На првом месту се налази
компанија Sime Darby Berhad са седиштем у Малезији, са нето мање од 5
млрд. USD активе и 6,5 млрд. USD реализоване продаје, док се на другом
и трећем месту налазе америчке компаније Dole Food Company и Fresh Del
Monte Produce. Међу првих десет компанија, три имају седиште у Европској унији. Ниједна компанија на овој листи нема седиште у Југоисточној
Европи или земљама бившег Совјетског савеза.
Табела 3. Десет водећих страних инвеститора у примарну пољопривредну
производњу, рангираних према вредности активе у иностранству
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компанија

Централа

Sime Darby Berhad
Dole Food Company
Fresh Del Monte Produce
Socfinal SA
Charoen Pokphand Foods
Chiquita Brands Int.
Kuala Lumpur Kepong Berhad
KWS Saat
Kulim Berhad
Camellia

Малезија
САД
САД
Луксембург
Тајланд
САД
Малезија
Немачка
Малезија
В. Британија

Актива у иностранству (USD
милијарди)
4,69
2,61
1,76
1,09
1,02
0,77
0,76
0,57
0,49
0,42

Продаја у иностранству (USD
милијарди)
6,49
4,16
1,83
0,46
1,36
2,67
1,18
0,55
0,56
0,18

Извор: World Investment Report, 2009, стр. 239.
На страни прехрамбене индустрије корисно је погледати листу највећих
инвеститора у производњу хране и напитака у свету (видети доњу табелу).
Прерађивачи су блиско везани за примарне произвођаче, најчеће кроз уговорну производњу (енгл. contract farming), али врло често и кроз директну
сопствену производњу са власничком контролом. У питању су веома велики системи, међу којима се по величини активе и географској дисперзованости издвајају компаније Nestle, Inbev и Kraft.

153

С. ФИЛИПОВИЋ - Д. ЛОНЧАР

ИНВЕСТИЦИОНИ ТРЕНДОВИ У АГРИБИЗНИС СЕКТОРУ...

Табела 4. Десет водећих компанија у сектору производње хране и пића,
рангираних према вредности активе у иностранству
Актива у
Продаја
Укупан број
иностр.
у иностр.
запослених
(USD
(USD
(у хиљадама)
милијарди) милијарди)
Nestle
Швајцарска
66
94
276
Inbev
Белгија
35
16
89
Kraft Foods
САД
30
16
103
Unilever
В. Британија / Холандија
30
54
175
Coca-Cola
САД
29
18
90
SAB Miller
В. Британија
28
16
69
Diageo
В. Британија
27
18
24
Pernod Ricard Француска
25
9
18
Cadbury
В. Британија
21
14
72
Bunge Limited САД
18
29
72

Ранг

Компанија

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Централа

Извор: World Investment Report, 2009, стр. 241
Неки велики прерађивачи, као то су Cargill, Mars, Barilla, Lactalis, Louis
Dreyfus Group, Dr August Oetker i Suntory су изостављени са претходне листе
зато што се налазе у приватном власништву (не постоје званични подаци о
величини њихове активе у иностранству). Тржишна снага ових фирми се
може сагледати из вредности њихове продаје пољопривредних производа
и броја запослених радника (видети доњу табелу).
Табела 5. Десет водећих агросистема у приватном власнитву,
рангираних према вредности продаје пољопривредних производа
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компанија
Cargill
Mars
Lactalis
Suntory
Dr August Oetker
Louis Dreyfus Group
Barilla
Ferrero
Keystone Foods
McCain Foods

Централа
САД
САД
Француска
Јапан
Немачка
Француска
Италија
Италија
САД
Канада

Продаја агро
производа
(USD милијарди)
44
27
13
12
11
10
6
6
6
5

Укупан број
запослених
(у хиљадама)
38
21
10
12
23
10
5
5
3
5

Извор: World Investment Report, 2009, стр. 242.
Ради конзистентности излагања врло је важно погледати листе највећих
произвођача сировина за пољопривредну индустрију и највећих прехрамбених малопродаваца (видети доње табеле).
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Табела 6. Десет водећих сировинских добављача у сектору пољопривреде,
рангираних према вредности активе у иностранству
Ранг

Компанија

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BASF
Bayer
Dow Chemical
Deere
EI Du Pont De Nemours
Syngenta
Yara International
Potash
Kubota
Monsanto

Централа
Немачка
Немачка
САД
САД
САД
Швајцарска
Норвека
Канада
Јапан
САД

Актива у
Продаја у
иностранству
иностранству
(USD милијарди) (USD милијарди)
45
50
25
25
23
35
13
8
10
18
9
9
8
10
6
4
6
4
4
4

Извор: World Investment Report, 2009, стр. 240
Табела 7. Десет водећих прехрамбених малопродаваца у свету
Ранг

Компанија

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wal-Mart Stores
Metro
Carrefour
Tesco
McDonalds
Delhaize Group
Koninklijke Ahold
Sodexo
Compass Group
Seven & I Holdings Company

Централа
САД
Немачка
Француска
В. Британија
САД
Белгија
Холандија
Француска
В. Британија
Јапан

Актива у
иностранству
(USD
милијарди)
63
30
29
21
18
10
9
8
8
6

Продаја у
иностранству
(USD
милијарди)
91
56
66
25
14
21
22
12
17
19

Извор: World Investment Report, 2009, стр. 242
Добављачи обезбеђују потребне инпуте за наредне карике ланца вредности. У питању су сировине као што су: семе, опрема, вештачка ђубрива и
паковања. Највећи добављачи су лоцирани у развијеним државама света,
пре свега Америци и ЕУ. У питању су веома диверсификовани системи,
који се баве производњом различитих хемијских производа, укључујући и
програм за пољопривредни сектор. Захваљујући својој финансијској снази, ове компаније имају снажну преговарачку позицију према примарним
пољопривредним произвођачима. Осим тога, врло често блиско сарађују
са трговцима пољопривредних производа. Типичан пример је стратегијска
алијанса између добављача Monstanto и највећег трговца пољопривредним
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производима Cargill.
Прехрамбени малопродавци имају најјачи утицај у ланцу вредности
пољопривредног сектора. Ова моћ се испољава у односу према прерађивачкој индустрији, али много више у односу према примарним пољопривредним произвођачима, пре свега, у делу програма свежих намирница. Због
злоупотреба доминантног положаја, ове компаније су врло често предмет
анализе антимонополских комисија свуда у свету. Врло ретко улазе у директни власнички однос у примарној производњи. Сигурност набавке свежих пољопривредних производа, обезбеђују кроз уговоре о производњи
са великим и поузданим добављачима, који се налазе у близини њихових
продајних објеката. Имају развијену продајну мрежу која покрива готово
читав свет. Међу 25 водећих малопродаваца чак 11 има седиште у Европској унији. Највећи су француски Carrefour, британски Tesco и немачки
Metro. Светски лидер је Wал-Март, који запољава два милиона радника и
остварује годишњи промет од скоро 400 млрд. USD, од тога 90 млрд. USD
изван Америке12. Значај прехрамбених малопродаваца за развој примарне
пољопривредне производње и прерађивачке индустрије је немерљив, јер
отварају тржиште за велики број пољопривредних производа различитог
степена додате вредности.
Не треба заборавити ни велепродавце пољопривредних производа.
Два највећа су свакако Cargill и Louis Dreyfus. Иако је реч о приватним
компанијама, које не објављују статистичке податке о активностима у иностранству, јасно је да су у питању врло утицајни играчи. Њихов утицај се
испољава кроз велике обиме куповина и последичне импликације на цене
меркантилних производа. У питању су диверсификовани системи који се
поред трговине баве и прерађивачком производњом, а врло често имају
директан или индиректан утицај и на примарну пољопривредну производњу.
Када се анализира финансијска снага водећих играча по карикама ланца вредности закључује се да се највећа вредност ствара у процесу прераде
и процесу трговине прехрамбеним производима, а најмања у процесу примарне пољопривредне производње. Наиме, Nestle, као највећи произвођач
хране у свету контролише активу у свету вредности око 66 млрд. USD (од
укупно 102 млрд. USD вредне активе), док највећи прехрамбени малопродавац Wal-Mart управља активом у иностранству укупне вредности од 63
млрд. USD. Са друге стране, водећи примарни пољопривредни произвођач

12 www. walmart. com

156

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 145-164

Sime Darby Berhad управља активом у иностранству укупне вредности од
само 5 млрд. USD.

ПРИЛИВ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У
АГРОИНДУСТРИЈСКИ СЕКТОР ВОЈВОДИНЕ
Агроиндустријски сектор, кога чине производња прехрамбених производа и пића, дуванских производа, ђубрива и производња пољопривредних машина, односно прометни ланац (агробизнис) је водећи сектор
привреде са изузетном динамиком и потенцијалима за даљи раст. Према
последњим подацима на годишњем нивоу, агроиндустријски сектор Војводине (укључујући и прометни ланац) у 2009. години чини 40% укупне индустријске производње Војводине и извозно је оријентисан.
Упркос глобалној економској кризи, агроиндустријски сектор Војводине је у последњих пет година имао просечну годишњу стопу раста извоза
од 10%. Овај сектор остварује 30% укупних извозних прихода Војводине и
чини 18,5% укупне вредности робне размене Војводине. Пољопривредно
- прехрамбени производи чине 29,2% вредности укупног извоза и 11,2%
вредности укупног увоза, а спољнотрговински суфицит од 350 мил. EUR и
степен покривености увоза извозом ових производа (171,1%) потврђују лидерски допринос пољопривредно - прехрамбеног сектора уравнотежењу
укупног спољнотрговинског биланса не само АП Војводине већ и Републике Србије.
Робна структура извоза агроиндустријског сектора указује да 48,9%
чини извоз само три робне групе: кукуруз у зрну (22,9%), шећер, меласа и
мед (16,4%) и алкохолна пића (9,6%). Територијална структура извоза агробизнис сектора указује да највећи део извоза одлази на тржите три суседне
земље чланице ЦЕФТА (Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија), а
једино се шећер у значајнијим количинама извози у земље ЕУ (Мађарска и
Грчка); док на увозној страни, чак трећина припада увозу ђубрива (сем сирових) која се највшие увозе из Русије, док се највећи део пољопривредне
механизације увози из Немачке и Италије.
У Војводини је регистровано близу 1. 500 пољопривредних предузећа и
задруга, од којих 730 располажу са земљиштем чија је просечна величина
поседа око 700 ha, а постоји и неколико агробизнис компанија са поседом
преко 10. 000 ha. Поред тога, постоји око 215. 000 породичних газдинстава
са релативно уситњеним поседима (просечно 5,12 ha) у односу на европски
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просек породичних фарми са тенденцијом њиховог удруживања у задруге.
Пољопривредна производња и пољопривредно прехрамбена индустрија има изузетан потенцијал за привлачење страних директних инвестиција у Војводину. Војводина, у односу на друга подручја Републике
Србије и земље окружења, има низ компаративних предности у погледу
климатских услова, квалитета и релативне уређености пољопривредног
земљишта, као и богатих водних ресурса.
Поред природних компаративних предности, за Војводину је карактеристично да поседује дугу традицију у пољопривредно - прехрамбеној
производњи и да има стручну и едуковану радну снагу. Природне карактеристике заједно са дугом традицијом, богатим искуством и стручним
знањима, чине предуслов за формирање сировинске основе за регионално
значајну прехрамбену индустрију. Захваљујући оствареним резултатима
пољопривредно - прехрамбени сектор Војводине чини препознатљиву локацију са изузетним инвестиционим потенцијалом.
Политичка погодност за инвеститоре у пољопривреду и прехрамбену
индустрију АП Војводине произилази из опредељења Републике Србије за
поштовање међународног права, начела тржишне привреде, гарантовање
власничких права инвеститора и убрзано придруживање ЕУ.
Релативне економске и неекономске погодности које потенцијалним
инвеститорима олакшавају доношење одлуке да улажу у пољопривреду и
прехрамбену индустрију АП Војводине су многобројне:
•

приступ тржиту од укупно 800 милиона становника, захваљујући
трговинским споразумима са 6 земаља ЦЕФТА, 27 земаља Европске уније, Руском Федерацијом, Белорусијом, Турском и најновијим
ЕФТА споразумом;

•

инфраструктурне погодности, јер се регион налази у средишту веома прометних друмских, железничких и речних коридора (Дунав,
Тиса, Сава) који повезују земље Северне, Западне и Централне Европе са земљама Јужне Европе и Азије;

•

три слободне зоне (Нови Сад, Суботица и Зрењанин) у којима се
пословање може обављати под либералнијим спољнотрговинским,
царинским, пореским и другим условима, што подразумева и одговарајуће ослобађање пореских оптерећења у случају страних ди-
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ректних инвестиција;
•

изузетно конкурентан порески систем са једном од најнижих пореских стопа на добит предузећа у Европи и великим бројем пореских, царинских и других олакшица,

•

коришћење бесповратних буџетских средстава за отварање нових радних места, као и бесповратних подстицајних средстава и
субвенционисаних кредита за одређене инвестиционе намене у
пољопривреди и прехрамбеној индустрији;

•

постојање Продуктне берзе у Новом Саду, преко које се врши промет релативно значајних контигената пољопривредно - прехрамбених производа.

У свим државама Југоисточне Европе стране директне инвестиције су
кључне за убрзавање процеса реструктурирања и модернизације пољопривреде и прехрамбене индустрије, с обзиром на недостајуће домаће изворе
финансирања. Стране директне инвестиције не обезбеђују једино неопходна финансијска средства, већ са собом доносе и менаџерска, технолошка и друга знања. Показало се да стране директне инвестиције постижу
далеко боље резултате у подизању конкурентности привреда Југоисточне
Европе од многих протекционистичких мера, које су се у овим државама
спроводиле.
Што се тиче инвестиција у пољопривреду Србије, оне су се углавном
реализовале у форми приватизације и касније модернизације државних
и друштвених пољопривредних предузећа. Највећи број приватизација је
реализован током 1990-тих година. Карактеристичан тренд је да су у процесу приватизације углавном учествовали домаћи приватни инвеститори,
тако да данас структуром пољопривреде доминира мањи број приватних
компанија, као то су Делта Аграр, Victoria Group, МК Group и Инвеј. Иностране компаније или су директно учествовале у приватизацији домаћих
пољопривредних предузећа или су накнадно куповале предузећа у власништву приватних инвеститора. Међу страним инвеститорима се истиче
инвестициони фонд Салфорд у чијем власништву је неколико најзначајнијих компанија у агробизнис сектору Србије (Млекара Суботица, Имлек,
Књаз Милош, Бамби Банат и др. ). Највећи обим инвестирања је регистрован у индустрији пива, кондиторских производа и шећера.
Укупна вредност страних директних инвестиција у привреду АП Војводине у периоду од 1998. до 2009. године износи 5,54 млрд. EUR. Око 30%
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овог износа, односно 1,67 млрд. EUR, односи се на инвестиције у пољопривредно - прехрамбени комплекс привреде. Највећи прилив инвестиција
био је 2003. године, када су купљене пиваре у Апатину и Челареву за око
700 мил. EUR. Наредних година вредност инвестиција у агроиндустријски
сектор била је на нивоу од око 100 мил. EUR годиње. За разлику од Војводине, у Србији је учешће инвестиција агроиндустријског сектора у укупним
инвестицијама знатно мање (свега око 6%).
Слика 2. Стране директне инвестиције у Војводини
р у од 1998 до 2009. године, у мил. EUR
у периоду

Извор: Фонд за подршку инвестиција у Војводини, www. vip. org. rs
Преко 70% страних директних инвестиција у агроиндустријски сектор
Војводине представљају аквизиције, док су brownfield инвестиције најмање
заступљене.
Слика 3. Стране директне инвестиције у агроиндустрију Војводине у
периоду од 2002. до 2009. године, према
врсти
инвестиције,
р
р
ј у мил. EUR

Извор: Фонд за подршку инвестиција у Војводини, www. vip. org. rs
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До 2009. године у агроиндустријски сектор Војводине инвестирало је
45 страних компанија, које запошљавају 14. 208 радника. Највећа улагања
била су у индустрији пива, шећера, уља и масти, млека и млечних производа и производњи пића.
Табела 8. Најзначајнији домаћи и страни инвеститори у
агроиндустријски сектор Војводине
Домаћи инвеститори
Производња пива
Пивара Бечеј
Пивара Врац
Зрењанинска индустрија пива

Страни инвеститори
InBev, CVC Capital Partners, Луксембург –
Апатин
Carlsberg, Данска – Челарево
Еffes Breweries International, Турсkа – Панчево
Henineken, Холандија – МБ Пивара Нови Сад

Производња шећера
Фабрика шећера Сремска Митровица

Nordzuker, Немачка, 4 фабрике

Фабрика шећера Зрењанин

Hellenic Sugar, Грчка, 2 фабрике
С. Ф. И. Р. Group (Saiest), Италија, 2 фабрике

Производња уља и масти
Сојапротеин, Бечеј

Агрокор, Хрватска – Зрењанин

Витал, Врбас
Сунце, Сомбор
Производња млека и млечних производа
Фабрика млека Нови Сад
Lactalis, Дукат, Француска – Сомбор
Фабрика млека Суботица

Салфорд, Велика Британија – Нови Сад,
Суботица
Bongrain Groupe, Француска - Зрењанин

Производња пића
Nectar, Бачка Паланка
Slovan, Селенча

Coca Cola Hellenic Bottling, Грчка/САД,
Суботица

Минаква

Извор: Фонд за подршку инвестиција у Војводини, www. vip. org. rs
Највећи износ инвестиција потиче из Луксембурга (530 мил. EUR), с
обзиром да је у октобру 2009. године белгијска компанија Anheuser-Bush
InBev, која је купила Апатинску пивару, прешла у власништво компаније
CVC Partners из Луксембурга. Следе SAD са износом од 285 мил. EUR, Данска са 165 мил. EUR и Холандија са око 80 мил. EUR. Према броју нових
радних места доминирају компаније из Велике Британије (4. 952 запослених) и SAD-а (3. 157 запослених).
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С обзиром на релативно висок ниво страних инвестиција, агроиндустријски сектор привреде Војводине остварио је релативно високо учеће
сталног власништва у укупној вредности капитала привредних друштава
овог сектора од 20,5%, односно 25,2% уколико се посматрају и инвестиције у прометни ланац. Највеће учешће страног капитала је у производњи
пива и слада (око 90%), производњи сокова (око 80%) и производњи млека
и млечних производа (око 70%). Међутим, учешће страног власништва у
вредности капитала пољопривреде је јо увек ниско (испод 5%) – са значајним варијацијама у појединим гранама пољопривредне производње.
Слика 4. Удео страног власништва у укупном капиталу
р
р
уу%
посматраних
грана,

Извор: Финансијски извештаји привредних друштава у Војводини, НБС.

SUMMARY
INVESTMENT TRENDS IN AGRIBUSINESS SECTOR WITH
SPECIAL REFERENCE TO VOJVODINA
The aim of this paper is to point out the global investment
trends in the agribusiness sector and to present the potentials
of Vojvodina as an investment target. The paper consists of five
chapters and a summary which briefly presents the findings of the
paper. The introductory section briefly points out the changes in
investment flows after the outbreak of the global economic crisis.
The second chapter is focused exclusively on global trends in the
agribusiness sector. Dominant forms and investment flows as well
as investment subjects were analyzed in the third chapter, while
the fourth chapter presents the largest transnational companies
operating in our surroundings. The fifth chapter emphasizes the
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potential for attracting investment that the agribusiness sector of
Vojvodina has. At the end, there is a summary in which the data
and concluding observations of the author are given.
Кеy words: investments, international flows, capital, prices,
agribusiness sector, trade, finances
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RESUME
One of direct consequences of the great economic crisis is a drastic drop in
direct foreign investments. In line with the global trend, the volume of investments
in the agricultural sector has been reduced. Food prices have experienced their
historical maximum in July 2008, and already in the first half of 2009 they again
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recorded growth. The tendencies are that food prices will have further growth
due to population growth as well as because of the problem of climate changes.
Price growth will attract new private investors in all links of the value chain,
from purchasing agricultural land and irrigation systems, processing capacities,
to retail distribution channels. This trend will intensify the volume of trade on
commodity markets, but will also motivate speculative transactions.
Total direct foreign investments in the agricultural sector despite the fact
that they recorded a gradual upward trend since the year 2000, still make up
less than 1% of the total FDI mass. Unlike the FDI that dominate the primary
agricultural production, primarily through the purchase of large areas of arable
land in less developed countries, M&A investment dominate the food processing
and trade (95% of the total value of M&A investments). The total value of these
deals in agricultural processing industry rose from 33 billion in 2007 to more
than 86 billion in 2008.
The dominant players in the field of investment in agriculture are certainly
large transnational agro systems. When analyzing the financial strength of the
leading players in the value chain link it can be concluded that the greatest value
is created in the processing and trade of food products, and the lowest in the
process of primary agricultural production.
The total value of foreign direct investment into the economy of Autonomous
Province of Vojvodina in the period from 1998 to 2009 amounted to 5. 54 billion
EUR. About 30% of this amount, i. e. 1. 67 billion EUR, refers to investments
in the agro-food economy complex. Unlike Vojvodina, Serbia has the share
of investments in agro-industrial sector in total investments significantly
less, amounting to only 6%. Investments were mainly realized in the form of
privatization and the subsequent modernization of state and socially owned
agricultural enterprises. The largest number of privatization was conducted
during the 1990s, and in the privatization process mainly domestic private
investors were involved. Regardless of the relatively high level of foreign
investments, agro-industrial sector of Vojvodina, thanks to the many advantages,
has plenty of potential for attracting new investments, primarily in the sector of
fruit and vegetables processing.

Овај рад је примљен 18.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ПРИМЕНА МОДЕЛА ИНВЕСТИРАЊА У
УСТАНОВЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
САЖЕТАК
Предмет истраживања у раду је анализа примене модела инвестирања у установе високог образовања у Републици Србији, са посебним
освртом на АП Војводину и могућности повећања инвестирања у високо образовање. Евидентно постоји потреба даљег несметаног материјалног развоја установа, као услова за процес укључења у европски простор
високог образовања. Циљ истраживања рада је унапређење и побољшање
квалитативних и квантитативних карактеристика модела инвестирања у
установе високог образовања. Квантитативна анализа примене модела инвестирања у установе високог образовања показала је да су инвестиције у
сектор високог образовања у Републици Србији, односно АП Војводини,
са становишта обима и квалитета недовољне и да је неопходно заустави-
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ти даљи пад инвестиција у високо образовање од стране менаџмента установа уз помоћ оснивача. Једно од могућих решења за повећање ниског
обима и квалитета инвестиција је доградња и побољшање модела инвестирања у установе високог образовања. Недостаке модела, који се односе на
терминску неадекватност расподеле средстава, неадекватно буџетирање
и неусклађеност прописа који одређују поједине елементе модела, треба
отклонити у интересу укупног повећања обима и побољшања квалитета
инвестиција у високо образовање. Резултати истраживања показују да би
промена елемената модела допринела укупно бољем квалитету функционисања и примени датог модела инвестирања у установе високог образовања. Посебно је значајно указати да су резултати истраживања значајни
за установе високог образовања, Министарство просвете и Покрајински
секретаријат за образовање са становишта несметаног пружања високообразовних услуга, али и у циљу утврђивања стратегије развоја високог
образовања у Републици Србији, односно АП Војводини.
Кључне речи: високо образовање, модел инвестирања, установа.

УВОД
Модел инвестирања у установе високог образовања, према формули,
који је везан за различите критеријуме (улаз, излаз и комбиновано), у Републици Србији је у примени од 1995. године. Формулом се одређују две
посебне намене средстава: за зараде и за материјалне трошкове и текуће
одржавање. Унутар сваке од ових намена установа је аутономна у погледу
одређивања начина расподеле средстава, уз услов да се она не могу преливати из једне у другу намену. (Турајлић, 2007, стр. 25) У начелу, овај модел инвестирања, будући да користи објективне критеријуме, омогућава
потпуно јасан увид расподеле средстава од стране државе установама, а
тиме омогућава и њихову упоредну анализу. Недостаци модела који се односе на терминску неадекватност расподеле средстава, неадекватно буџетирање и неусклађеност прописа који одређују поједине елементе модела,
треба отклонити у интересу унапређења укупног инвестирања у високо
образовање.
Предмет истраживања у раду је анализа ефеката примене модела инвестирања у установе високог образовања у Републици Србији, са посебним освртом на АП Војводину и функционисање тог модела са аспекта могућности повећања улагања у високо образовање.
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У оквиру назначеног предмета истраживања је и одговор на питање:
„Да ли модел инвестирања у установе високог образовања задовољава потребе установа у области инвестирања и њиховог даљег несметаног квалитативног и квантитативног развоја“? Потреба даљег материјалног развоја
високог образовања у Републици Србији, односно АП Војводини је услов
за процес укључења у европски простор високог образовања.
Циљ истраживања у раду је да се на основу перформанси модела инвестирања, односно анализе квалитативних и квантитативних показатеља
функционисања модела предложи унапређење модела инвестирања у установе високог образовања које би допринело већем обиму и квалитету
инвестирања у високо образовање. Унапређењем би се побољшале квалитативне карактеристике модела које се односе на ефикасност, а побољшале
би се и како квалитативне, тако и квантитативне карактеристике модела
које се односе на расподелу јавних средстава установама високог образовања.
Резултати истраживања значајни су за укупно функционисање високог образовања, а посебно за установе високог образовања којима се расподељују буџетска средства по критеријумима модела инвестирања у установе, јер би се унапређењем модела обезбедило боље функционисање
установа.
Истраживање је значајно и са становишта утврђивања стратегије развоја високог образовања у оквиру Министарства просвете и Покрајинског
секретаријата за образовање.
У раду, након уводног дела, следи друго поглавље које се односи на теоретске поставке модела инвестирања и опис релевантних истраживања
у земљи и иностранству која су компаративна са истраживањем у раду. У
трећем поглављу описане су карактеристике модела инвестирања у установе високог образовања, као и квалитативни и квантитативни подаци који
се односе на функционисање и материјалне ефекте који се исказују применом модела. У четвртом поглављу предложено је отклањање недостатака
модела, односно унапређење и побољшање функционисања модела у циљу
квалитетнијег инвестирања у високо образовање, а у закључцима су саопштени резултати, као и правци даљих истраживања у овој области.
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МОДЕЛИ ИНВЕСТИРАЊА У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - ТЕОРЕТСКЕ
ПОСТАВКЕ
За теоријско сагледавање модела инвестирања јавних средстава потребно је дати одговор на следећа питања: шта су канали инвестирања,
какви су начини инвестирања и који је основ инвестирања? (Вукасовић и
др. , 2009, стр. 43)
Канали инвестирања се односе на примаоца јавних средстава, а примаоци јавних средстава у области високог образовања могу бити студенти
или високообразовне установе. Генерално посматрајући постоје два канала инвестирања:
•

ваучери, који се дају студентима, а које они могу дати изабраној
институцији коју одаберу након чега ће их институција уновчити.
(Jongbloed, 2006, str. 41) Наведени модел је инвестирање на основу
потражње

•

директно финансирање високообразовне установе, по комјем се
средства алоцирају високообразовној установи по одређеним критеријумима. Наведени модел је инвестирање на основу понуде

У основи, највећи број модела инвестирања је мешовити, када је реч о
каналима инвестирања, јер и у случају директног инвестирања у установу
студенти у форми стипендије, кредита или регреса превоза примају средства из буџета.
Када је реч о начину инвестирања у високообразовну делатност, теоријски се може разматрати само директно инвестирање у високообразовне
установе. Овде је, пре свега, реч о начину располагања средствима инвестираним од стране државе у установу, са аспекта аутономије установа високог образовања у располагању тим средствима. Држава може одредити
да од укупне суме средстава коју дозначава установи, један део суме буде
на слободном располагању установи. У већини држава, па и у Републици
Србији, средства из буџета се дозначавају наменски, тако да установе имају
ограничени степен аутономије у прерасподели тих средстава.
Основ инвестирања односи се на критеријуме и механизме који се користе у одређивању износа јавних средстава који се дозначавју установи.
Највећи број земаља у Европи примењује три модела инвестирања:
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•

Излазно - улазни модел инвестирања је најстарији модел инвестирања у високо образовање. Улазни модел укључује број уписаних
студената (у прву годину студија), број наставног и ненаставног
кадра, простор и итд. Излазни модел укључује број дипломираних студената, број дипломираних студената који настављају са
високим образовањем (на мастер или докторском нивоу), трајање
студија, број студената који су завршили студије или оних који су
напустили студије;

•

Инвестирање по моделу преговора, када се износ који држава инвестира у високо образовање утврђује на основу преговора. Недостатак овог модела је да на коначну одлуку значајно утиче лобирање
или политички утицај који поједина установа може да оствари у
коначном доношењу одлуке о државном инвестирању;

•

Инвестирање према формули је најобјективнији механизам који се
примењује у земљама Европе, па и у Републици Србији. У примени
су различите формуле које осликавају особености система високог
образовања, али и разумевање сврхе самог система од стране државе. Формула инвестирања се заснива на низу параметара који се односе на број студената, број наставног и ненаставног особља, врсту
наставе, расположиви простор и инфраструктуру, итд.

•

Инвестирање по моделу перформанси је модел у којем се и даље
примењује својеврсна формула, али се и поред показатеља везаних
за број студената, потребе наставе и постојећу инфраструктуру,
укључује и квалитет дипломираних студената, број објављених
радова, пријављених патената, број међународних пројеката, репутација међу колегама са других установа и сл. Основни проблем
у постављању ове формуле огледа се у тешкоћи да се објективно
измере постављени критеријуми и да се ускладе различити, понекад супростављени, циљеви (нпр. повећање академске репутације
и повећање активности у наставном процесу).

Разматрајући проблематику модела инвестирања у високо образовање
Nicholas Barr, (Barr, 2005), залаже се за самосталност установа у погледу
утврђивања школарине, аргументујући то потребом повећања броја студената на универзитетима. Аутор сматра да су „дани централног планирања
буџетских средстава за установе прошли“ (Barr, 2004, str. 5 ) и да се студенти морају третирати као корисници услуга који треба да плате те услуге. А
да би се високообразова услуга могла платити од стране студената, потребан је систем кредита који је сличан ваучерима, дакле, аутор се залаже за
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примену модела инвестирања на основу потражње.
Реформе високог образовања које су спроведене у Данској донеле су
нови излазни модел инвестирања у високо образовање, (CPB/CHEPS, 2001)
који је директно повезан са бројем студената који су положили испите. Модел је везан искључиво за исходе, а негативност је да модел не омоугућава установама високог образовања дугорочно планирање развоја, јер није
могуће унапред знати колико ће средстава бити добијено из буџета. Модел инвестирања се у Данској, због тога што користи искључиво излазне
критеријуме у додели средстава установама високог образовања назива и
„модел таксиметра“.
Указујући на проблематику инвестирања у високо образовање у Републици Србији, проф. др Србијанка Турајлић, (Турајлић, 2007), наводи да
су традиционални модели инвестирања у високо образовање неадекватни и да не доносе очекиване ефекте, док би нови модели подразумевали
и „суштинску реформу самих установа, како у погледу начина функционисања тако и у погледу менаџмента“ ( Турајлић, 2007, стр. 26). Залаже се
за модел инвестирања у високо образовање који је заснован на склапању
уговора између државе и високошколске установе.
Аутори Михајло Бабин и Предраг Лажетић, бавећи се системом финансирања високог образовања, (Вукасовић и др. , 2009), истичу три модела
јавног инвестирања у неинтегрисани универзитет, односно у факултете у
саставу универзитета у Републици Србији. Интегративни модел, који је усмерен према стратешком инвестирању и диверзификацији извора прихода, дезинтегративни модел, по којем не постоји стратешко планирање нити
иницијатива према алтернативним изворима прихода, осим буџетских и
модел за независност који је независтан од државних извора финансирања
и усмерен је према тржишту. (Вукасовић и др. , 2009, стр. 132)
Професор др Драган Домазет предлаже креирање новог модела инвестирања у високо образовање у Републици Србији применом ваучера,
(Домазет, 2007). Аутор сматра да инвестирањем по моделу ваучера, студент добија доминантан положај у одлучивању избора факултета или високе школе, а не државна администрација. Стога би примена ваучерског
модела инвестирања у високом образовању имала позитивне ефекте по
рационализацију трошкова у високом образовању и да би се афирмисала
конкуренција и максимално искоришћавање ресурса високог образовања
повећаним инвестирањем у високо образовање и државног и приватног
сектора. Већа улагања су услов за већу продукцију дипломираних студената, без које „Србија не може да постане конкурентна у економији која се
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заснива на знању и степену образовања“ (Домазет, 2007, стр. 121).
Предметно истраживање сагледава квантитативна и квалитативна
обележја модела инвестирања у установе из јавних извора у високо образовање у Републици Србији, као и начин функционисања тог модела. За
разлику од претходно наведених истраживања који су наведени као слични, ово истраживање бави се анализом функционисања актуелног модела
инвестирања и конкретном расподелом јавних средстава установама високог образовања у Републици Србији.
Модел инвестирања у установе у Републици Србији

ОБЕЛЕЖЈА МОДЕЛА ИНВЕСТИРАЊА
Модел инвестирања у установе према формули, који се примењује у
Републици Србији има квалитативна и квантитативна обележја.
У односу на квалитативна обележја треба истаћи да се применом овог
модела побољшава рад установе.
Међутим, постојећи модел инвестирања је мање конкурентан, јер је усмерен према државним установама високог образовања, преферира установе са већим бројем студената и не подстиче ефикасно пословање установа. У односу на квантитативна обележја, на страни извора средстава има
буџетске приходе, школарине и тзв. остале приходе установа (сопствени
приходи), а на страни расподеле средстава има три значајне одреднице:
•

расподелу средстава за плате наставног и ненаставног особља установа по критеријимима који се заснивају на недељној норми часова
наставника и сарадника, нормативано наставним групама студената разврстаним по факултетима и високим школама, просечним
коефицијентима сложености, одговорности и услова рада радних
места и основицом за обрачун плата коју утврђује Влада Републике
Србије;

•

расподелу средстава за сталне и остале трошкове установа по
утврђеним критеријумима и законским прописима. Критеријуми
се заснивају на процентуалном учешћу буџетских прихода у укупном приходу установа, броју први пут уписаних буџетских студената, признатом броју стално запослених наставника и сарадника,
површини простора зграде установе изражене у квадратним ме-
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трима;
•

расподелу средстава са циљем инвестирања у образовне пројекте,
текуће поправке и одржавање и набавку машина и опреме установа, а на основу расписаног конкурса.

Преглед карактеристика модела инвестирања у установе високог образовања саопштавамо у наредној табели 1:
Табела 1- Преглед обележја и квантификација модела инвестирања у
установе високог образовања
МОДЕЛ ИНВЕСТИРАЊА У УСТАНОВЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ОБЕЛЕЖЈА МОДЕЛА
• формула

КВАНТИФИКАЦИЈЕ (ПАРАМЕТРИ)
• број први пут уписаних студената

• мање конкурентан (држава)
• нормативно – наставне групе студената
• преферира установе са већим бројем • недељна норма часова наставника и
студената
сарадника
• не подстиче ефикасно пословање

• број ненаставног особља

• усмерен према квалитету установе

• број библиотечких јединица
• површина простора установе
• проценат учешћа буџетских прихода у
укупном приходу

ПРИКАЗ КРИТЕРИЈУМА УЛАГАЊА У ФОРМУЛИ МОДЕЛА
ИНВЕСТИРАЊА У УСТАНОВЕ (БУЏЕТСКА СРЕДСТВА)
Укупна годишња буџетска средства намењена улагању у делатност високог образовања у Републици Србији, односно у АП Војводини, која се
планирају у буџетском разделу Министарства просвете, односно буџетском разделу Покрајинског секретаријата за образовање, за установе високог образовања, додељују се установама по веома сложеној формули која
се може поделити на два дела. Први део формуле се односи на плате наставног и ненаставног особља, а други део на текуће трошкове и трошкове
наставе:

Где су:
UGS: Укупна годишња средства
FBNS: Финансирани број наставника и сарадника
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PKSns: Просечан коефицијент сложености наставног особља
CR: Цена рада по Закључку Владе Рeпублике Србије
FBNNO: Финансирани број ненаставног особља
PKSnno: Просечан коефицијент сложености ненаставног особља
D: Додаци на плату
ST: Стални трошкови
OS: Трошкови осигурања
PUB: Проценат учешћа буџетских прихода у укупном приходу установе

Финансирани број наставника и сарадника се утврђује на основу следећих елемената: седмичне норме часова предавања наставника и сарадника у настави, која износи 6 часова за наставнике, односно 10 часова за
сараднике, седмичног фонда часова предавања, односно вежби за студенте
која износи по 15 часова за предавања, односно за вежбе и нормативно
наставних група студената као обрачунске категорије.
Финансирани број ненаставног особља утврђује се на основу критеријума садржаних у Уредби о нормативима стандардима рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета. Поменути
критеријуми су везани за улазне елементе који се односе на податке о броју
студената, броју библиотечких јединица, површину простора, броју улаза
у зграду.
Множењем финансираног броја наставника и сарадника, као и ненаставног особља са одговарајућим просечним коефицијентом сложености,
ценом рада и додацима на плату добија се укупан износ потребан за исплату плата. Сума плата подлеже годишњој корекцији у складу са опредељењем раста или пада плата у јавном сектору.
Стални трошкови установа обрачунавају се на основу стварних трошкова по рачунима испоручиоца производа и услуга у области енергетских,
комуналних и комуникацијских услуга, коригованих сразмерно процентуалном учешћу буџетских прихода у укупном приходу установа у предходној буџетској години.
Трошкови осигурања се надокнађују установама путем универзитета
у пуном износу.
Остали трошкови (материјал за наставу, издавачка делатност, међународна сарадња, текуће поправке заграде и опреме) обрачунавају се критеријумима који су везани за улазне елементе: број судената, број наставног
особља, површина зграда које користе установе.
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КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРИМЕНЕ МОДЕЛА
ИНВЕСТИРАЊА У УСТАНОВЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Истраживање у вези квантитативних показатеља примене модела инвестирања у установе високог образовања извршиће се путем неколико
показатеља који се сматрају релевантним за анализу и то:
•

учешће друштвеног бруто производа високог образовања у Републици Србији у укупном друштвеном бруто производу;

•

учешће расхода за високо образовање у укупном буџету Републике
Србије и АП Војводине;

•

учешће буџетских прихода у укупно оствареним приходима по завршним рачунима установа високог образовања у АП Војводини;

•

износ буџетских издвајања по студенту у Србији и АП Војводини у
компарацији са неким осталим државама света.

А) Учешће друштвеног бруто производа високог образовања у укупном друштвеном бруто производу у Републици Србији
У табели 2 исказано је процентуално учешће друштвеног бруто производа образовања и високог образовања у укупном БДП Републике Србије.
Табела 2 - Табеларни преглед процентуалног учешћа друштвеног бруто
производа образовања и високог образовања у укупном друштвеном бруто
производу Републике Србије, за период од 2004 до 2007. године
% учешћа БДП/године
БДП Р. Србије
БДП Образовања
БДП Високог образовања

2004.
100
3,68
0,89

2005.
100
3,82
0,86

2006.
100
3,98
0,85

2007.
100
4,08
0,82

Извор података: Републички завод за статистику Статистички годишњак за 2009. годину
Подаци који се односе на процентуално учешће високог образовања
у укупном друштвеном бруто производу Републике Србије нису повољни за сектор високог образовања. Остварен је тенденцијски пад учешћа
друштвеног бруто производа високог образовања у укупном БДП Републике Србије у посматраном периоду. Ови подаци указују на чињеницу да
је Република Србија још увек далеко од циља и нивоа зацртаних документима Лисабонске агенде о издвајању 3,0 % друштвеног бруто производа за
потребе високог образовања.
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Закључује се, на основу података из табеле 2, да је присутна тенденција
погоршања економског положаја установа високог образовања у Републици Србији, у периоду од 2004. до 2007. године, на основу податка о паду
процентуалног учешћа друштвено бруто производа високог образовања у
укупном друштвеном бруто производу Републике Србије.
Б) Учешће расхода за високо образовање у укупном буџету Републике Србије и АП Војводине
У наредној табели 3 исказани су подаци о процентуалном учешћу расхода у укупним расходима буџета Републике Србије, у периоду од 2006. до
2010. године:
Табела 3 - Табеларни преглед учешћа расхода образовања и високог
образовања у укупним буџетским расходима,
за период од 2006. до 2010. године
% учешћа буџета/године
Укупан буџет Р. Србије
Буџет образовања
Буџет високог образовања

2006.
100
15,04
2,23

2007.
100
15,01
2,64

2008.
100
15,97
3,34

2009.
100
14,84
3,09

2010.
100
14,96
2,88

Извор података: Закони о буџету Републике Србије,
за период од 2006. до 2010. године
Закључује се, на основу исказаних података у табели 3, да је у периоду
од 2006. до 2008. године, постепено расло учешће расхода за високо образовање у укупном буџету Републике Србије, а да је у 2009. и 2010. години
дошло до погоршања економског положаја установа високог образовања
у Републици Србији, мереног податком процентуалног учешћа буџетских
расхода за високо образовању у укупним буџетским расходима Републике
Србије. Разлог погоршања економског положаја је, што је у посматраним
годинама дошло до смањења процентуалног учешћа високог образовања у
укупном буџету Републике Србије.
У наредној табели 4 исказано је процентуално учешће расхода за високо образовање у укупним расходима буџета АП Војводине, у периоду од
2006. до 2010. године.

175

J. КАБОК - Г. АНЂЕЛИЋ - В. ЂАКОВИЋ

ПРИМЕНА МОДЕЛА ИНВЕСТИРАЊА У УСТАНОВЕ...

Табела 4 - Табеларни преглед учешћа расхода образовања и високог
образовања у укупним буџетским расходима,
за период од 2006. до 2010. године
% учешћа буџета/године
Укупан буџет АПВ
Буџет образовања
Буџет високог образовања

2006.
100
8,62
2,43

2007.
100
4,98
1,42

2008.
100
3,62
1,05

2009.
100
2,98
0,82

2010.
100
1,97
0,77

Извор података: Одлуке о буџету АП Војводине, за период од 2006. до
2010. Године
Закључује се на основу података из табеле 4, да је присутна константна
тенденција пада учешћа буџетских расхода за високо образовање у укупном буџету АП Војводине, и то у великој мери, јер је наведено учешће у
2006. години износило 2,43%, а у 2010. години свега 0,77%.
Подаци у табели 4, исказују смањење обима инвестирања у високо образовање у АП Војводини, те је потребно, да се у циљу заустављања наведених тенденција, предузму од стране менаџмента установа, у сарадњи
са оснивачем (државе) установа, одговарајуће мере које се односе, како на
већи квантитет , тако и на бољи квалитет инвестирања.
Ц) Учешће буџетских прихода у укупно оствареним приходима по
завршним рачунима установа високог образовања

У наредној табели 5 исказано је процентуално учешће укупно
остварених прихода установа високог образовања у укупним
приходима по завршним рачунима. Процентуално учешће посматра
се и анализира за период од 2005. до 2008. године, а у табели исказују
се подаци за високо образовање у АП Војводини.
Табела 5 - Табеларни преглед процентуалног учешћа буџетских средстава
у укупном приходу високообразовних установа по завршним рачунима у
периоду од 2005. до 2008. године у %
Високо
образовање у АП
Војводини
Факултети
Високе школе
Свега:

2005.

2006.

2007.

2008.

Проценат
учешћа
55,65
38,60
54,05

Проценат
учешћа
59,77
41,27
57,77

Проценат
учешћа
62,49
37,65
59,89

Проценат
учешћа
65,95
44,61
63,79

Извор података: Покрајински секретаријат за образовање, завршни
рачуни установа високог образовања за период од 2005. до 2008. године.
На основу података наведених у табели 5 може се констатовати, да је
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општа карактеристика свих установа високог образовања у АП Војводини,
за период од 2005. до 2008. године, повећање учешћа буџетских прихода у
укупном приходу факултета, док је код високих струковних школа остварен пад учећа буџетских прихода у 2007. години, због обављања поступка
акредитације (објашњење: због неизвесности да ли ће се установе и програми високих школа акредитовати, у 2007. години изостало је буџетско
финансирање ових установа). Наведена чињеница указује на бржи раст
буџетских прихода у укупном приходу установа високог образовања у АП
Војводини, од осталих прихода.
Закључује се да наведени показатељи приказују погоршање економског
положаја установа високог образовања, јер и поред релативно повољне динамике раста буџетских прихода установа, учешће тих прихода у укупним
приходима константно расте под утицајем релативног смањења осталих
(сопствених) прихода установа. Та чињеница ће, у наредном периоду, довести до погоршања већ неповољног економског положаја установа високог образовања у АП Војводини, а то посебно обавезује менаџмент установа да обезбеди повећање осталих прихода установа. Посебно се наглашава
да наведени податак служи као коректив у обрачуну сталних трошкова и
трошкова наставе код факултета и високих струковних школа.
Д) Износи буџетских издвајања по студенту у Републици Србије и
АП Војводини у компарацији са осталим држава света
У наредној табели 6 исказани су износи буџетских издвајања по студенту у Републици Србији и АП Војводини у компарацији са одабраним
државама света, за 2008. годину.
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Табела 6 - Табеларни приказ улагања и високо образовање у свету и у
Републици Србији и АП Војводини за 2008. годину
Назив државе

Годишњи расходи по
студенту у US $

Индекс улагања у односу
на Републику Србију у %

Аустралија

12. 688

363

Аустрија

11. 274

322

Чешка

5. 555

159

Данска

14. 280

408

Финска

10. 981

314

Француска

8. 837

253

Немачка

10. 504

300

Грчка

4. 280

122

Мађарска

7. 122

204

Јапан

11. 464

319

Мексико

4. 314

123

Норвешка

13. 189

377

Пољска

3. 579

102

Словачка

5. 285

150

Шпанија

7. 455

213

Шведска

15. 188

434

Швајцарска

20. 230

578

Енглеска

22. 234

636

УСА

10. 052

287

Војводина

2. 717

78

Србија

3. 498

100

Извор података: Каравидић О. С. , Чукановић-Каравидић М. , Економика и
финансијски менаџмент у образовању, ФОН Београд, 2008, стр. 98
Из података датих у табели 6 сагледава се да су издвајања новчаних
средстава по студенту у развијеним државама света далеко већа него у Републици Србији, а посебно у АП Војводини. Та издвајања нпр. у Енглеској,
Швајцарској и Шведској су већа од 4 до 6 пута него у Републици Србији.
Чак и неке суседне земље, које су некада припа дале тзв. Источном блоку,
као нпр. Мађарска, Словачка и Чешка, имају око два пута већа издвајања
по студенту у односу на Републику Србију. Приближно иста или нешто
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већа издвајања по студенту у односу на Републику Србију су у Пољској,
Мексику и Грчкој.
Закључује се на основу података из табеле 6, да се у Републици Србији
мора издвојити више средстава из буџета за високо образовање у циљу побољшања материјалне основе и економског положаја установа, што представља услов за бољу едукацију и материјални положај студената, већи
образовни ниво и реализацију студијских програма у квалитету који је
присутан у Европи и свету.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МОДЕЛА
На основу спроведеног истраживања, а у циљу побољшања функционисања важећег модела инвестирања у установе високог образовања у
Републици Србији, односно у АП Војводини, предлажу се следећа побољшања модела:

УТВРЂИВАЊЕ ПРИЗНАТОГ БРОЈА РАДНИКА

Да се утврђивање признатог броја запослених као основе за
обрачун плата запослених у установама високог образовања, у
складу са прописима, у установама високог образовања уместо за
календарску (буџетску) годину, што је сада случај, врши за школску
годину. Из разлога, што би се таквим обрачуном, одмах на почетку
школске године, вршило признавање нових нормативно наставних
група студената које се формирају на почетку школске године, јер су
наведене номативно - наставне групе студената један од елемената за
обрачун плата. Садашњи начин обрачуна плата „касни” за стварним
стањем броја буџетских студената и нормативно - наставних група на
факултетима и високим струковним школама, што има за последицу
неадекватно инвестирање у хумани капитал на факултетима и
високим струковним школама.

ПРОМЕНА МЕТОДА БУЏЕТИРАЊА
Да се приликом утврђивања обима средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног буџетског корисника (Министарство
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просвете, Покрајински секретаријат за образовање), у складу са чланом 35,
тачака 2 Закона о буџетском систему, води рачуна о реалним, стварним
потребама индиректних корисника (установе високог образовања) који су
у надлежности директног корисника. Посебно је важно да се директном
буџетском кориснику омогући селективно планирање појединих врста
расхода који су неопходни за функционисање индиректних корисника, и
то посебно оних производа и услуга чији су испоручиоци јавна предузећа
или предузећа која обављају делатност од јавног интереса. У том циљу неопходно је да се у члану 35, тачка 2, на крају реченице уместо тачке стави
зарез и да се допише текст: „водећи рачуна о стварним потребама индиректних корисника буџетских средстава који су у надлежности директног
корисника“.
Усклађивање законских прописа у области буџетског инвестирања
у установе високог образовања
Потребно је утврдити нови подзаконски акт у области инвестирања у
установе високог образовања у складу за „Законом о високом образовању“
(у даљем тексту: Закон), јер важећа „Уредба о нормативима стандардима
рада универзитета и факулета за делатности које се финансирају из буџета”
(у даљем тексту: Уредба) не прати одредбе Закона у делу финансирања.
У даљем тексту рада даје се упоредни приказ неусклађености расподеле
трошкова високообразовних установа по Уредби и Закону, уз констатацију
о неопходности усклађивања истих:
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Табела 7- Упоредни приказ неусклађености расподеле трошкова
високообразовним установама
Члан
Уредбе

Намена
средстава

Критеријум за
расподелу

Тачка
члана
59.
Закона

Намена средстава

25,
32.
и
33.

Стални трошкови
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови путовања

Укупни расходи за
сталне трошкове
надокнађују се до
нивоа процентуалног
учешћа средстава у
укупном приходу.

1.

Материјални
трошкови

2.

Плате

1.

Материјални
трошкови

11.

Издавачка
делатност

1.

Текуће и
инвестиционо
одржавање

9.

Међународна
сарадња

-

38.

27.

28.

29.

У складу са законом и
колективним уговором
Трошкови осигурања
надокнађују се
Трошкови осигурања
у целости преко
универзитета.
Бр. настав. и сарад. x 1.
Издавачка делатност
500 дин
м2 x 60 дин до нивоа
Текуће
процентуалног учешћа
поправке и одржавање средстава у укупном
приходу
Плате

30.

Међународна сарадња

Бр. наст. и сарад. x 1.
800 дин до нивоа процентуалног учешћа у
укупном приходу

31.

Материјали за
образовање

Први пут уписани
студенти x 100 дин до
нивоа процентуалног
учешћа у укупном приходу

-

26.

Капитално одржавање

У складу са законом

1

-

-

3.
4.

-

-

5.

-

-

6.

Текуће и
инвестиционо
одржавање
Опрема
Библиотечки фонд
Обављање научно-истраживачког
рада, односно уметничког рада које је у
функцији подизања
квалитета наставе
Научно и стручно
усавршавање запослених

181

J. КАБОК - Г. АНЂЕЛИЋ - В. ЂАКОВИЋ

Члан
Уредбе

Намена
средстава

ПРИМЕНА МОДЕЛА ИНВЕСТИРАЊА У УСТАНОВЕ...

Критеријум за
расподелу

Тачка
члана
59.
Закона

-

-

7.

-

-

8.

-

-

10.

-

-

12.

-

-

13.

-

-

14.

Намена средстава

Подстицање развоја
наставно-научног и
наставно-уметничког подмлатка
Рад са даровитим
студентима
Извор информација
и информациони
системи
Рад студентског
парламента и ваннаставне делатности студентата
Инвестирање у опрему и услове студирања студената
са хендикепом
Друге намене у
складу са Законом

Извор података: Закон о високом образовању („Службени гласник РС” бр.
76/95. и 44/10) и Уредба о нормативима стандардима рада универзитета
и факулета за делатности које се финансирају из буџета (“Службени
гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/04, 38/07. и 110/07)
Из табеле може се закључити да поједине врсте трошкова од посебног значаја за рад високообразовних установа, као што су: набавка опреме, библиотечки фонд, научно и стручно усавршавање запослених, рад са
даровитим студентима, рад студентског парламента, финансирање студирања студената са хендикепом, нису предвиђене важећом Уредбом и
да је потребно да се донесе нови подзаконски акт којом би се разрадили
и дефинисали трошкови и нормативи и стандарди тих трошкова у циљу
њиховог буџетирања. Новим подзаконским актом би требало предвидети
повећане износе средстава за тзв. остале трошкове (трошкове наставе) факултета и високих струковних школа, као што је већ напоменуто, укинути
критеријум процентуалног учешћа буџетских прихода укупном приходу
установа за обрачун тих трошкова, обзиром да се средства за наведене
трошкове дозначавају, по важећем моделу инвестирања, само за буџетске
студенте.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
У Републици Србији и АП Војводини је у протеклих петнаест година, у
области високог образовања у примени модел инвестирања у установе високог образовања који се заснива на моделу формуле. Модел поред неких
предности, у основи има неколико рестриктивних параметара који условљавају чињеницу да један број факултета и високих струковних школа
није у могућности да већим нивоом инвестиција побољша квалитет својих
образовних услуга.
Резултати истраживања указују на неопходност промене квалитативних и квантитативних обележја модела инвестирања у установе високог
образовања, са циљем да се обезбеди већа ефикасност постојећег модела
и побољшају његове карактеристике. На страни квалитативних обележја,
ефикасност модела би се повећала укидањем корективног податка у изразу
процентуалног учешћа буџетских прихода у укупном приходу факултета у обрачуну сталних трошкова и трошкова наставе. Високообразовним
установама се по моделу формуле, трошкови обрачунавају сразмерно том
податку. Наведени корективни податак у формули по моделу инвестирања
у установе високог образовања дестимулуше менаџмент установа у прибављању сопствених прихода на тржишту. Ако се смањи учешће буџетских
прихода, установа ће добијати смањени износ трошкова из буџета независно од обима образовне делатности или реализације програма у настави.
С друге стране, повећање учешћа буџетских прихода у укупном приходу
установа постиже се или апсолутним смањењем износа сопствених прихода, или споријим растом сопствених прихода установа од раста буџетских
прихода који се установи дозначују.
Квантитативна обележја модела би се побољшала адекватном динамиком дознаке средстава као што је случај код зарада, али и разрадом и
укључивањем у модел формуле, нових квантитативних критеријума који
су предвиђени Законом о високом образовању, а нису укључени у расподелу према одредбама важеће Уредбе о нормативима стандардима рада
универзитета и факулета за делатности које се финансирају из буџета.
Резултати истраживања указују на негативну чињеницу да је од примене Закона о високом образовању прошло скоро шест година, а да одредбе
поменутог Закона нису усаглашене са важећом Уредбом која оперативно
разрађује примену Законских одредби.
Резултати истраживања указују на тенденцију смањења улагања у високо образовање у Републици Србији и у АП Војводини. Ниска улагања у
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високо образовање посебно су изражена у поређењу са развијеним земљама ЕУ (западноевропским државама и скандинавским земљама), што обавезује менаџмент установа да у сарадњи са оснивачем установа, заустави
ове тенденције. Сматрамо да активности у овој области треба да се одвијају
у два основна правца:
•

већа улагања у високо образовање обезбедила би се доградњом,
унапређењем и побољшањем модела инвестирања, што би подразумевало већи квалитет образовних услуга и укупно бољи материјални положај студената и запослених у установама;

•

да се приступи активности развоја, односно креирања новог модела
инвестирања у области високог образовања у Републици Србији.

Значај резултата истраживања сагледава се у сазнању да је потребан
развој (креирање) новог модела инвестирања и са аспекта побољшања квалитета високобразовних услуга у Републици Србији и АП Војводини, који
у крајњем доприносе повећању конкурентности сектора, што су и правци
даљих истраживања у овој области.
Према истраживањима која су реализована у АП Војводини, у области
конкурентности Републике Србије и АП Војводине као европске регије,
израчунат је индекс конкурентности Реублике Србије и АП Војводине по
појединим критеријумима по методологији Европске уније, коју је конципирао Роберт Хуггинс (Хуггинс, 2005) међу којима је и високо образовање.
Индикатор конкурентности који се методолошки вреднује у области
високог образовања је параметар: број студената по запосленом. По наведеном индикатору индекс конкурентности у области високог образовања
Републике Србије у односу на просек земаља ЕУ (100%) у 2007. години износи 91,3%, а у АП Војводини 88,4%.
Поставља се питање да ли бисмо са новим моделом инвестирања у високо образовање допринели већој конкурентности Србије и АП Војводине
у односу на просек земаља ЕУ?

ЗАКЉУЧАК
Модел инвестирања у установе високог образовања у Републици Србији уређен је одредбама Закона о високом образовању и Уредбом о норма-
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тивима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности
које се финансирају из буџета, као и другим прописима којима се уређује
ова област. Истраживање се односи на део средстава којима располажу установе високог образовања и која стичу из јавних извора. Из тих разлога,
било је потребно методолошко усклађивање података како би се из целине
инвестирања у установе, односно инвестирања у установе из свих извора
средстава, могло релевантно сагледати инвестирање из јавних извора.
Метод буџетирања свих трошкова високог образовања треба прилагодити стварним потребама установа, и по динамици, и по обиму средстава
за остварене трошкове. У том циљу потребна је промена метода буџетирања средстава потребних за високо образовање, као и промена законских
прописа у овој области.
Квантитаивни показатељи истраживања из области примене модела
инвестирања у установе високог образовања у Србији и АП Војводини,
указују да је неопходно побољшати квалитативне (ефикасност) и квантитативне карактеристике модела.
Промене елемената модела допринело би повећању укупног износа финансијских средстава која се инвестирају из јавних извора за делатност високог образовања, али и бољој терминској усклађености дознаке средстава
установама, што поразумева боље функционисање установа и квалитетније пружање образовних услуга. Већи обим и квалитет инвестиција у високо образовање значи и повећање средстава која се дозначавају за трошкове пословања и наставу, улагања у инвестиционо одржавање зграда и
набавку нове опреме установама.
Посебно указујемо на потребу доношења новог подзаконског акта о
нормативима и стандардима рада установа, који би био усклађен са Законом о високом образовању у делу инвестирања у установе, као и да се тим
подзаконским актом предвиди и инвестирање у реализацију студијских
програма високошколских установа. Доношењу поменутог подзаконског
акта морају да претходе и друге нормативне промене посебно у области закона и других нормативних аката којима се уређују инвестиције у високо
образовање у Републици Србији, односно у АП Војводини.
Правци даљих истраживања у овој области, биће усмерени ка развоју
новог модела инвестирања у област високог образовања и утврђивању
чињеница које ће указати на ефикасност новог модела инвестирања у високо образовање са циљем побољшања економског положаја установа и
подизања конкурентности сектора високог образовања у Републици Ср-
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бији и АП Војводини.

SUMMARY
APPLICATION OF THE INVESTMENT MODEL FOR
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Subject of this paper is the application of the investment model for higher education institutions in the Republic of Serbia with
a special reference to the Autonomus Province of Vojvodina, as
well as possibilities of increasing investments in higher education,
since the need for further undisturbed financial development of
institutions represents a precondition for accession to the European Higher Education Area. Purpose of this paper is to provide
proposals for upgrading and improving qualitative and quantitative features of the investment model for higher education institutions. Quantitative analysis of the application of the investment
model for higher education institutions has indicated that investments in the higher education sector in the Republic of Serbia, that
is the Autonomus Province of Vojvodina, are not sufficient, as far
as their scope and quality are concerned. Therefore, it is necessary to stop further decrease of investments in higher education,
by means of cooperation between the management of institutions
and their founders. One of the possible solutions for improving the
scope and quality of investments is to upgrade and enhance the
investment model for higher education institutions. The model’s
weaknesses pertain to inadequate terminology in allocation of
resources, inadequate budgeting and inconsistency of regulations
determining which elements of the model should be eliminated
for the purpose of increasing scope and quality of investments in
higher education. Research results imply that modification of the
model’s elements would contribute to the overall improvement of
the quality of application of the investment model for higher education institutions. It is particularly important to emphasise that
the research results are significant for higher education institutions, the Ministry of Education and Provincial Secretariat for Education, from the aspect of unhindered provision of higher education services, but also for the purpose of defining higher education
development strategy in the Republic of Serbia and the Autonomus
Province of Vojvodina.
Key words: higher education, investment model, institution.
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RESUME
The development of higher education is significantly conditioned by the
volume and quality of investments in higher education i.e. income generation
opportunities from institutions, particularly the budget. Model of investment
in higher education institutions in the Republic of Serbia is based on a formula
which defines two special purposes for funds to institutions: for salaries and
material costs and ongoing maintenance. Analysis of the implementation of
this model of investment identifies disadvantages of the model which should
be eliminated in the interest of improving the overall investments in higher
education in the Republic of Serbia.
The subject of research of the paper is the analysis of the effects of
implementation of investment models in higher education institutions in the
Republic of Serbia, with special emphasis on the Autonomous Province of
Vojvodina and the possibility for increase of investments in higher education.
Evidently there is a need to further undisturbed material development of
institutions, as a condition for the process of joining the European higher
education area.
The aim of research of the paper, based on the analyzed model performance,
is to propose the improvement of qualitative and quantitative characteristics
of the model of investments in higher education institutions. Enhancing and
improving the efficiency of investment models, as well as improving of allocation
of public funds that are allocated to the institutions from the budget, represent a
necessary condition for improvement of higher education service quality.
Quantitative analysis of implementation of the model of investments in
higher education institutions has shown that investments in higher education
sector in the Republic of Serbia i.e. Autonomous Province of Vojvodina, in terms
of quantity and quality are insufficient and that it is necessary to stop further
decline in investments in higher education by the managements of institutions,
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with the help of founders. A possible solution for increase of the low volume
and quality of investments is to upgrade and improve models of investments in
higher education institutions.
Deficiencies of the model, related to inadequacy of allocation of resources,
inadequate budgeting and inconsistency of regulations that determine certain
elements of the model should be eliminated in the interest of overall improvement
of the economic situation of higher education institutions.
The results of the research show that the change and upgrade of elements would
contribute to an overall better quality of functioning and application of the given
model of investments in higher education institutions. More investments in higher
education institutions would ensure better economic status of institutions, as
well as overall better financial position of employees and students. The
importance of research results can be also seen in the fact that in the field of
higher education in the Republic of Serbia it is necessary to develop and create
a new model of investing in higher education. Directions of further research in
this area relate to the development of the new model of investment in higher
education, as well as to determine the facts regarding the contribution of the
new investment model to improvement of the competitiveness of higher
education. It is particularly important to point out that research results are i
mportant for institutions of higher education, the Ministry of Education and
Science of the Government of the Republic of Serbia and the Provincial Secretar
iat for Education, Administration and National Communities of the Government
of the Autonomous Province of Vojvodina from the standpoint of free provision
of services in higher education, but also in order to determine the strategy for
the development of higher education in the Republic of Serbia i.e. Autonomous
Province of Vojvodina.

Овај рад је примљен 03.11.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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КАКО СУ БАЛТИЧКЕ ЗЕМЉЕ (ЕСТОНИЈА,
ЛЕТОНИЈА И ЛИТВАНИЈА) УСПЕЛЕ ДА ИЗВРШЕ
УСПЕШНУ РЕФОРМУ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА,
УВЕДУ СИСТЕМ 3 СТУБА И СИСТЕМ УЧИНЕ
ОДРЖИВИМ
ДА ЛИ СРБИЈА МОЖЕ (МОРА) ДА ИСКОРИСТИ ИСКУСТВА
БАЛТИЧКИХ ЗЕМАЉА?
САЖЕТАК: Све три балтичке земље (Естонија, Летонија и Литванија)
су извршиле реформу пензијског ситема после осамостаљивања (издвајања из бившег Совјетског Савеза). Пошле су од исте стартне позиције
(совјетски пензијски систем) и развиле су нове системе са истим базичним
дизајном. Све три земље су развиле пензијски систем тзв. три стуба који
је препоручила Светска банка. Битан ослонац у будућим пензијским политикама поменутих држава су следећи параметри: (1) ниска и опадајућа
стопа замене, (2) недостајући јавни пензијски приходи због приватизације,
(3) побољшања рација односа запослених и пензионера у наступајућим
годинама. Ове заједничке карактеристике су утицале на комплексност
путева спровођења реформи.

1

Доцент за област Микроекономија, Доцент , генерални директор друштва за
управљање добровољним пензијским фондовима „Триглав пензија“,
e-mail: vojko. saksida@metropolitan. edu. rs
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ВОЈКО САКСИДА

КАКО СУ БАЛТИЧКЕ ЗЕМЉЕ УСПЕЛЕ ДА ИЗВРШЕ УСПЕШНУ РЕФОРМУ...

Начин и стратегија које су користиле ове земље је био донекле различит, али су све на бржи или спорији начин уз више или мање подршке
владајућих странака (странака на власти), успеле да спроведу реформу
пензијског система и да континуирано спроводе договорене и зацртене
правце развоја. Тај пут није био ни лак ни брз, али свима је била заједничка жеља да се омогући старијим популацијама, као и долазећим нараштајима, одржавање прихватљивог стандарда живљења у условима опадања
редовних прихода из радног односа. Реформа пензијског система је у све
три земље успешно спроведена, уведена су сва три стуба и будућност ће
показати исправност таквих одлука.
Ključne reči: демографске промене , ситуација пре реформе, I стуб, II
стуб, III стуб, економско окружење, пензијски систем, трансформација,
Европска унија, бруто домаћи производ

УВОД
Све три балтичке владе почеле су процес реформе са исте стартне позиције (совјетски пензијски систем) и развијају нове системе са истим базичним дизајном. Све три земље су примениле систем три стуба препоручених од стране Светске банке. Идентификују се неколико параметара који
ће имати битан ослонац у будућим пензијским политикама поменутих
земаља. Ово укључује ниске и опадајуће стопе замене, недостајуће јавне
пензијске приходе због приватизације и за разлику од многих европских
држава, нека побољшања рација односа запослених и пензионера у долазећим годинама.
•
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Закон и опадајући рацио замене - пензије у све три земље су еродирале и то углавном због инфлације почетком 1990-их и стопе замене се полако опорављају, али успорено. У поређењу са високим
нивоима совјетског система (50-100% плата), просечна пензија сада
стоји на износу испод 40% од просечних плата (примања). Стандарди МОР-а (Међународна организација рада) и Европске заједнице
захтевају минималну стопу замене од 40%. Уз то, у две од три земље
(Естонија и Летонија), пројекције наговештавају да ће стопа замене
(укључујући заједно први и други ниво) постепено опадати у долазећим декадама. У Естонији, оне су пројектоване да опадају до 36%
за мушкарце и 30% за жене, док у Летонији опадање стопе замене
оба пола се пројектује на 32% од плате (примања).
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•

Нестајање јавних пензијских прихода због приватизације Скретањем дела прихода од доприноса на ове приватне пензијске
рачуне, све три реформе су напустиле јавни систем са „шупљином“
у њиховим финансирањима. Ове шупљине су велике и дуго трају, и
налазе се на нивоу од 1. 1. до 2. 0 % на годину за следећих 50 година.
Како владе буду спроводиле приватизационе законе без дугорочне стратегије за покривање губитака, резултат како попунити те
шупљине остаје отворен у све три државе.

•

Краткорочна демографска побољшања - у развојном смислу,
што је најнеобичније за Европу, све три шеме пензијског система
балтичких држава су пројектоване да развију годишњи суфицит
у долазећим декадама, захваљујући делимично привременим побољшањима у рацију запослених и пензионера, дуплираних са
снажним економским развојем. У Летонији и Литванији овај суфицит ће се достићи за 15-20 година а онда постепено опадати. У
Естонији, суфицит се пројектује да се настави и после 2060 (крај
пројектованог периода), после чега ће акумулација бити еквивалентна 40% од БДП (ГДП).

Ове заједничке карактеристике утичу на комплексност путева. Без
дугорочне стратегије за покривање ових трошкова приватизације, долазећи суфицит доноси различите начине за компензовање скренутих јавних пензијских прихода. Тренутно оваква употреба би могла да их искаже
као недоступне у повећању тренутног закона о стопи замене (Литванија)
или довођењем до опадања у стопи замене који је на хоризонту (Естонија
и Летонија). У Летонији се такође дискутује о налажењу суфицита у фонду
демографских резерви. Осим додатних извора који су посвећени финансирању пензија, ова употреба, такође,може да доведе до опадања стопе замене (за оба комбинована нивоа).

Сада постоји споразум између експерата око свих наговарања
да повећање пензијских трошкова демографског старења не може
бити избегнуто премештањем од Pay-as-you-go пензијских шема ка
капитализованој штедњи. Све врсте шема ће доћи под удар стреса
када однос запослених и пензионера опада. Као што је Светска банка
објаснила: „На крају, обе (врсте) шеме захтевају одговарајућу генерацију да попуњава генерацијски уговор, било у облику текућих доприноса (у нефундиране шеме) или кроз куповину акумулиране имовине (у
фундираним шемама). Новац стављен на страну за пензију не мења
ову чињеницу, чак и ако идеја о инвестирању у демографски млађим
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земљама (помоћна тржишта) може вероватно да помогне једино на
маргини да се копира са временском популацијом“.
Са претходном идејом да померање ка приватним пензијама може да
спречи кризу старости сада дискредитовану, генијална стратегија за копирање са пензијским трошковима, такође може да дође у чисти фокус. То
искључује:
•

Повећање националне стопе запослености изједначава очекивано
смањење у рацију запослени/пензионер. Продужење радног доба
старијих лица може да помогне да се постигне то, као што може да
се повећа стопа запослености за млађе, жене, особе са инвалидитеом, и осталим социјалним групама са нижом стопом учествовања
радне снаге. Дозвољавање повећања имиграције може такође да
има тај ефект

•

Снажење извршења захтева за доприносом, тако зачепљује пропуштање у пензијском финансирању захваљујући раду у сивој економији и хронично неизвештавање о приходима

•

Редуковање националног губитка у складу са креирањем фискалног простора за повећање и пензијским трошењима

•

Повећање нивоа националне продуктивности

•

Инвестирање сада у робе, услуге и инфраструктуру, тако да ће
друштва са повећаним старим популацијама бити потребна.

Балтичке државе са јаким економским развојем у наредним годинама
ће им дати предност у спровођењу неколико ових стратегија. Њихова текућа стопа замене се сматра једном од највећих, од нових чланица ЕУ. Скорашња стопа раста ГДП по глави становника је удвостричена у односу на
остале нове државе чланице ЕУ и чак далеко испред просека ЕУ 15 земаља
чланица. Владин дефицит је низак у Летонији и Литванији, а Естонија чак
бележи значајан буџетски суфицит. Одржавање и грађење оваквих предности, захтевају од влада потребу за утврђивањем високо позициониране
предности у првој стратегији напред наведеној, што је повећање укупног
нивоа запослености. У исто време, њихови сразмерни законски нивои
пензијске потрошње и јавних дугова обезбеђују фискални простор за веће
трошење за старе, ако се то одлучи.
Пружањем пристојне пензије за садашње и долазеће генерације, док ће
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покривање приватизационих трошкова захтевати додатне изворе. Садашња алтернатива - други стуб, није основна предспоставка за обезбеђење
пристојне пензије у балтичким земљама. Са њиховом економском динамиком и ниском стопом садашњих трошкова, владе су им дале изворе да достигну и одржавају минимум стандарда пензијске довољности,истовремено
покривајући и трошкове приватизације,уколико их њихове политике
желе.

ЕСТОНИЈА
Пета земља у Централној и Источној Европи која је увела систем три
стуба.
Анализа се састоји од 4 дела и то:
•

Први део садржи преглед ситуације пре реформе, демографске
промене и економско окружење, као и политички процес

•

Други део описује главне елементе другог таласа трансформације и
разматра главне међународне утицаје

•

Трећи део се фокусира на рана искуства последњих реформи

•

Четврти и последњи део нуди закључке.

Први талас трансформације почетком 1990-их година одвојио је естонски пензијски систем од совјетског система. Реформа је била имплементирана у две фазе, прво да би пребацила пензијско финансирање са генералног државног буџета на наменске социјалне порезе, мењајући систем
без доприноса у систем са доприносом. Нова правила су такође укључена у напоре да се обезбеде користи и да се прошири ниво заштите. Шта
више, висока очекивања становништва о социјалној заштити сударају се
са турбулентним условима у првим годинама самосталности. Објашњење
о изједначеној стопи пензија у 1992. г. је више због привремених мера спашавања него, због намерног мењања ка изједначавајућим принципима. У
исто време, приличан део штедње пензијског система се укључио у ситуацију хиперинфлације (обезвредио се).
У периоду који је долазио, апликација макронивоа дефинисаних доприноса приближила се граници пензијских трошкова и могућности прихода од социјалних такси. Калкулације пензија на бази паушала допуњена
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компонентом стажа резултирала је релативно равном структуром давања.
Изазови за креаторе политике су били да задовоље јавну жељу за јачом
везом између накнада и претходних примања, док у исто време чувајући
све бенефиције преко нивоа сиромаштва. Имајући у виду ниски просек
стопе замене, питање је у суштини било, колико је диференцијација могла
да измени без повећања стопе сиромаштва оне на ниском нивоу скале пензијских накнада.
Други талас пензијске трансформације - инициране у 1997. представља
значајне параметарске промене у првом стубу (тзв. изједначавање година
пензионисања за жене и мушкарце, доводећи у везу пензије са доприносима) веома важна подешавања циљева оснивањем система више стубова
додавањем два додатна стуба заснована на финансирању унапред.
Параметарска реформа првог стуба је побољшана дугорочном довољношћу система и изгледало је да ће бити конзистентна са доминантном
јавном перцепцијом дистрибутивне правичности. Ипак, неки проблеми су
истрајали и захтевају даље реформе владе. Високо учешће пензионисаних
лица пре нормалних година за пензионисање, одражава подстицаје за пензионисање што је пре могуће. Данас око половине мушкараца и трећине
свих жена добијају старосну пензију по повољним условима, превремену
пензију и пензију због старости. Парадоксално, ово се такође негује уз дозвољавање примања пуне старосне пензије у комбинацији са приходима од
рада. На другој страни, последње мере комбиноване са повећањем година
за пензију је повећало стопу запослених радника у групи 55-64 година.
Државни пензијски систем успео је да задржи већину пензионера изнад
стопе сиромаштва, али просечна нето стопа замене око 40%, је прениска
у европским размерама, остављајући већину пензионера у доњој средњој
групи континуитета прихода.
Пројекције будућег развоја првог стуба указују да у складу са постојећим
правилима, систем неће бити у могућности да одржава просечну стопу замене изнад 40% на дужи временски период. Пад стопе замене не само да би
био проблем адекватности перспективе, већ би имао конфликт са међународним обавезама које је Естонија преузела кроз ратификацију Европске
социјалне повеље.
Увођење финансирања унапред другог стуба базирано на штедњи у индивидуалним пензијским рачунима је обележило парадигмичне промене
у естонској пензијској политици. Естонија није била међу првим земљама у
Центарлној и Источној Европи која је увела други стуб. Линдеман (2004:12)
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карактерише Естонију као најпромишљенију и најопрезнију међу три
балтичке земље, која је прихватила „да иде спорије и имала је спразумни
приступ“.

Мулер (1999) је објаснила увођење потпуно фундираног система
(шеме) другог стуба у Пољској и Мађарској као резултат комбинације одређених актера постављених у структурно - институционални контекст. Посматрајући структурне факторе, она је пронашла да
финансијска ситуација PAYG шеме (дефицит или суфицит) утиче на
хитно увођење радикалних реформи. Следећи фактор је био степен
спољњег дуга и резултат утицаја међународних финансијских институција, које су фаворизовале пензијску приватизацију као стратегију. У њеној студији случаја, она је показала да ова два фактора
активирају учешће два актера Министра финансија и Светску банку,
што резултира усвајање пензијске приватизације. У Естонији, ипак,
констелација фактора који стоје иза реформе је чисто другачија од
Пољске и Мађарске. Први стуб је био у суфициту у исто време када
је план реформе почео да се развија и када је био имплементиран.
Спољашњи државни дуг је био веома низак и учешће Светске банке
веома ограничено. Министар финансија је био веома активан, али
водећу улогу је имао Министар за социјална питања.
У случају Естоније, један од структурних позадинских фактора је био
далекосежна приватизација. Из ове перспективе није логично да се очекује
да се клатно приватизације заустави пре достизања социјалног осигурања.
Ипак, констелација учесника иза естонске реформе је била јединствена.
Синдикати и социјалдемократска партија су углавном били главна подршка реформи, док су осигуравајућа друштва била међу главним противницима.
Естонски случај се такође издваја од пензијских реформи у Централној
и Источној Европи у неколико других аспеката. После дугог промишљања
о реформи дизајна, постојао је значајан континуитет у имплементацији.
Упркос променама у влади, сукцесивни кабинети су пратили генералне
принципе структуре реформе из 1997. г. Коалиција која је на крају имплементирала други стуб 2002. г. била је, у ствари, трећа коалиција која је пратила ону, која је усвојила план реформе. Како се коалиција владе уобичајено правила 2-3 политичке партије, у стварности 7 различитих политичких
партија је до сада било укључено било на припреми или увођењу пензијске
реформе. Док су планови реформе свакако створили контрадикторности,
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они су углавном били више реторички, него политички конфликти. Политичка опозиција реформе се углавном сводила на минимални степен принуде на кратке стазе у прихватању правила.
Највећа карактеристика иновације естонске реформе је била комбинована употреба метода врха и налажења излаза за финансирање другог
стуба, као што је претходно објашњено. До сада, Естонија је једина земља
у Централној и Источној Европи која је повећала укупну стопу доприноса када је уводила други стуб. Остале земље Централне и Источне Европе
употребиле су једино методу налажења излаза, преусмеривши део претходног доприноса првог стуба у други стуб, док су неке земље чак снизиле
укупну стопу доприноса. То указује на то да слични институционални дизајни (тзв. шема потпуно фундираног другог стуба) могу бити дизајнирани да испуњавају прилично различите политичке циљеве. Док је у неким
земљама Централне и Источне Европе други стуб био представљен као
имплицитни модел за смањење обавезног пензијског система и да редукује
издвајања за пензије, у естонском случају други стуб је продужио обавезни
систем и створио потребу да уживаоци плате вишу цену за више пензије.
Естонски реформатори су имали на уму да постигну промену парадигме, да пребаце фокус са пензијских дебата на тему начина решавања.
Прво, очекивали су да би повећање укупне стопе доприноса за други стуб
разводњило будуће притиске за повећање социјалних пореза за први стуб.
Друго, очекивали су да ће доприноси за други стуб онемогућити појединце
да визуелизују трошковни елемент пензије, која је била делимично сакривена од њих до сада. Треће, они су желели партиципацију у другом стубу и
плаћање појединачних доприноса за приватне пензије да би дали људима
реалније процене и очекивање у погледу будућности државних пензија.
Једино ће време показати да ли су ова очекивања бити материјализована.
Иако учешће у другом стубу захтева додатне доприносе од запослених, 2 процента од плате, стопа партиципације је једна од највећих међу
земљама Централне и Источне Европе које су предузеле сличну реформу,
обухватајући 70% радне снаге у 2004. г. Широка покривеност у различитим
старосним групама кроз обавезно чланство је поново политички стабилизатор система, упркос чињеници да виша стопа партиципације подразумева више трошкове транзиције. Што је виша стопа обавезног чланства,
то је већа вероватноћа да ће се гласачи различитих партија придружити
систему, што опет демотивише партије да направе значајне промене како
се не би узнемирили њихови чланови.
Популарности реформе може се приписати неколико фактора. Прво,
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дизајн реформе изгледа атрактивно. Реформски слоган: “Ви платите 2%,
држава ће платити 4%“, креирао је утисак да је ту постојао бонус одобрен
од стране државе што је боље него повећање укупне стопе доприноса. Друго, удруживање другог стуба је постао друштвено - психолошки феномен,
једном када се критична маса буде спојила, други ће се удружити, јер њихови породични чланови и пријатељи су урадили то исто. Треће, употреба
интернета је омогућила лако и истовремено удруживање у други стуб и
праћење његовог рада.
Ефикасно спровођење органа и инфраструктура изгледа да су биле додатне кључне детерминанте успеха реформе. Меродавни естонски органи,
појединачно Пореска управа и естонски Централни депозит за хартије од
вредности, испоставило се да су били прилично ефикасни у постављању
неопходних процедура, у пружању информација учесницима фонда и у
решавању дневних проблема који су произилазили из процеса имплементације.
Последње, али не и најмање важно, тајминг када се реформа појавила.
Од 2002. г. када се реформа уводила, консолидовани финасијски сектор је
обрадио проблематичне године транзиције. Да се реформа уводила само
неколико година раније, пре него што је берза пропала 1998. г. у Естонији
или 1999. г. када је била руска финансијска криза, могућности за пропадање би били много већи.
За неколико других земаља Централне и Источне Европе, увођење другог стуба је истакао главни проблем покривања транзицијских трошкова.
Проблем је изгледао мање озбиљан у Естонији. Са једне стране, фискална позиција владе је релативно добра. Влада може да употреби неколико
резерви формираних у претходним годинама, тзв. резерве првог стуба и
стабилизационе резерве. Са друге стране, релативно скромни трошкови
транзиције се односе на индексирање пензија употребљених за повећање
државних пензија. Могућа модификација индекса државних пензија би заузврат повећала транзиционе трошкове, а задржавајући тренутни индекс
ће резултирати у значајном паду стопе замене.
У овом контексту, главни изазов естонског пензијског система у долазећим годинама ће бити како да одржава адекватност државних пензија,
јер као што се јасно види у претходним страницама, политичка и социјална одрживост пензијског система није ни мало мање важна од финансијске
одрживости (довољности).
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ЛЕТОНИЈА
После враћања независности 1991. г. Летонија је искусила тешку транзицију у тржишну економију, означену падом ГДП, високом инфлацијом,
губитком популације и континуираним падом стопе наталитета. Данас је
летонска демографска ситуација побољшана и то ће се вероватно наставити још неколико година. У дужем временском периоду, земља се суочава са
демографским старењем, који ће представљати изазов за пензијско финансирање, без обзира на дизајн пензијског система.
Заједно са изазовима развоја тржишне економије и подухвата различитих реформи, нова летонска влада је преузела задатак реструктуирања
совјетског стила система социјалног осигурања који је наследила. То су
урадиле неке реформе у 1992. г. али финансијско побољшање које се очекивало као резултат тога у великој мери је негиран инфлацијом и економским превирањем. У 1994. г. влада је затражила помоћ од Светске банке.
Стручњаци упућени од стране Банке су помогли да се формира прелиминарни предлог за пакет “четврти стуб“ и затим и да се ангажују шведски
експерти који су радили са владиним властитим тимом функционера на
увођењу прилично различитог аранжмана три стуба. Овај је био усвојен у
више закона:

•

Први стуб - PAYGO шема, номинално дефинисани доприноси (НДД), формирана је по узору на предлоге и дискусије у
Шведској. Пензија првог стуба зависи од евиденције сваког
појединца тзв. “номинални капитал“, година пензионисања и
пројектованог животног века од стране државе у време индивидуалног пензионисања, са неким комплексом минималне
гаранције;

•

Други стуб - аранжман дефинисаних доприноса (ДД) (у даљем
тексту као финансијски дефинисани доприноси или ФДД)
финансираних од дела доприноса који би иначе ишао у пензију првог стуба. Партиципација је обавезна за оне испод 30
година старости у време увођења (2001. г. ), добровољна је за
оне између 30 и 49 година старости. Они који имају 50 година
и више не могу да партиципирају у другом стубу;

•

Трећи стуб - добровољно дефинисани доприноси (ДД), аранжмани штедње, са пореским олакшицама, које могу да обез-
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беде паушално плаћање или фазно повлашћење.
Образложење за реформе је било да обезбеди мешавину јавне/приватне залихе за старе дане, да смањи трошкове социјалног осигурања у долазећим годинама, и да одржи ове трошкове стабилне у будућности. Комбинацијом реформи, потпуно дефинисан систем доприноса без специфичних
обећања користи, одразио се као високи приоритет дат за стабилизацију
стопа доприноса.
Ипак, транзиција од старог ка новом систему је била далеко од глаткости. Приступ “великог праска“ за конвертовање пензијских права стечених код старе шеме у нову шему пензијског капитала је била прихваћена, али то је довело до неких арбитрирајућих резултата и није било добро
објашњено јавности. Рана администрација је била карактеристична по
неким слабостима. Као последица тога, серија амандмана је била усвојена
у Скупштини (Саеима) који су оставили дизајн НДД шеме мање јасан и
повећали су њене трошкове. Под демографским претпоставкама да изгледа најразумније данас, наша прогноза показује да ће бити опадање у просечним пензијама у поређењу са просечним платама (стопа замене). То ће
формирати потребу за мерама компензације да би се избегла опасност од
повећања сиромаштва међу старима.
Дизајнери (креатори) летонских реформи узели су с обзиром, односно
како би пензијски систем био одржив, да би права требала да буду смањена
у поређењу са износима која су обећана у пре-реформском систему (Светска
банка, 2004:6). Као што је приказано, ово је постигнуто паралелно са значајним смањењем стопе доприноса социјалног осигурања, са 38% у 1996. г.
на 33,09%. Тако, да је шема направљена одрживом са значајно мањим нивоом финансирања. То је било олакшано повећањем година пензионисања,
финансирањем периода неуплата доприноса од стране државног буџета и
новим подстицајима за доприносе у пензијском систему.
Поредећи са скоро паушалним пензијама под условом пре-реформског
пензијског система, нови систем пружа веће, а самим тим и праведније користи за оне који доприносе више. Ако се заиста испостави да постоји драматичан пад у летонској радној снази било који дизајн за јавни пензијски
систем ће имати проблеме у постизању дугорочних циљева реформе. Из
ове перспективе, пројекција падајуће стопе замене обезбеђена у овој анализи, неће бити узета као знак неуспеха реформског пакета.
Јер према НДЦ аранжману стопа замене зависи суштински од економске и демографске ситуације, ако су наше основне претпоставке сувише пе-
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симистичне, онда ће слика будућности пензионера бити боља. Летонија је
сада у спровођењу Националног акционог плана за запослене што може да
помогне да се лоцира неравнотежа финансирања пензија повећањем броја
радника у привреди. То је, такође, унутар домена могућности да ће нето
миграциони токови ићи уназад, тако да ће летонска популација пре расти
него падати у следећих пола века. Такође је могуће да ће под условима старења привреде и побољшања у пружању здравствених услуга, људи почети
да се пензионишу касније него што је предвиђено у моделу симулације,
што ће такође повећати њихова примања.
Ипак, представљање НДЦ система у транзиционој привреди такође повећава ризик од сиромаштва и искључења за људе који немају могућности
за посао и стога неће бити у могућности да акумулирају довољан пензијски
капитал. Штавише, постоји проблем са животним стандардом код много
постојећих пензионера. Увођење четвртог стуба, пружање подршке транзицији као што је првобитно предвиђено у концепту пензијске реформе,
побољшао би се ниво пензије за људе који су се пензионисали или се приближавају пензионисању. Ипак, извор финансирања би морао да се нађе и
у садашњој ситуацији ово представља велике изазове.
С обзиром на пројекцију пада стопе замене у првом стубу, пензионерски животни стандард ће зависити више од комбинованог учинка два
фундирана стуба. Ако је велики део ФДЦ портфолија инвестиран у иностранству, то ће помоћи да се диверзификује ризик на будуће пензионере
у поређењу са НДЦ саме. Ипак, оснивање другог стуба појачава трошкове реформе. Као што се види, ови екстра трошкови могу бити покривени
уколико се стопа доприноса другог стуба мало редукује. Ипак, постоји и
изгледа да је недовољно разумевање у владиним круговима о значају јаког
праћења приватног управљања државне фундиране (обавезне) шеме другог стуба, како би се заштитили приходи који се повлаче и спречи њихова
уштеда од тога да се изврши еродирање услед високих трошкова приватне
администрације и неефикасних инвестирања. То тражи строжу регулативу и мрежу мониторинга, већи акценат на побољшање финансијске писмености учесника, и побољшање инвестиционе стратегије фондова другог
стуба.
Веома ограничено интересовање за добровољну штедњу у трећем стубу, такође сугерише да је њен значај у новом систему потцењен од стране
друштва и владе. С обзиром на то да је влада почела са пензијсклом реформом са циљем пребацивања са пуног ослањања на државну помоћ на већу
личну одговорност, то треба да учини више за промовисање добровољне
штедње за пензију кроз побољшање своје пореске политике, надгледање
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трећег стуба и подржавањем информативних кампања покривајући сва
три стуба одједном.
Основни дизајн пензијске реформе није промењен, али прелазне одредбе су прошле редовне допуне, као „покушај политичких странака да
импресионирају гласаче у предизборном периоду“. Главни задатак ће бити
у годинама које долазе, да се даљим прописима решавају претње и слабости које су идентификоване.
Постоје две категорије могућих акција, оне које се могу предузети без
да се омета шема биланса и оне које захтевају да се додатни ресурси посвете пензијском осигурању. У првој категорији,потенцијална побољшања
укључују:
•

Ревизију Закона о државно финасираним пензијама у циљу смањења
ограничења улагања,

•

креирање специјалних пре - година пензионисања, инвестиционих
планова у оквиру другог стуба, како би се осигурало да инвестирања старијих радника нису предмет високог нивоа ризичности,

•

едуковање јавности о трећем стубу пензијског система и побољшање радничке финансијске писмености,

•

ширење информација у годишњим извештајима о НДЦ шеми са
укључењем процене сваког радничког акумулираног пензијског
капитала и да се обезбеди прогноза, на тај начин помажу појединцима за планирање одласка у пензију,

•

нуде онима који учествују у финансирању пензијских планова,
било добровољних или обавезних, професионалну услугу планирања пензионисања и

•

захтевају од компанија за животно осигурање да употребљавају
unisex стопе у израчунавању ануитета за надокнаде другог стуба
приликом пензионисања (међутим, механизам би требало да се
стави на такво место да спречи провајдере ануитета од ангажовања
несуптилних облика дискриминације жена, с обзиром да је њихов
просечан очекивани животни век дужи).

У другој категорији могућих акција да се побољша систем, онај са великим фискалним импликацијама, пажњу треба посветити:
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•

Изградњи прописно одвојеног Резервног фонда, по могућству са
управљањем инвестиционих менаџера другог стуба. Међутим, ово
представља тешку трговину између повећања резерви и ниских
пензија;

•

Редистрибуцију другог стуба “наслеђивање добитка“, између релевантних група сарадника, боље него укључивати их у државни
пензијски буџет као целину. Међутим, ово може да има негативан
утицај на јавну шему финансијске равнотеже;

•

Даље развијање пензијске индексације која ће да одражава пуни
допринос расту плате; опет реформу која би морала да се финансира са додатним приходима;

•

Оснивању четвртог стуба ради обезбеђења транзицијске подршке
за систем, првобитно предвиђен, плаћен из државног буџета;

•

Постављање нижег плафона на стопу доприноса другог стуба, потез који ће ојачати финансирање првог стуба, али ће обезбедити
ниже пензије другог стуба и смањити економију обима у управљању другим стубом;

•

Увођење минималних гарантованих стопа приноса по обавезној
ФДЦ шеми; и

•

Побољшање законске регулативе одредби трећег стуба (на пример,
захтевајући да се штедња може користити за куповину ануитета).

Информативне кампање које покривају све компоненте реформе, морају бити настављене, а треба да буду подржане сталним анкетама, које
могу да указују на оптималне садржаје и циљне групе. Редовне ПР кампање би требало да обухвате сва три стуба, као основни циљ пензијске реформе да се смањи државна старосна заштита кроз јаче ослањање на друга
два стуба.

ЛИТВАНИЈА
Као и остале земље Централне и Источне Европе, Литванија се суочила
са многим изазовима за време транзиције од планске ка тржишној привреди. У веома кратком периоду, морала је да врати независност државе, да
оснује нове државне органе, да уведе структурне реформе без преседана и
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да изложи своју привреду међународној конкуренцији. Литвански импресиван садашњи привредни раст, финансијска стабилност и улазак у све
облике ЕУ представља солидну основу за будући просперитет.
Док су користи од формирања демократске државе огромне и непорециве, овај подухват је ипак укључио велике социјалне трошкове. Међу
њима, негде на почетку периода транзиције, дошло је до повећања стопе
смртности и опадање стопе наталитета, великог губитка запослења и пораста сиромаштва и социоекономске неједнакости. Поред тога, користи
добијене трансформацијом привреде, као и друштвени трошкови, нису
били распоређени равномерно у друштву. Ове драстичне промене су увелико повећале тражњу за социјалном сигурношћу, док се у исто време чврсто ограничавају опције за то финансирање.
Ново привредно и политичко окружење креирало је потребу да влада
реформише пензијски систем. Незадржива инфлација и значајно смањење
запослености између 1991-1993. гурнуо је систем финансирања из равнотеже. То је било екстремно тешко време за владу да обезбеди сигурне приходе за пензионисање. Ипак, када је макроекономски шок прошао, влада
је успешно представила модерну шему социјалног осигурања. Поред тога,
питање приватизације појавило се ипак убрзо након тога на политичком
дневном реду.
Можемо да разликујемо три главне етапе пензијског реструктуирања
од 1989. г. Прва фаза је почела одмах после пост-совјетских година са прилагођавањем закона о државном социјалном осигурању, којим је такође
предвиђено оснивање аутономног Фонда националног социјалног осигурања (SODRA). SODRA је била одговорна и за пензије и за краткорочне надокнаде социјалног осигурања.
Ова фаза је показала типичан модел социјалног осигурања за финансирање надокнада кроз доприносе и њихово администрирање преко полуаутономних тела. Ипак, саме пензијске надокнаде нису реформисане у то
време.
Друга фаза је почела почетком 1995. г. када је неколико нових закона
о пензијама ступило на снагу, модификујући надокнаде као и услове под
којима се додељују. Ова фаза јасно одваја пензије у оне са доприносима и
оне без доприноса, или државне надокнаде.
Трећа фаза пензијске реформе је почела у 2003. г. Она се састојала из
делимичне приватизације система социјалног осигурања. Парламент је
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усвојио кључне законе у 2003. г. ,и SODRA је почела да трансферише део
доприноса социјалног осигурања у приватне фондове средином 2004. г. За
разлику од већине Централно источних европских земаља, Литванија је
направила систем приватне штедње за запослене. Лицима било којих година покривеним (пуним) социјалним осигурањем је дата могућност да
акумулирају део њихових доприноса преко индивидуалних рачуна.
Пензијска реформа је у Литванији почела 1990. г. када је нова влада основала Фонд социјалног осигурања и то независно од државног буџета.
Током ове почетне фазе (1990-1991), учињене су радикалне промене у администрирању и финансирању пензија. Принципи којима су се руководиле ове ране промене су била три пута: поново успоставити принципе осигурања, ојачати подстицаје за рад и заштитити пензионере од инфлације.
Трансформација привреде и тржиште рада током тих почетних година (1990-1994) поставила је нове изазове пензијском систему. Друга фаза
реформе, у 1995. г. је била обликована економским падом, високом инфлацијом, повећањем незапослености и који нису у складу са условом доприноса, што све повећава потешкоће финансирања пензија. Промене у овом
периоду су везале пензијске надокнаде много ближе претходно оствареном
приходу. Нето стопу замене старосних пензија са пуним стажом просечни
корисник прихода одржава на cca 40%.
Главни удар треће фазе пензијске реформе је делимична приватизација система, који је,трансферисала део доприноса социјалног осигурања
у приватне фондове. Све политичке партије на власти подржале су кретања у овом правцу, иако са различитим нивоима ентузијазма (Либерали
су пружили највећу подршку, социјалдемократе најмању). Стварно спровођење реформе је предузето 2004. г. од стране Социјалдемократа као главног партнера у коалицији са Социјаллибералима. Они су се одлучили да
реформу спроводе постепено, почевши са малим издвајањем прихода од
доприноса, али успостављањем плана по којем би се она постепено повећавала. Они су такође подржали оснивање новог добровољног система
за раднике. Иронично, све странке укључене у дизајнирање реформе залагале су се за његову неопходност, али позивајући се на то да се актуелни проблеми не могу решити. Кључни циљ реформе пензијског система је
успостављање система пензијске акумулације који би становништву дао
прилику да појединачно акумулира део доприноса за социјално осигурање за
пензију. (Влада, 2004:34)
Док су дебате о мудрости делимичне приватизације пензијског система
трајале дуже и било је више спорних ствари у Литванији, него у многим
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другим земљама, земља није избегла овај правац политичког усмерења на
крају. Штавише, Литванија је на крају предузела мере баш на време, када
су рани резултати оних земаља које су извршиле приватизацију неколико година раније постали познати. Ови резултати су углавном негативни,
високи трошкови приватне администрације, негативни ефекти штедње
радника и олигополска приватна индустрија која је избегла конкуренцију.
Важно је да је влада сада узела у разматрање ове резултате и где су акције
већ предузете извршила је неопходне корекције. Главни приоритети за будуће акције су три пута:
•

Влада мора да пооштри ограничења за приватне административне
трошкове, који омогућавају значајну ерозију радничке штедње

•

Влада мора да едукује грађане боље о предностима и манама избора између система, укључујући и корекцију информација владиног
веб сајта који доводи у заблуду

•

Финансирање транзицијских трошкова пензијске реформе ограничава владине опције у испуњавању својих обавеза за плаћање
текућих пензија. Литванија нема јасну стратегију како да се носи са
овим конфликтом. Потребно је да влада отвори јавну дебату на истинитим транзиционим трошковима приватизације и да постигне
јавни консензус о томе како да се ови трошкови попуне

ЗАШТО СРБИЈА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ: МОРА ДА УВЕДЕ II СТУБ
1. Због велике спољне задужености и огромног утицаја међународних институција (ММФ и Светске банке) које инсистирају на радикалној реформи пензијског система;
2. Због великог удела средстава из буџета у изворима финансирања
пензијских накдокнада, демографских промена, рација запослених
и пензионера;
3. Због изузетно високе стопе замене (без упоришта у реалним изворима финансирања);
4. Континуираног опадања пензија и угрожавања социјалне сигурности старих лица;
5. Због потребе активног укључивања у решавање проблема пензија,
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поред синдиката, послодаваца и партијских организација (како
оних на власти тако и опозиције, због механизма континуитета);
6. Због регулативе и мониторинга над трошковима администрације I
стуба, који су сада замагљени;
7.

Због ограниченог интересовања за III стуб, због подцењености од
стране друштва и државе (владе)

SUMMARY
HOW THE BALTIC COUNTRIES (ESTONIA, LATVIA AND
LITHUANIA) MANAGED TO PERFORM SUCCESSFUL
REFORM OFTHE PENSION SYSTEM, INTRODUCE A 3
TIER SYSTEMAND MAKE THE SYSTEM SUSTAINABLE

CAN (MUST) SERBIA UTILIZE THE EXPERIENCE OF THE
BALTIC COUNTRIES
All three Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania) have
carried out the reform of the pension system after independence
(secession from the former Soviet Union). They have started from
the same starting position (the Soviet pension system) and have
developed new systems with the same basic design. All three countries have developed pension system so called three tiers that was
recommended by the World bank. Substantial support in the future pension policies of aforementioned countries are the following parameters: (1) Low and declining replacement rate, (2) public
pension revenue shortfall due to privatization, (3) Improvement of
employees to retirees ratio in the coming years.
These common characteristics have affected the complexity of
the paths of conducting of reforms.
The method and strategy used by these countries was somewhat different but all of them some faster some slower, with more
or less support of the ruling parties (the parties in power), have
managed to conduct reform of the pension system and to continuously implement the agreed and determined trends of development.
This path was neither easy nor quick, but everyone’s common
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wish was to enable the maintaining of an acceptable standard of
living in conditions of decline in regular income from employment to elderly population as well as to the future generations.
Reform of the pension system was successfully implemented
in all three countries, all three pillars were introduced and the future will prove the correctness of such decisions.
Keywords: Demographic Changes, The Pre-reform Scene, Pay
as you gо, second pillar, third pillar, economic environment, Pension System, Transformation, European Union, Gross Domestic
Product
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RESUME:
Latvia, Estonia and Lithuania entered their new eras of independence with
identical old/age security systems, inherited from Soviet period.
Today, after almost 15 years of sovereign pension policy, the 3 Baltic states
show a convergence of approaches:in terms of their overall pension design,
Latvia, Etonia and Lithuania shifted from single-tiered PAYG schemes to mixed
systems,containing a prefunded second tier, thus following the reform model
now dominating the CEE region.
All 3 baltic states started their post-independence period with a series of
early parametric changes to their inherited PAYG schemes, aimed at moving
from their Soviet-style pension schemes towards modern, Bismarckian systems
of social insurance.
There wrer three different, not mutually exclusive channels for the new
pension orthodoxy to take her ideas to the Baltics: direct World Bank involvement
(rather strong in Latvia, rather weak in Estonia, with Lithuania somewhere in
between), reliance on extraordinarily committed local allies and learning from
regional peers.
There was further differences as to the role of intra-government actors in the
reform process.
Finally, the Baltic cases-especially Latvia and Lithuania - seem to confirm the
“benefit of crises” hypothesis: the shortcomings of their social security systems
(financial deficits, low replacement rates, payment arrears) plus the discredit the
public schemes accumulated with the unpopular flat-rate emergency benefits in
the early 1990s, effectively helped interested actors to prepare the ground for the
radical paradigm shift.

Овај рад је примљен 21.12.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године

210

УДК: 339. 13(497. 11)

Стручни рад

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
BUSINESS ECONOMICS
Година V
Број I
с тр. 211-230

Биљана Лазић1
Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Јасмина Марков2
Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ СРБИЈЕ
СА АСПЕКТА ГЛОБАЛНОГ ИНДЕКСА
КОНКУРЕНТНОСТИ
САЖЕТАК: Можда је посткризни период идеалан за
разматрање могућности унапређења конкурентске позиције
Србије, јер су управо у поменутом периоду скоро сви недостаци
испливали на површину и постали видљиви. Претходно
искуство нам говори да су становници Србије због бурне
прошлости и константних превирања, делимично навикнути
на периодичне оскудице, па самим тим кризу нису доживели
толико погубно и трагично као становници развијених земаља.
Без обзира на поменуто, креатори економске политике би
константно требало да раде на дефинисању најбољег начина
за превазилажење последица кризе и утврђивању мере за
безболно решавање насталих проблема. Регион Западног
Балкана, па самим тим и наша земља, има веома повољне
предиспозиције да постане развијена и атрактивна локација,
привлачна многим иностраним инвеститорима. Управо због
поменуте могућности, као једну од мера у решавању економскофинансијских проблема наводимо унапређење конкурентске
позиције Србије. Сврха рада је истицање и анализирање
дванаест кључних стубова конкурентности, груписаних
у три категорије који говоре о тренутној конкурентности
1 Асистент, e-mail: vps.biljalazic@gmail.com
2

Асистент, e-mail: jasmina.markov@gmail. com
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наше земље и факторима који је ограничавају или подстичу.
Користићемо актуелне податке из Глобалног извештаја о
конкурентности који се односе на протеклу 2009. годину и
почетних 6 месеци 2010. године и представити методологију
утврђивања Глобалног индекса конкурентности. Поготово
у тренутном пост-кризном периоду, истаћи ћемо значајну
улогу поменутог индекса у мерењу утицаја глобалне рецесије
наодржавање дугорочне конкурентске предности наше
земље. Приказивањем и резултата истраживања, трудићемо
се да истакнемо индивидуалне предности и слабости Србије
уз анализу њене актуелне конкурентске позиције.
Кључне речи: конкурентност, конкурентска позиција,
стубови конкурентности, Општи индекс конкурентности,
Субиндекси конкурентности

УВОД
Озбиљна привредна разарања настала деловањем кризних таласа као и
веома тежак и спор опоравак у посткризном периоду условили су значајно
смањење нивоа конкурентности и испољавање нових конкурентских
слабости поготово у земљама у развоју. Последњих година светска
економска криза је област интересовања и деловања пре свега креатора
економске политике, професионалних организација и институција,
истраживача и научника али свакако и актуелна тема у најразличитијим
средствима јавног информисања тако да се њоме индиректно бави и
становништво. Почела је као извор нестабилности у најмоћнијим земљама
света уз неверицу да ће изазвати обимнија привредна разарања. Да се на
самом старту деловало другачије, да су се моћници на време заинтересовали
за праве узроке уочених проблема и да нису дозволили њихово преливање
у друге економије, можда ова појава не би ни прерасла у кризу светских
размера. Интересантна је чињеница да се у поменутим околностима
позиције развијених земаља нису значајно промениле гледајући њихову
рангираност на листи водећих светских економија што никако не можемо
рећи за земље у развоју. Уместо да наставе са експанзивним развојем,
под утицајем удара кризе, оне су се чак вратиле неколико корака у назад.
Још увек економски нејаке и финансијски изузетно слабе, нису могле
да поднесу последице једне од највећи глобалних рецесија. Огромне
контракције у потрошачкој тражњи, нагли раст незапослености, смањење
страних инвестиција, пад тражње за извозним производима само су неки
од веома озбиљних проблема са којима су земље у развоју морале да се
суоче. Утицај светске економске кризе на Србију се манифестује пре свега
на два начина: у погледу скупљег новца и преко отежаног извоза (Књига
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препорука, 2009. , стр. 36). Скупљи новац доводи до поскупљења како
сервисирања постојећих дугова, тако и новог задуживања док је отежан
извоз резултат пада привредне активности и мање тражње на основним
извозним тржиштима за српску привреду. Креатори економске политике
прибегавају употреби различитих мера и инструмената међу којима
поједини доводе до благог напретка и побољшања досадашњег положаја,
док други често предузимани ради остварења индивидуалних интереса
владајућих коалиција, изазивају још већа назадовања. Уколико се жели
наћи најбоље решење насталих проблема, обезбедити превладавање кризе
и остварити будући напредак, целокупном процесу се мора приступити са
адекватним нивоом стучности, озбиљности и пре свега објективности у
остваривању постављених циљева. Политика повећања конкурентности у
Србији се сада показује као идентична са општом политиком стабилизације
и политиком транзиционог прелаза на потпуну тржишну привреду.
(Конкурентност привреде Србије, 2003. ) У тешком глобалном, економском
окружењу за Србију је веома важно да реално сагледа сопствену економску
ситуацију и спозна своју конкурентску позицију у односу на позиције
других светских земаља. Уколико користи и анализира извештаје Светског
економског форума, национална економија ће бити способна да уочи своје
конкурентске предности и недостатке, побољша конкурентску позицију и
створи јаче основе за унапређење сопственог економског раста и развоја.
Управо ћемо се у даљем току рада бавити анализом конкурентности Србије
користећи податке из актуелног Глобалног извештаја о конкурентности
који се редовно публикује од стране Светског економског форума.

ДОПРИНОС СВЕТСКОГ ЕКОНОМСКОГ ФОРУМА РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
Традиција дуга скоро 40 година у праћењу и анализирању показатеља
развијености националних привреда као и бројних економских питања и
проблема, довољна је да укаже на важност Светског економског форума у
поменутој области. Реч је о независној, међународној организацији која је
основана као швајцарска непрофитна фондација са главним циљем пружања детаљних процена о продуктивности светске привреде, али и појединачних земаља. Мото ове организације нам доста говори о њеним тежњама
и циљевима: entrepreneurship in the global public interest (www. weforum. org).
Један од циљева чијем остварењу тежи јесте подстицање развоја светских
земаља пружањем адекватне основе у виду корисних, актуелних података и информација економског карактера. Често се у многим извештајима
Форума може прочитати тврдња да економски напредак без друштвеног
развоја није одржив, а да друштвени развој без економског напретка није
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изводљив. Такође се истиче и значај корпоративног управљања и неговања
друштвених и етичких вредности у процесу развоја, како индивидуалних
привредних субјеката, тако и читаве националне економије у којој они
послују.
Светски економски форум је превенствено замишљен као партнерство
светских лидера који дају свој допринос унапређењу стања светске економије и који се ангажују у креирању глобалних и регионалних планова.
Окупљени ради остварења општих циљева и вођени заједничким интересима, лидери поручују да је улога Светског економског форума трострука:
(www. weforum. org)
1. Најистакнутија организација која оснива и подстиче развој водећих глобалних заједница
2. Креативна снага која обликује глобалне, регионалне и индустиријске стратегије
3. Катализатор избора за своје заједнице приликом предузимања глобалних иницијатива за унапређење стања у свету
Форум би тешко остваривао постављене циљеве, уколико не би поседовао распрострањену мрежу од око 150 партнера широм света који раде
на истраживањима мишљења јавног мњења у националним оквирима.
Најчешће су то реномиране, професионалне институције које се баве поменутом проблематиком и периодично достављају Форуму квалитетне и
корисне информације добијене као продукт различитих истраживачких
подухвата. У Србији је то Center for Advanced Economic Studies - CEVES.
Прикупљене и по областима класификоване резултате спроведених истраживања, Форум објављује у својим многобројним публикација међу којима је и Глобални извештај о конкурентности. Он нам пружа вишеструко
корисне податке о конкурентским позицијама 133 светске земље као и о
њиховим конкурентским предностима и недостацима. Публикује се сваке године и тренутно актуелни извештај обухвата податке прикупљене у
периоду од 12 месеци 2009. године и првих 6 месеци 2010. године. У даљем
току рада ћемо објаснити методологију коју Форум користи у праћењу и
анализирању конкурентности и начин на који презентује податке у оквиру
Глобалног извештаја о конкуренсноти.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ
КОЈУ ПРИМЕЊУЈЕ СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ
Узимајући у обзир да је унапређење конкурентности једне земље кључни покретач њеног привредног опоравка и будућег економског напретка,
можда је управо ово идеалан тренутак за анализу конкурентске позиције
Србије која још увек води борбу са последицама кризе. Можемо рећи да је
конкурентност скуп институција, политика и фактора који одређују ниво
продуктивности националне економије (The Global Competitiveness Report,
2009). Увидом у сопствену конкурентску позицију и остварени резултат на
листи од преко стотину светских земаља, одређена земља може уочити индивидуалне предности и недостатке и на основу тога предузети потребне
активности. У складу са владајућим условима, предности треба искористити на најбољи могући начин и константно их одржавати и унапређивати у будућем периоду, а регистроване недостатаке неутралисати предузимањем прикладних мера и активности.
У оквиру Глобалног извештаја о конкурентности, анализа се врши израчунавањем и презентовањем вредности Глобалног индекса конкуренстности и појединачних субиндекса за 133 светске земље. Израчуната вредност
Глобалног индекса конкурентности (GCI) доприноси бољем разумевању
кључних фактора који одређују економски раст сваке поједине земље, а
такође пружа и одговор на једно од куључних економских питања: „Зашто
су поједине економије успешније од осталих у спровођењу процеса подизања нивоа животног стандарда становништва?” Поменути индекс бележи
микроекономске и макроекономске темеље националне конкурентности
(The Global Competitiveness Report, 2009). При израчунавању Глобалног индекса конкурентности веома је битно да се појединачна мерења прилагоде
степену развијености одређене земље и да се у обзир узме допринос сваког стуба конкурентности коначном резултату. То нам говори да коначан
резултат уствари представља пондерисани просек више различитих компоненти од којих свака представља само један део комплексног концепта
конкурентности. При рачунању у обзир узимамо сва три субиндекса од
којих се први односи на испуњеност основних услова развоја, наредни на
подстицаје ефикасности, а последњи говори о темпу увођења иновација и
достигнутој пословној софистицираности.
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k = 1,2,3
i (indeks zemlje) j (stepen razvijenosti zemlje) W (пондер)
Извор: The Global Competitiveness Report 20010-2011
Структуру Глобалног индекса конкурентности чини 12 појединачно
описаних стубова конкурентности који нису независни већ међусобно повезани са тенданцијом утицаја једног стуба на јачање другог и обрнуто.
Слика 1. Стубови конкурентности
(конститутивни елементи Глобалног индекса конкурентности)
СТУБОВИ КОНКУРЕНТНОСТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРА
МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ
ЗДРАВЉЕ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ
ЕФИКАСНОСТ РОБНОГ ТРЖИШТА
ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА РАДНЕ СНАГЕ
ЕФИКАСНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА
ТЕХНОЛОШКА СПРЕМНОСТ
ВЕЛИЧИНА ТРЖИШТА
ПОСЛОВНА СОФИСТИЦИРАНОСТ
ИНОВАТИВНОСТ

Извор: The Global Competitiveness Report 2008-2009.
Сваки презентовани стуб, индивидуално гледано, има различиту
важност и неједнак ниво утицаја у процесу стварања конкурентске
позиције појединачне земље. Поменуто поткрепљујемо чињеницом да
најбољи начин за унапређење конкурентности Србије сигурно да није
уједно и најбољи за рецимо Финску, Швајцарску, САД и др. Разлог оваквим
кретањима налазимо, пре свега, у неједнако достигнутим ступњевима
развијености поменутих земаља. Према методологији рачунања Глобалног
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индекса конкурентности, у почетној фази економског развоја одређена
земља располаже основним елементима па може ући у конкурентску борбу
са другим земљама искљчиво на основу производних фактора које поседује,
неквалификоване радне снаге и природних ресурса. Даље унапређење
развоја условљава раст реалних надница и ствара услове за прелазак у
наредну фазу у којој се акценат ставља на подстицање ефикасности. Земља
постаје конкурентна уколико реализује продуктивније производне процесе
и повећа квалитет својих кључних производа. Србија се према налазима
Светског економског форума налази у другој фази економског развоја
- фази вођеној ефикасношћу. (Иванић, 2009. , стр. 9). У овој фази развоја
кључно је инвестирање у образовање људских ресурса, прихватање нових
технологија у производним процесима, креирање квалитетних производа,
стварање амбијента повољног за привлачење страних директних
инвестиција (смањивање царина, пореза, административних процедура)
и стабилност финансијског тржишта. Последња развојна фаза указује на
чињеницу да је одређена земља способна да одржи знатно веће наднице
као и одговарајући ниво животног стандарда, али једино уколико су њени
привредни субјекти способни да конкуришу осталима путем нових и
јединствених производа.
Наредна слика нам управо говори о описаним фазама и кључним стубовима конкурентности карактеристичним за сваку фазу у оквиру процеса постепеног привредног развоја одређене националне економије. (The
Global Competitiveness Report, 2008. )
Слика 2. Стубови конкурентности у различитим фазама развоја
националне економије
1. Институције
2. Инфраструктура
3. Макроекономска стабилност
4. Здравље и основно образовање

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА БАЗИ
ОСНОВНИХ УСЛОВА

5. Високо образовање и усавршавање
6. Ефикасност робног тржишта
7. Ефикасност тржишта радне снаге
8. Ефикасност финансијског тржишта
9. Технолошка спремност
10. Величина тржишта

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА БАЗИ
ЕФИКАСНОСТИ

11. Пословна софистицираност
12. Иновативност

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА БАЗИ
ИНОВАТИВНОСТИ

Извор: The Global Competitiveness Report 2009-2010.
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Примећујемо да на почетку свог развоја одређена економија гради
конкурентске предности на бази основних ресурса којима располаже,
као што су постојеће институције и инфраструктура у комбинацији
са стабилним макроекономским кретањима и задовољавајућим
нивоом основног образовања и здравља људи. То је оно што свака
економија сигурно поседује. Земље на вишем ступњу развијености имају
образоване и обучене раднике, њихова тржишта сировина и радне
снаге ефикасносно функционишу, а такође је постигнута стабилност
и задовољавајућа развијеност финансијског тржишта. Конкурентска
предност ових земаља се поред поменутог темељи и на сопственим
технолошким достигнућима, довољној величини домаћег и отворености
ка бројним иностраним тржиштима. Уколико развија иновативне начине
пословања, има високопродуктивне производне процесе као и квалитетне
научноистраживачке институције, слободно можемо рећи да је дотична
земља достигла највиши ступањ економске развијености и остварила
завидну конкурентску позицију у глобалним светским оквирима. У
сагласности са претходно описаним процесом развоја и стубовима
конкурентности који прате сваку од поменутих фаза из општег индекса
конкурентности су изведена три субиндекса: основни услови, подстицаји
ефикасности и фактори иновативности.
У процесу истраживања конкурентности, свака поједина земља је прво
рангирана према оствареном резултату Глобалног индекса конкурентности, а затим и према резултатима сва три субиндекса. На крају извештаја је
дат детаљан преглед конститутивних елемената 12 стубова конкурентности у свакој земљи, као и преглед остварених резултата и позиција по сваком анализираном критеријуму, што укупно чини преко стотину анализираних варијабли које се манифестују у виду конкурентских предности или
слабости дотичне земље.

АНАЛИЗА КОНКУРЕНТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРБИЈЕ
У циљу реалне процене нивоа конкурентности Србије, поред истраживања глобалног индекса и појединачних субиндекса, кључних стубова
конкурентности и варијабли које их конституишу, морамо узети у обзир и
основне показатеље величине и развијености наше земље. Према подацима из 2008. године у Србији је остварен бруто домаћи производ у вредности од 50,1 млрд. US$ што по глави становника износи 6. 781,9 US$ уколико
узмемо у обзир да је према последњем попису у Србији живело 9,9 милиона
становника. Вредност Глобалног индекса конкурентности се није значајно
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мењала, поредећи актуелну и претходну годину, али су и те минималне
промене условиле различито рангирање Србије на светској листи конкурентности. Србија дели судбину региона у погледу конкурентности и не
успева да се наметне као регионални лидер (Савић, Џунић, 2008. ). Каква
је њена актуелна позиција посматрано са аспекта глобалног индекса, појединачних субиндекса и стубова конкурентности и у којем делу интервала
од 1 до 7 јединица наша земља остварује резултате, сазнаћемо из наредне
анализе и излагања истраживачких резултата.

АНАЛИЗА ОПШТЕГ ИНДЕКСА КОНКУРЕНТНОСТИ
Тренутно Србија заузима 93 место на светској листи конкурентности
са оствареном вредношћу глобалног индекса од 3. 8 јединица. Претходне
године индекс је износио 3. 9 и условио рангираност на 85. месту док је у
периоду од 2007. до 2008. године резултат био исти као и садашњи, али
је позиција на 91. месту била нешто повољнија. У наредној табели дајемо
приказ актуелних резултата Глобалног индекса конкурентности (GCI) и на
основу њега остварених позиција уз навођење података за претходну годину како би се уочила промена конкурентских позиција појединих земаља.
Ради јасноће саме анализе и свеобухватног увида у кретање вредности поменутог индекса, поред резултата Србије приказали смо и резултате, како
водећих, тако и последњих 10 земаља на листи од 133 светске земље.
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Табела 1. Глобалнии индекс конкурентности (GCI) 2009-2010 (резултати
и редослед земаља у поређењу са подацима из периода 2008-2009. )
Држава
Швајцарска
САД
Сингапур
Шведска
Данска
Финска
Немачка
Јапан
Канада
Холандија

GCI 2009-2010
Позиција
Резултат
1
5. 60
2
5. 59
3
5. 55
4
5. 51
5
5. 46
6
5. 43
7
5. 37
8
5. 37
9
5. 33
10
5. 32

GCI 2008-2009
Позиција
2
1
5
4
3
6
7
9
10
8

Србија

93

3. 77

85

Парагвај
Непал
Тимор-Лесте
Мауританиа
Буркина Фасо
Мозамбик
Мали
Ћад
Зимбабве
Бурунди

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

3. 35
3. 34
3. 26
3. 25
3. 23
3. 22
3. 22
2. 87
2. 77
2. 58

124
126
129
131
127
130
117
134
133
132

Извор: The Global Competitiveness Report 2009-2010.
Примећујемо да на челу светске листе конкурентности више није САД,
што је раније била уобичајена појава. Немачка бележи непромењену али
прилично ниску седму позицију, док Сингапур остварује раст са петог на
треће место, што је заиста завидан успех. Последњих 10 земаља се константно налазе на дну листе, само је из године у годину њихов редослед
повремено другачији. Србија бележи значајан пад у односу на прошлу годину, посматрајући конкурентност у општем смислу, што наравно не мора
да значи да на појединачним пољима није остварила напредак. Ипак се
Србија у односу на остале светске земље још увек налази на изузетно ниском ступњу опште економске развијености, што нам веома јасно показује
и њена лоша позиција ( 93. ) на листи конкурентности. Подстицај неповољним резултатима, поред осталог дали су и отежани услови функционисања
српске привреде у посткризном периоду.
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АНАЛИЗА СУБИНДЕКСА КОНКУРЕНТНОСТИ
Претходно смо навели и детаљно објаснили да су из Глобалног индекса
конкурентности изведена три субиндекса који нам указују на остварене
резултате појединих земаља у зависности од фазе развијености у којој се
анализирана земља налази. Основни ресурси којима земља располаже су
кључни извор конкурентности и база за даљи развој и освајање виших конкурентских позиција. Унапређење ефикасности и проширење тржишта,
квалитетније образовање и технолошка спремност су одлике развијених
земаља које поседују изузетну конкурентност и привлаче бројне иностране инвеститоре. Такве економије имају реалну основу за изградњу високо
квалитетних, софистицираних система пословања и предузимање иновативних пословних подухвата као савремених извора конкурентске моћи.
Очигледно је да се сва три субиндекса међусобно преплићу и да је висококонкурентна једино она земља која остварује добре резултате у свакој од
поменутих области.
Табела 2. Субиндекси конкурентности
СУБИНДЕКСИ КОНКУРЕНТНОСТИ
1. ОСНОВНИ УСЛОВИ
2. ПОДСТИЦАЈИ ЕФИКАСНОСТИ
3. ФАКТОРИ ИНОВАТИВНОСТИ

Позиција
Резултат
Позиција
Резултат
Позиција
Резултат

СРБИЈА
97
3. 90
86
3. 77
94
3. 21

Извор: The Global Competitiveness Report 2009-2010.

Адекватно функционисање приватних и јавних институција, као и
развијеност инфраструктуре је у Србији на изузетно ниском нивоу о чему
нам и говори њена рангираност на 93. позицији у области првог субиндекса.
Поменућемо да водећу позицију у тој области остварује Финска са резултатом од 6. 04 јединица што је недостижно за Србију. Посматрајући наредни
субиндекс, примећујемо да Србија остварује боље резултате у односу на
претходне, па би самим тим било пожељно да конкурентске предности гради на основу квалитетне и образоване радне снаге, задовољавајућег нивоа
развијености тржишта добара и услуга, као и стабилности финансијског
тржишта, јер су то области у којима се назиру потенцијали њеног будућег
развоја. Заинтересовани инвеститори у Србији наилазе на флексибилне
наднице, погодну политику запошљавања и ниске трошкове отпуштања
радника. Поменуте привилегије за инвеститора некада могу бити вео-
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ма погубне за земљу у коју се инвестира тј. земљу домаћина. Наиме, отпуштање радника од стране иностраног улагача условљава да незапосленост може представљати велики социјални трошак који се манифестује у
својој најгорој форми, у урбаном насиљу, порасту криминала и социјалним
и политичким немирима. (Stiglic, 2002. ) Слободно можемо констатовати
да је недостатак финансијских средстава пресудан фактор запостављања
области иновација и да сигурно води ка нижој рангираности Србије, чак
и у односу на неке транзиторне земље, а поготово у односу на развијене
европске и светске земље. Потребно је да протекне низ година како би се
достигао потребан степен економског развоја, обезбедила финансијска
средства и поготово променила свест људи о значају развоја науке и
истраживачког рада.

АНАЛИЗА СТУБОВА КОНКУРЕНТНОСТИ
Претходно наведене чињенице још снажније поткрепљујемо и детаљном анализом сваког субиндекса конкурентности, наводећи остварене резултате и позиције на пољу појединачних стубова уз стављање акцента на
најбољу и најлошију конкурентску позицију Србије.
Табела 4. Стубови конкурентности у Србији груписани по субиндексима
СТУБОВИ КОНКУРЕНТНОСТИ У СРБИЈИ

ОСНОВНИ УСЛОВИ
1. Институције
2. Инфраструктура
3. Макроекономска стабилност
4. Здравље и основно образовање
ПОДСТИЦАЈИ ЕФИКАСНОСТИ
5. Високо образовање и усавршавање
6. Ефикасност робног тржишта
7. Ефикасност тржишта радне снаге
8. Ефикасност финансијског тржишта
9. Технолошка спремност
10. Величина тржишта
ФАКТОРИ ИНОВАТИВНОСТИ
11. Пословна софистицирансот
12. Иновације

Позиција
(од 133)
97
110
107
111
46
86
76
112
85
92
78
67
94
102
80

Извор: The Global Competitiveness Report 2009-2010.
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Резултат
(1-7)
3. 9
3. 2
2. 8
3. 9
5. 7
3. 8
3. 8
3. 7
4. 2
3. 9
3. 4
3. 7
3. 2
3. 4
3. 0
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Србија остварује најбољу позицију у области здравственог система
и основног образовања. Конкурентност стиче адекватним начинима
и средствима превенције заразних болести, продужењем животног
века својих становника и успостављањем трошковно ефикасног, а ипак
квалитетног система основног образовања. Макроекономска стабилност,
тј. влада која се о њој брине, заслужује најоштирије критике, јер доводи
Србију на само дно листе, на чак 111. место. Владе често троше сувише
много енергије радећи ствари које не би требало да чине. То их одвраћа
од онога чиме би заиста требало да се баве. Проблем није само у томе да је
влада прегломазна, већ да не ради праву ствар (Stiglic, 2002. ).
Да би се утврдило који фактори највише ометају нормално функционисање привреде и спречавају несметано обављање пословних активности,
Светски економски форум у сарадњи са CEVES-ом је извршио анкетирање
предузетника и менаџера о поменутим питањима и издвојио следећа критична подручја у Србији:
•

висок ниво корупције

•

нестабилна влада и неадекватне политике

•

ограничен приступ потребним изворима финансирања

•

инфлаторне претње

•

присуство криминала и крађи

•

слабости пореске политике

•

лоша инфраструктура

•

неповољна девизна политика

•

рестриктивна политика запошљавања и

•

скромне етичке вредности радника

У циљу проверавања тачности претходно наведених чињеница и
објективности испитаника приступамо детаљној разради глобалног индекса конкурентности Србије. Индекс ћемо рашчланити на 12 стубова
конкурентности и у оквиру сваког анализирати варијабле које утичу на
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конкурентску позицију Србије, а које се манифестују као конкурентске
предности или слабости. Спровођење поменутог процеса првенствено зависи од рангираности земље на свеукупној листи и оствареног резултата глобалног индекса конкурентности о чему је претходно било речи. На
пример, различито се одређују предности и недостаци земаља које заузимају првих 10 места на поменутој листи у односу на земље које се налазе на
позицијама од 11 до 50, као и у односу на земље које су рангиране у другој
половини листе тј. испод педесетог места. Србија се налази на 93. месту са
оствареном вредношћу GCI од 3. 8, па у њеном случају важи правило:
•

уколико одређена варијабла ствара могућност рангирања Србије
на било које место до педесетог, тада она представља потенцијалну
конкурентску предност,

•

у супротном случају ако је рангираност испод педесете позиције,
тада је дотична варијабла конкурентски недостатак за Србију.

У наредној табели ћемо јасно приказати примену претходно наведених
правила и још једном потврдити значај овог истраживања у унапређењу
конкурентности Србије.

224

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 211-230

Табела 5. Детаљан преглед стубова конкурентноси у Србији.
ГЛОБАЛНИ ИНДЕКС КОНКУРЕНТНОСТИ СРБИЈЕ

Стубови конкурентности

Позиција

ИНСТИТУЦИЈЕ
Имовинска права
111
Заштита интелектуалне својине
101
Злоупотреба јавних средстава
77
Поверење јавности у политичаре
97
Независност правосуђа
110
Пристрасност одлука јавних службеника
112
Расипништво у потрошњи владе
104
Терет владиних прописа
129
Ефикасност прав. оквира у решавању спорова
124
Ефикасност прав. оквира у оспоравању уредби
115
Транспарентност владе при креирању политике
86
Пословни трошкови условљени тероризмом
98
Пословни трошкови условљени насиљем
90
Организовани криминал
109
Поузданост полиције
78
Етичко понашање предузећа
110
Снага стандарда ревизије и извештавања
99
Ефикасност пословних одбора
120
Заштита интереса мањинских акционара
128
ИНФРАСТРУКТУРА
Квалитет целокупне инфраструктуре
122
Квалитет путева
117
Квалитет железнице
88
Квалитет лука
101
Квалитет аеротранспортне инфраструктуре
111
Available seat kilometers
92
Квалитет понуде електричне енергије
75
Телефонске линије
38
МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ
Суфицит/дефицит државног буџета
78
Национална стопа штедње
123
Инфлација
100
Распон каматних стопа
107
Државни дуг
65
ЗДРАВЉЕ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Утицај маларије на пословне активности
1
Учесталост маларије
1
Утицај туберкулозе на пословне активности
73
Учесталост туберкулозе
54
Утицај ХИВ/АИДС-а на пословање
67
Распрострањеност ХИВ-а
15
Смртност одојчади
36
Очекивано трајање живота
59
Квалитет основног образовања
52
Упис у основне школе
52
Трошење на образовање
61
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ
Упис у средње школе
67
Упис у високошколске установе
59
Квалитет система образовања
71
Квалитет природно-математичког образовања
43
Квалитет школа за менаџмент
90
Расположивост интернета у школама
83
Расположивост локалних истраживачких услуга
90
Учесталост обуке кадрова
120

Конкурентска Предност
Конкурентска Слабост
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Цда
Цда
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КП
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Позиција
ЕФИКАСНОСТ РОБНОГ ТРЖИШТА
Интензитет локалне конкуренције
120
Степен доминације на тржишту
131
Успешност у спровођењу антимонополске пол.
130
Обим и ефекат опорезивања
97
Збирна пореска стопа
37
Број процедура потребних за покретање посла
99
Време потребно за покретање пословања
65
Трошкови спровођења пољопривредне пол.
67
Заступљеност трговинских баријера
84
Царинске баријере
52
Учесталост иностраног валсништва
100
Утицај пос. правила на привлачење СДИ-а
106
Терет царинских процедура
101
Степен оријентисаности на потрошаче
96
Софистицираност потрошача
111
ЕФИКАСНОСТ ТРЖИШТА РАДНЕ СНАГЕ
Сарадња на релацији радник-послодавац
113
Флексибилност надница
63
Ригидност запошљавања
81
Пракса запошљавања и отпуштања радника
48
Трошкови отпуштања радника
45
Зарада и продуктивност
66
Поверење у менаџерске структуре
118
Одлив мозгова
132
Учешће жена у радној снази
67
ЕФИКАСНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА
Софистицираност финансијског тржишта
111
Финансирање путем локалних трж. капитала
82
Лакоћа добијања кредита
92
Постојање ризичних капитала
80
Ограничења на капиталне токове
99
Јачина заштите инвеститора
55
Стабилност банака
110
Регулисаност тржишта хартија од вредности
102
Индекс заштите законских права
36
ТЕХНОЛОШКА СПРЕМНОСТ
Расположивост најсавременијих технологија
114
Ниво коришћења технологије у предузећима
125
Законска регулатива у области информ. технол.
80
СДИ и трансфер технологије
81
Претплатници мобилних телефона
56
Корисници интернета
69
Персонални рачунари
46
Распрострањеност претплатника интернета
58
ВЕЛИЧИНА ТРЖИШТА
Индекс величине домаћег тржишта
62
Индекс величине иностраног тржишта
80
ПОСЛОВНА СОФИСТИЦИРАНОСТ
Број домаћих понуђача
87
Квалитет понуде домаћих понуђача
103
Заступљеност и развијеност кластера
117
Природа конкурентских предности
111
Ширина ланца вредности
93
Контрола међународне размене
107
Софистицираност производног процеса
109
Учесталост истраживања тржишта
105
Спремност за делегирање ауторитета
101
ИНОВАЦИЈЕ
Капацитет за иновације
82
Квалитет научно истраживачких институција
54
Трошкови предузећа на Р&Д активности
110
Сарадња индустрије и универзитета у Р&Д
81
Јавне набавке производа напредне технологије
86
Расположивост научника и инжењера
77
Корисност патената
67

Стубови конкурентнсоти
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Презентовани подаци нас прилично обесхрабрују јер нас наводе на
закључак да је Србија још увек веома удаљена од могућности добијања
епитета развијене европске земље. Примећујемо да је актуелан проблем у
Србији незаконито, спровођење процеса приватизације које изазива незадовољство и огорченост, поготово незапослених људи, али и оних који
су ипак успели у таквим околностима да задрже досадашње радно место.
Реторика тржишног фундаментализма тврди да ће приватизација смањити активности на „тражење ренте“ од стране владиних званичника, који
или „скину кајмак“ са профита државних предузећа или додељују уговоре
и послове својим пријатељима. Али супротно ономе што се очекивало да
постигне, приватизација је учинила ствари много горим, тако да се у многим земљама приватизација у шали назива „подмазивање“ (Stiglic, 2002. ).
Нажалост, у Србији је корупција евидентно присутна и представља кључни проблем чијем се решавању моментално треба приступити, како би се
створили објективни и правични услови за пословање привредних субјеката, али и нормалну егзистенцију становништва.

ЗАКЉУЧАК
Детаљно истраживање конкурентске позиције Србије према
методологији Светског економског форума нам је пружилo низ корисних
информација чијом анализом смо дошли до релевантних закључака.
Слободно можемо истаћи чињеницу да је институционални сектор у Србији
на изузетно ниском ступњу развијености услед неадекватног функционисања
владе, присуства организованог криминала, неконкурентног понашања
привредних субјеката и незаинтересованости за пружање погоднијих
услова иностраним улагачима. Дотрајали и неодржавани путеви и
железничке пруге отежавају уобичајена и пословна кретања људи,
успоравају, а често и онемогућују нормално одвијање трговинских токова.
Најважнији проблеми у области енергетике (Бела књига, 2009. , стр. 17-18)
су недовољни капацитети за производњу електричне енергије и зависност
земље од увоза енергије. Горуће питање сваке зиме су и недовољни
капацитети за складиштење природног гаса који користе домаћинства за
грејање и индустрија. Константне инфлаторне претње, неповољне каматне
стопе као и дефицит државног буџета су увек актуелни проблеми чије је
трајно решење још увек веома неизвесно. Србији се могу упутити похвале
за убрзан развој телефонске мреже која у будућности може представљати
њену значајну конкурентску предност. Последњих година остварен је и
значајан напредак на пољу превенције заразних и других болести, заштите
здравља људи као и продужења њиховог животног века. Уколико поменутом
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додамо и усавршавање система основног, средњег и високог образовања
увођењем савременијих принципа рада, примећујемо да конкурентски
потенцијал Србије сигурно лежи у способној, стручној и квалификованој
радној снази. Међутим, младим стручњацима се ретко пружа адекватан
третман по окончању школовања, па ће се феномен „одлива мозгова” из
Србије сигурно наставити и у будућности. Стварање и деловања монопола
на српском тржишту као и неефикасна антимонополска политика доводе
Србију на само дно листе конкурентности. У низу од 133 светске земље,
посматрано са тржишног аспекта Србија се налази међу три последње што
је последица запостављања и нерешавања старих проблема и константног
нагомилавања нових у поменутој области. Превласт индивидуалних над
глобалним циљевима као и тежња владајућих коалиција за стварањем
сопствених користи и задовољењем појединачних интереса, довели
су до наглог сиромашења становника Србије. Флексибилна политика
запошљавања као и ниски трошкови отпуштања радника представљају
конкурентску предност Србије гледано са аспекта иностраних улагача.
Међутим, многи радници се труде да обезбеде барем минималне
животне услове својим породицама, тако да су претходно поменуте
погодности у овом случају, извори константних несигурности и страха
услед немогућности обезбеђења егзистенције. Развијеност финансијског
сектора није на задовољавајућем нивоу, јер је реализација финансијских
трансакција често несигурна, грађани и предузетници немају поверења
у банкарски систем, а услови добијања кредита су изузетно ригорозни.
Спремност за увођење и примену нових технологија још увек није довољно
изражена, што делимично можемо оправдати и недостатком финансијских
средстава. Један од потенцијалa за израдњу конкурентских предности у
Србији је интензивна употреба персоналних рачунара и интернета, као
и солидно развијена мрежа фиксне и мобилне телефоније. Нажалост,
кључни недостатак који Србију чини изузетно непривалчном за иностране
инвеститоре је веома слабо развијена пословна култура, одсуство
професионализма у раду, као и непоштовање етичких вредности.

SUMMARY
THE ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF SERBIA
ACCORDING TO THE GLOBAL COMEPTITIVENESS
INDEX
Perhaps the period after crisis is ideal for consideration a possibilities of improving competitive position of Serbia because nearly
all defects are coming to he surface and become visible in the men-
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tioned period. Previous experience tell us that the people in Serbia
are partly accustomed to periodic poverties because of the turbulent past and constant turmoil and therefore have not experience
a crisis so devastating and tragic as the people who lived in developed countries. No matter what is previously said, policy makers
would constantly need to work on defining the best way to exceed
the consequences of the crisis as well as establishing measures to
painlessly solve originated problems. Western Balkan Region and
thus our country have very favourable prerequisites to become a
developed and attractive location that is interesting for many foreign investors. It is because of the after mentioned possibility, as
one of the measures to solve economic and financial problems we
cite the improvement of competitive position of Serbia. The purpose of this paper-work is to emphasize and analyze twelve key pillars of competitiveness which are grouped on three categories and
talk about the current competitiveness of our countries and about
factors which limit or encourage that competitiveness. We will use
actual data from the Global Competitiveness Report that relate to
the previous 2009th year and initial 6th months of 2010th year and
also present a methodology for determine the Global Competitiveness Index. We will also underline a very important role of the
mentioned index in the process of measuring the global recession
impact on maintenance a long term competitive advantage of our
country. By displaying the research results, we will try to point to
individual advantages and weaknesses of Serbia with an analysis
of its current competitive position.
Key words: crisis, post-crisis period, competitive position, pillars of competitiveness, Global Competitiveness Index, Competitiveness Sub indexes
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RESUME
Western Balkans region, and our country too, has very good qualities to
become a developed and attractive location, interesting for many foreign investors.
Because of the aforementioned features, this paper analyzes the current level of
competitiveness of Serbia and pointed out that in a difficult global environment
for the Serbia is very important to really examine their own economic situation,
know their competitive position and exploit the potential competitive advantage.
The analysis was based on data from the Global Competitiveness Report,
which is regularly published by the World Economic Forum. This organization
with a tradition of almost 40 years in monitoring and analyzing indicators of
development of national economies as well as a number of economic issues
and problems has become a leader in assessing the productivity of the world
economy.
Global Competitiveness Report provides multiple useful data about the
competitive positions of 133 world countries and their competitive advantages
and disadvantages. Competitive Analysis is done by calculating and presenting
the values of the Global Competitiveness Index and individual subindex for 133
world countries. The value of the these index provides a better understanding
of the key factors which determine economic growth in each country, and
also provides the answer to one of the key economic questions: Why are some
economies more successful than others in the implementation process of raising
the standard of living? At calculating the Global Competitiveness Index it is very
important that the individual measurements adjust the level of development of
the country and to take into account the contribution of all the 12 pillars of
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competitiveness, which are closely correlated with the tendency of the influence
of one pillar to strengthen the other and vice versa. At further analysis, the index
is broken down into three competitiveness subindex, that speak about meeting
the basic conditions, the existence of incentives for efficiency and development of
innovation and business culture. The main resources available to the country are
a key source of competitiveness and a basis for further development and winning
higher competitive positions. Improving efficiency and market expansion,
better education and technological readiness are the features of developed
countries that possess exceptional competitiveness and attract many foreign
investors. These economies have a reasonable basis for building high-quality,
sophisticated business systems and undertaking innovative business ventures
as well as contemporary sources of competitive power. Serbia is in the second
stage of economic development, efficiency-driven stage, so it is very important
to invest in human resources training, accept the new technology in production
processes, create quality products, to create an environment for attracting foreign
direct investment and of promoting the stability of the financial markets.
By detailed analysis we found that value of the Global Competitiveness Index
is not significantly changed, comparing the current and previous year, but that
although minimal changes are caused poorer ranking of Serbia. Currently, she
takes a 93rd place on the world competitiveness list with realized value of the
global index of 3, 8 unite. In the previous year, that index was 3, 9 and caused
rankings at 85th place while in the period from 2007 to 2008 year it was the
same like current result but position at 91st place was a little better. Institution
and infrastructure sectors are at the very low level of development and them
constantly dragging Serbia at the bottom of the competitive list. The supremacy
of individual over global goals as well as the striving of government coalitions for
achievement its own benefits and satisfaction of individual interests have lead to
rapid impoverishment and the enormous dissatisfaction of Serbian population.
Research results have shown us that the competitive potential of our country
is in capable, skilled and qualified young professionals. If trend of inadequate
treatment after the end of their education bee continued the phenomenon of
intellectual emigration from Serbia will certainly be continued in the future.
Nevertheless, Serbia is still at the very low level of economic development he
has a large number of competitive weaknesses and very little competitive power.
Most of the presented data rather discourage us and lead us to the conclusion
that our country is still very distant from the possibility to get an epithet of
developed European country.

Овај рад је примљен 15.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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КРЕДИТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДРЖАВНЕ
ПОМОЋИ ИЗВОЗИНИЦИМА
САЖЕТАК: Различити су начини на које држава може
помоћи својим извозно оријентисаним предузећима и
компанијама. Мада ова тематика обухвата веома сложено
правно - економско подручје може се, генерално, разматрати
са три основна аспекта: 1) са позиције предузећа које жели
да извезе одређени производ или услугу на страно тржиште,
2) са аспекта државе која жели унапређење свога извоза, а
тиме и побољшање своје платно - билансне ситуације и 3) са
аспекта међународног тржишта као контролора, али и места
пласирања производа, услуге или инвестиције.
Рад се бави тематском експликацијом кредитирања као
облика државне помоћи извозницима и то првенствено са
теоријског и компаративно - историјског аспекта. Разматрајући
проблематику из угла значаја кредитирања извоза од стране
државе, преко регулационих механизама на међународном
нивоу, до опсервације развоја кредитирања на просторима
бивше СФРЈ, желело се указати на значај ове економско правне категорије у светлу развоја извоза као детерминанте
економског развоја и просперитета наше земље.
Кључне речи: кредитирање, државна помоћ, извозници
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УВОД
Кључно питање развоја сваке економије данас је како држава да помогне извознику? У ери бескомпромисне борбе за сваки део тржишта, домаћег
или међународног, улога државе је неизоставна и преко потребна. Развој
модерне државе није могућ без извоза који се сматра основом за њен економски напредак, а тиме и целокупан просперитет. Међутим, у времену
глобализације и отвореног светског тржишта тај посао није нимало лак.
Компаније се стављају у стање изузетне конкуренције која тражи стални
напредак, усавршавање и развој као ’’кључ’’ опстанка на тржишту. Заговорници теорије либералног капитализма су били мишљења да се компаније
у јачању своје конкурентске позиције треба да се ослањају приоритетно на
своје способности, а да се тржиште сматра искључиво као саморегулатор.
Међутим, пракса је ово врло интензивно демантовала, те поново у први
план поставила улогу државе као незамењивог фактора.
Начини на које држава може помоћи својим извозницима у пласирању
производа на страна тржишта и тако остварити профит су различити. Често се то реализује уз активно финансијско учешће државних институција
путем државне помоћи, односно субвенцијама. На тај начин се обезебеђује
одређена предност, али која није заснована на тржишним критеријумима.
Разлози и циљеви њиховог коришћења су разноврсни. Везани су углавном
за јачање платно - билансне позиције државе и решавање проблема запошљавања, као и остваривање специфичних циљева економског развоја.
Поред субвенција, значајна финансијска помоћ државе се огледа и у
кредитирању извозно оријентисаних предузећа, под посебним условима.
Најчешће су то аранжмани са комерцијалним банкама под изузетно повољним условима. Што се тиче институционалних решења кредитирања,
као најзначајнији документ јавља се Споразум о смерницама за извозне
кредите са јавном подршком, који је донет под окриљем OECD-а.

КРЕДИТИРАЊЕ ИЗВОЗА И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ
Савремено пословање у свету данас је готово незамисливо без финансијског инструмента – кредита, а кредитни послови су постали једно од
централних питањa економских и правних дисциплина које проучавају
банкарство и банкарске послове. Велики број појава модалитета кредита
у пракси је у тој мери богат различитостима да се у савременој теорији,
нарочито правној, све више срећу схватања која одричу корисности и мо-
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гућност утврђивања општег појма кредита и уговора о кредиту. С обзиром
да кредитни посао не постоји као детерминантни појам, већ егзистирају
само различите врсте кредитних послова, то се у теоријском смислу дефиниције ограничавају на појам конкретне врсте правног посла. Не улазећи
овом приликом у сложену проблематику могућности општег дефинисања
кредита, довољно је рећи само то да се под банкарским кредитом једна
страна (кредитор) обавезује да ће другој срани (дебитор, дужник) ставити
на располагање одређену суму новца (односно да ту суму неће у одређеном
року захтевати) или да ће за њу преузети одговорност према трећем лицу,
док се друга страна обавезује да ће добијену суму користити у складу са
условима уговора и да ће је по протеку одређеног времена вратити са каматом, а за случај преузимања одговорности према трећем да ће платити
одређену провизију (Шогоров, 2004).
Овакав појмовни обухват кредита свакако да усмерава пажњу и на њихову одређеност према врстама, а њихов број је данас веома велик. У зависности од типологије, кредити се могу поделити на: новчане кредите и кредите одговорности; наменске и ненаменске кредите; кредите на одређено
и неодређено време; краткорочне (до једне године), средњорочне (до пет
година) и дугорочне (преко пет година) кредите; готовинске и безготовинске кредите; итд.
Стога се поставља и логично питање, у коју групу онда сврстати извозне кредите? Када се погледа сам термин, он упућује на закључак да су то
кредитна давања намењена извозу неке робе, производа или услуге. Наравно, појам извозног кредита је исувише специфичан да би могао бити дефинисан на овако једноставан начин. Појам извозног кредита се не би смео
посматрати одвојено од извозног финансирања, јер је оно његов саставни
део и ужи појам од појма извозног финансирања. Извозно финансирање
(енг. export financing, нем. Ausfuhrfinanzierung) представља финансирање
извоза и обухвата два међусобно повезана, а често условљена, облика: 1)
осигурање извозних кредита и 2) пружање финансијске подршке извозу
одобравањем кредита извозницима или купцима у иностранству, од стране пословног банкарства или специјализованих институција финансирања
или извоза. Дакле, извозни кредити, појмовно обухваћени кроз други део
наведене дефиниције, чине веома важан фактор финансирања извоза. 2
Када је реч о врстама извозних кредита, они се углавном појављују у
три облика:
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Кредит испоручиоца - као одобравање кредита од стране извозника
директно иностраном купцу, чиме се одлаже плаћање по основу уговора
о продаји;
Кредит купцу - који финансијска институција из земље извозника
одобрава директно иностраном купцу или његовој банци за финансирање
испорука из земље извозника - кредитора;
Мешовити кредити - као комбинација кредитирања са неким другим
врстама помоћи.
Заједничка карактеристика свих земаља је да успостављају разноврсне
баријере на подручју увоза и предузимају низ мера којима настоје унапредити сопствени извоз. Систем финансирања извоза у склопу тих мера заузима све важније место. Кредит и кредитни услови, уз цену и квалитет,
данас представљају елемент конкурентске предности понуђача. Повољне
кредитне и остале услове финансирања ретко могу понудити индивидуални учесници међународне размене. Стога је у већини земаља формиран целовит систем финансијске подршке извозу уз учествовање државне
власти, приватног банкарства, произвођача и извозних организација. Код
краткорочног финансирања извоза, извознику се надокнађује висок проценат средстава „залеђених” у извезеној роби. Средства им кроз систем рефинансирања (нпр . селективни кредити за извоз), дисконт потраживања,
гаранције, акцепте, форфетирање и сличне операције осигуравају пословне (комерцијалне) банке, специјализоване финансијске институције или
централне банке (у мање развијаним финансијским механизмима). Основни проблем код средњорочног и дугорочног финансирања је, пак, осигурање потребних дугорочно слободних средстава штедње. Зато држава
преузима улогу главног организатора и издашног финансијера. Њена улога
осећа се код институционалног регулисања система финансирања и кроз
директно финансирање одговарајућих институција. За потребе дугорочног финансирања извоза обично се оснива посебна финансијска институција, која на основу великог почетног капитала, обавља финансирање
извозних послова. Некад ова институција обавља и послове осигуравања
извоза и низ пратећих делатности у вези са извозом. Све развијене земље
имају једну или више институција које се баве кредитирањем, гаранцијама или другим облицима финансирања извоза. Ове институције су део
државног апарата (Јапан и Велика Британија), посебне државне агенције
(Ex-Im bank–USA) институције приватног капитала под утицајем државе
(Немачка) или јавноприватна удружења (Француска). Средства им осигурава држава, велике банке, заинтересована предузећа или се она прибављају на финансијском тржишту. Извори средстава су: државни буџет,
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средства централних банака, државни фондови (нпр. контрапарт фондови
у Немачкој, централни фонд за економску сарадњу у Француској), средства
оснивача недржавног сектора, дугорочна средства социјалног осигурања,
неискоришћене премије осигуравајућих друштва и др. Део средстава прибавља се на финансијском тржишту; позајмницама, продајом обвезница и
других задужница, дисконтом меница, позајмницама од државног трезора, од домаћих штедних и кредитних установа и на евротржишту. 3
Рефинансирање извозника обично је условљено његовим учествовањем у одређеном проценту или авансом иностраног корисника, када се
иностранство кредитира директно (код кредита испоручиоца). Иностраног купца (инвеститора) кредитирају произвођачи, извозници, пословне
банке или специјализоване организације. Ако извозни кредит одобрава произвођач, извозник или поједина банка, рефинансира их у великом
обиму специјализована институција. У развијеним западним земљама ове
институције могу и директно да кредитирају иностраног купца (тзв. „кредит купцу”), омогућавајући на тај начин извоз и онда када за њега не би
било интереса. Често се кредитира и на основу међународних кредитних
споразума или посебних аранжмана међудржавне помоћи. Када се помоћ
и кредити комбинују, тада они добијају одлике мешовите помоћи, а овакви
облици се најчешће практикују приликом извоза у неразвијене земље.
Данас се као основни облици финансирања извоза сматрају: 1) рефинансирање националних извозника и произвођача кроз систем есконта дисконта, банковног аванса или на основу уступања потраживања према
иностранству или реесконта меница, 2) директно одобравање кредита зајмопримца у иностранству, 3) издавање гаранција за извозне кредите, 4)
кредитирање иностраних влада у циљу извоза из земље кредитора, 5) мешовити кредити (комбинација помоћи и кредита), и 6) пружање услуга у
вези са извозом и осигурање извозних послова. 4
Као уобичајене кредитне технике за кредитирање извоза најчешће
се користе кредит добављача (supplier credit), кредит банке купцу (buyers
credit), кредит банке банци (bank-to-bank credit) као и бројне сложене конструкције финансирања. Услови кредитирања спроведени на овај начин
су повољнији од оних на финансијском тржишту. Каматне стопе су ниже
него код других врста кредита сличних карактеристика. Држава рефинансира одобрене кредите по нижим, преференцијалним каматним стопама,
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а понекад покрива и разлику између ове ниже и више комерцијалне каматне стопе коју би иначе наплатиле комерцијалне банке. Уз ове кредите
плаћа се обично и нижа банковна провизија, нижи су трошкови и премије
осигурања, поједностављена је процедура одобравања, а нуде се и друге
повољности.
Због жестоке конкуренције најразвијенијих земаља извозница, данас
је присутнија и тенденција склапања међудржавних споразума којима оне
ограничавају међусобну конкуренцију и покушавају смањити све веће издатке за ове сврхе. Предмет договарања су висина каматне стопе (одређивање минималних каматних стопа), дужина рокова отплате кредита, висина готовинског удела купца, регулисање локалних трошкова, третман
државне помоћи, финансирање специфичних намена (бродови, авиони,
нуклеарне електране, свемирске станице).
Наша пословна пракса данас је, због сложених транзиционих процеса,
као и осетљивости тржишта, углавном усмерена на краткорочне извозне
кредите. Ови кредити се одобравају од стране Агенције за осигурање и финансирање извоза (AOFI) и то на основу Одлуке о условима краткорочног
кредитирања и висини каматних стопа и провизија. Агенција одобрава
краткорочне динарске кредите са роком отплате до годину дана извозницима, домаћим правним лицима и предузетницима.
Регулисање кредитирања на међународном плану
Актуелна глобализација тржишта као неминовност са собом доноси
окретање производње и пласман производа у иностранство, што представља велики изазов с обзиром на жестоку конкуренцију на светском тржишту. У таквој ситуацији, једини начин за решавање проблема налази се
у регулисању „правила игре” и уједначавању праксе свих земаља. Овакве
тенденције нису мимоишле ни подручје регулисања извозних кредита.
Најразвијеније земље, које су и најактивније по питању извоза, па самим
тим и кредитирања извоза, због жестоке међусобне конкуренције принуђене су да склапају међудржавне споразуме. Њима у одређеној мери
ограничавају међусобну конкуренцију и покушавају да смање издатке
за ове намене. Треба нагласити да споразума који регулишу ово питање,
нема много. Данас се у пословној и правној пракси као најрелевантнији
наводи Споразум о смерницама за извозне кредите са јавном подршком
(Arrangment on Guidelines for Officaly Supported Export Credits) који је потписан у оквирима OECD-а и донет у форми ’’џентлменског споразума’’. Управо имајући у виду садржину датог документа, правилније би га било
назвати OECD Консензус, него OECD Споразум, будући да овде и није реч
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о Споразуму у правом смисли те речи. Пре свега из његовог оригиналног
наслова Arrangment (енг. arrange - уредити) јасно је стављено до знања да је
превасходни циљ акта уређење ове области. Да је документ већег степена
обавезности, вероватно би имао наслов Agreement, када би га и могли превести као Споразум. Међутим, велики део наше теорије и праксе о овом
документу говори као о Споразуму. Основна намена OECD Споразума је
одржавање здраве конкуренције и подстицање међународне трговине уз
регулисање службене подршке извозу кроз дефинисање минималних каматних стопа, стопа премија, максималних рокова кредитирања по појединим групама земаља у које се извози, зависно од нивоа развијености и
услова за кредитирање за кредите са роковима отплате дужим од 2 године.
Од 1978. године када је донесен, па до данас, претрпео је велики број измена. Последња измена датира од 11. јануара 2010. године. Одредбе Споразума, осим земаља чланица OECD-а и земаља чланица ЕУ, у својој пракси,
углавном, примењују службене извозно-кредитне агенције.
Поред Споразума OECD-а, који је данас најрелевантнији документ на
међународном плану, морамо споменути и регулативу донету у оквиру
Међународне уније осигуравача кредита и инвестиција (International Union
of Credit and Investment Insurance) познатији под називом Бернска унија, као
најстарије организације овога типа, настале 1934. године. Чланови Бернске
уније су приватне и државне институције које се баве осигурањем извозних кредита и инвестиција у иностранству. Данас Бернска унија има 51
члана из 43 земље. 5 Бернска унија је настала у циљу унапређења сарадње у
области развоја техника осигурања, али је њен првенствени циљ контрола конкуренције у области осигурања извозних послова. Сходно томе, она
промовише принципе у овој области као и услове под којима се одобрава помоћ код извозних послова. Чланови Бернске уније су у обавези да
међусобно размењују информације и са Унијом, а она блиско сарађује и са
другим међународним организацијама попут Међународног монетарног
фонда, Светске банке и регионалних развојних банака. Унија закључује
споразуме, издаје препоруке и охрабрује размену информација кроз три
комитета – за краткорочне послове, за средњорочне/дугорочне послове и
кроз комитет за инвестиционо осигурање (Илић, 2008). У оквиру свог поља
деловања Бернска унија је јасно установила правила по којима се, у зависности од врсте добара, може одредити максимална дужина кредита (Табела 1). У оквиру Бернске уније постоји и тзв. Прашки клуб који окупља нове
и релативно мале агенције које још увек не испуњавају неопходне услова
за чланство у Бернској унији. Прашки клуб окупља агенције из Централне
5 www. berneunion. org. uk.
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и Источне Европе, а настао је почетком деведесетих година прошлог века
на иницијативу Бернске уније и Европске банке за обнову и развој. Данас
Прашки клуб има 31 члана.
Табела 1: Правила Бернске уније у погледу дужине кредита
Врста добра или услуге

Дужина кредита

Сировине, примарни производи и
полупроизводи

Максимум шест месеци

Потрошна добра и потрошне улуге

Максимум шест месеци

Трајна потрошна добра

Максимум две године

Делови и компоненте укључујући
и припадајуће услуге

Максимум шест месеци, изузетно
до пет година ако је оправдано

Квази капитална добра,
укључујући и припадајуће услуге

У зависности од уговорене вредности,
максимум пет година

Капитална добра и пројектне
услуге.

Максимум пет година; могуће је и више ако
је у сагласности са споразумом OECD

Комплетне фабрике

Максимум пет година; могуће је и више ако
је у сагласности са споразумом OECD

Извор: Bern Union General Understanding (јануар 2001)
Светска трговинска организација (STO) је незаобилазна институција
када је реч о овој тематици. Она кредитну подршку извозу посматра у
ужем контексту, у оквиру правила о субвенцијама којима је изузетно посвећена. Према њеним правилима премије агенција за осигурање извоза
морају бити такве да покривају дугорочне оперативне трошкове и губитке
својих програма. Поред тога, уведен је принцип да агенције не би требалo
да конкуришу приватном сектору, што имплицира да оне треба да учествују у оним пословима за које приватни сектор није способан да се укључи. Међутим, захтев по коjeм агенције не треба да буду конкуренција приватном сектору не значи да не може доћи до њихове међусобне сарадње.
Напротив, задатак агенција је да својим деловањем допринесу јачању тржишта тако што ће бити комплементарне приватном сектору, односно охрабривати приватни сектор да преузме више ризика (Илић, 2008).
С обзиром да је ЕУ члан STO, одредбе о извозним субвенцијама се примењују на све земље ЕУ. Такође, имајући у виду да је велики број чланова ЕУ истовремено и члан OECD, одредбе из „џентлменског споразума” се
примењују кроз одредбе у законодавној регулативи ЕУ. Поред сагласности
са одредбама STO и OECD, ЕУ је установила и сопствени систем правила у
области финансирања извозних послова чији је основни циљ да се спречи
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нелојална конкуренција између агенција из земаља чланица ЕУ. Посебно је
значајно нагласити регуалтиву у оквиру краткорочног осигурања. Наиме,
према овој регулативи забрањена је државна помоћ код осигурања краткотрочних извозних послова (до две године) који се закључују са партнерима из земаља OECD. Ова одредба произилази из става да државна помоћ
код ових послова нарушава конкуренцију. У оваквим пословима ефикасно
може учествовати приватни сектор, с обзиром да постоји тржишни ризик
(marketable risk) који приватни сектор може осигуравати. Регулатива ЕУ,
дакле, дели ризик на тржишни (краткорочни) и нетржишни, па се сходно
оваквој класификацији и дозвољава државна помоћ код осигурања. У тзв.
нетржишни ризик спада углавном политички ризик чије је осигурање, регулативом ЕУ, дозвољено од стране агенција за кредитирање извоза (Илић,
2008).

РАЗВОЈ КРЕДИТИРАЊА ИЗВОЗА КОД НАС
Кредитирање извозних послова у Србији нема дугу историју. О кредитирању ове врсте на институционалан начин први пут се на овим просторима озбиљније говори у доба СФРЈ (од краја 1967. године). У жељи да
појача експанзију извозних послова тадашња Југославија, а по примеру
државне интервенције, доноси Закон о фонду за кредитирање и осигурање извозних послова. 6 На основу њега основан је Фонд за кредитирање
и осигурање извозних послова. Фонд је донео своја правила и непосредно
вршио кредитирање и осигурање извозних послова, а за обавезе Фонда гарантовала је Федерација. У процесу усклађивања ове врсте финансирања
и осигурања са Уставним амандманима, Федерација у току 1973. године
доноси неколико закона који додатно регулишу његов рад, а најзначајнији
међу њима је Закон о финансирању извозних послова против некомерцијалних ризика. 7 На основу донетих аката, чланице Фонда исте године
доносе Самоуправни споразум о управљању, пословању и организацији,
а у 1974. години и Статут Фонда. Према наведеним правним актима Фонд
је обављао две основне делатности: рефинансирање и осигурање извозних
послова (чл. 3 Споразума). Овај закон, по први пут, дефинише и појам извозних послова. Тако је према њему улагање имовине у сопствена, мешовита предузећа или филијале у иностранству извозни посао. 8 Као органи
6

Службени лист СФРЈ, бр. 31/67

7

Службени лист СФРЈ, бр. 71/73

8

Закон о финансирању извозних послова против некомерцијалних ризика, Службени
лист СФРЈ, бр 71/73, чл. 3, став 2
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Фонда били су предвиђени Скупштина, Извршни одбор, орган самоуправне контроле и два специјализована одбора, један за рефинансирање извозних послова, а други за осигурање извозних послова од некомерцијалних
ризика. У погледу гаранција Федерације за исплату штете по основу осигурања извозних послова против некомерцијалних ризика као и реосигурања, уколико средства Фонда нису довољна, Законом је предвиђено да се
средства Федерације дају у виду бескаматног кредита на основу уговора
између Савезног секретаријата за финансије и Фонда (Фалатов, 1983).
Године 1978. долази до нове организационе промене у области кредитирања и осигурања извозних послова. Законом о југословенској банци за
међународну економску сарадњу и о заједничким финансијским организацијама9, долази до укидања Фонда за кредитирање и осигурање извозних
послова. Послови из делокруга Фонда прелазе у руке Југословенске банке за међународну економску сарадњу – ЈУБМЕС, која је основана 26. јуна
1979. године. ЈУБМЕС банка је основана као специјализована финансијска
институција, која је путем допунског кредитирања (рефинансирања) и
осигурања извоза од некомерцијалних ризика била овлашћена да подстиче средњорочне и дугорочне извозне послове и унапређује дугорочну
производну, инвеститциону и финансијску сарадњу домаћих предузећа са
страним партнерима. До почетка деведестих година била је једина извозно
- кредитна агенција у региону Источне и Централне Европе. У својству специјализоване организације, Банка је закључила више споразума о сарадњи
са водећим организацијама за осигурање и кредитирање извозних послова и инвестиција у иностранству (HERMES, ECGD, COFACE, OND, SACE,
NCM, DUCROIRE, MIGA и друге), а имала је и статус посматрача у Бернској
унији. ЈУБМЕС банка је 1989. године постала прва банка у бившој СФРЈ
конституисана као деоничко друштво. У периоду 1979-1997. године, уз кредитну подршку Југословенске банке за међународну економску сарадњу а.
д. Београд, остварен је извоз на кредит у износу од 6,9 милијарди долара, од
чега је кредитирање и рефинансирање Банке износило 3,6 милијарди или
53,6% од вредности извоза на кредит. У периоду од 1979. до 1993. године
Банка је осигурала извозне послове (у готовом и на кредит) од некомерцијалних ризика у вредности од 10,3 милијарде долара. Највећи део овог
осигурања се односи на земље у развоју (79,6%) и то Африка – Либерија,
Либија, Алжир, Египат, Судан (37,2%), Азија – Ирак, Бурма, Индија, Индонезија, Иран, Сирија (33,1%) и Латинска Америка (9,3%). Сагледавајући
ове параметре, несумњиво се долази до закључка да је овај временски период био у потпуности обележен радом ЈУБМЕС банке, те је она омогући9

Службени лист СФРЈ, бр. 55/78
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ла знатну експанзију кредитних извозних послова. Октобра 1997. године,
ЈУБМЕС банка је трансформисана у комерцијалну банку. 10
У периоду трајања државне заједнице Србије и Црне Горе, проблемима
кредитирања, финансирања и осигурања извозних послова бавио се Фонд
за финансирање и осигурање извозних послова (Serbia and Montenegro
Export Credit Agency-SMECA). Фонд је основан Савезним законом 2002.
године као специјализована финансијска организација за пружање неопходне услуге извозно оријентисаним предузећима. Основне услуге Фонда
су биле: осигурање извозних послова; финансирање обртног капитала за
производњу робе за извоз, издавање гаранција за учешће на лицитацијама
за добро извршење посла и за поврат аванса, факторинг или откуп потраживања по основу извоза пре доспећа, обезбеђивање гаранција за увоз машина и опреме неопходних за производњу робе за извоз, обезбеђивање
техничке помоћи извозницима, израда кредитних анализа предузећима
из Србије и Црне Горе, итд. Овај Фонд је настао као пројекат Светске банке, а коме је снажну подршку дала и влада Италије, које су и обезбедиле
средства за рад Фонда (11 милиона долара Светска банака у виду кредита,
односно 10 милиона долара влада Италије у виду донације). Доношењу Закона и самом отпочињању рада Фонда претходио је Споразум о развојном
кредиту Светске банке. Споразум је ратификован у Савезном парламенту,
а републике чланице су дале гаранције на њега. Уговором између Државне
заједнице СЦГ, Републике Србије и Републике Црне Горе, о сарадњи на реализацији пројекта и омогућавања финансирања извоза испуњен је један од
кључних предуслова за почетак рада Фонда. 11 СЦГ је била земља високог
ризика због политичке несигурности, где страна предузећа и институције
нису имале потпуну сигурност при сарадњи са домаћим институцијама.
То је био и основни разлог због којег се овај пројекат реализовао уз помоћ
Светске банке, која је овој младој институцији обезбеђивла приступ међународном тржишту осигурања и тржишту капитала. Стога је свака полиса
осигурања или гаранција, када је то било потребно, била реосигуравана
10 www. jubmes. co. yu
11 Тим уговором уређени су односи између државне заједнице и сваке државе

чланице понаособ у погледу постојања Фонда, отплате кредита Светске банке
и одговорности држава чланица. Обавезе држава чланица су се огледале
у подршци спровођења пројекта, а у корист заинтересованих предузећа и
финансијских организација држава чланица, као и у омогућавању Фонду да
обавља све послове из свог делокруга. Код отплате датих кредита, користио се
кључ који је предвиђао да се учешће држава чланица у отплати одређује сходно
сразмери ангажованости средстава у свакој држави чланици (најкасније по
сразмери на последњи дан повлачења средстава кредита).
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на међународном тржишту осигурања. На све услуге Фонда били су примењивани врло строги критеријуми при оцени кредитне способности, а у
складу са нормама Светске банке. 12
Са осамостаљивањем Србије кредитирање и финансирање извоза поверено је, поред већ поменуте, и новој Агенцији за осигурање и финансирање извоза – AOFI. Иницијална средства за њен рад, у износу од 25 милиона евра, опредељена су из буџета Републике Србије. Слично Фонду и
Агенција у својој политици дефинише следеће услуге: кредитирање извозних послова (укључујући директно кредитирање, суфинансирање и рефинансирање кредита преко пословне банке извозника), осигурање потраживања извозника по основу извозних послова, међународни и унутрашњи
факторинг, издавање гаранција, консалтинг. 13 У првом реду уочава се да
AOFI, у свом раду, попут Фонда, подржава углавном краткорочне послове.
Поред тога, интересантно је приметити да AOFI, према својој пословној
политици, захтева одређене услове када су у питању спољнотрговински
послови и извозници који аплицирају за одређене услуге. Услови су подељени на опште (вредност оствареног извоза, остварен нето резултат у
претходној години, учешће домаће робе у извозу у износу од мин. 51%)
и посебне (позитивна оцена бонитета, позитивна оцена рентабилности
пројекта, позитивна оцена квалитета, сигурности средстава обезбеђења),
као и додатни необавезујући услови (остваривање позитивног нето ефекта
и статус претежног извозника). На бази ових услова може се констатовати
да су они примарно формулисани у циљу остварења основних принципа
формирања агенције - ликвидност, сигурност и рентабилност. Тек назнаке
подршке одређеним циљевима економске политике (нето девизни ефекат)
се налазе код додатних, необавезних услова (Илић, 2008).
Када се узму у обзир активности обе агенције за кредитирање извоза
у Србији, може се закључити да финансијски потенцијал агенција за кредитирање извоза у Србији није довољан да се у већој мери подржи наступ
српских предузећа у иностранству. Уколико се упореди финансијски потенцијал српских агенција и агенција у Чешкој и Словенији, запажа се да
је потенцијал домаћих агенција (чак и збирно посматрајући) знатно мањи.
Укупна актива SMECA и AOFI износи свега 48,1 мил. € на крају 2006. године, док су активе Чешке извозне банке и Словеначке извозне и развојне
банке знатно веће и износе 933,8 мил. €. Разлика у финансијском потенцијалу се уочава и ако се, као релативан показатељ, ставе у однос актива

12 www. smeca. rs
13 www. aofi. rs
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агенција и остварени извоз у 2006. години. Агенције, које су активне данас,
поред поклапања услова које пружају, врше подршку углавном краткорочним пословима, док средњорочни и дугорочни изостају. Пословна политика српских агенција се руководи начелима ликвидности, сигурности и
профитабилности и у оквиру исте се не инкорпорирају неки од елемената
који имају за циљ да ојачају структуру самог извоза, као сто је то био слуцај
са ЈУБМЕС банком (Илић, 2008).

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА
КРЕДИТИРАЊА ИЗВОЗА У СРБИЈИ
Једно од основних обележја макроекономских кретања у Србији након
2000. године јесте висок спољнотрговински дефицит, односно дефицит текућег платног биланса (Табела 2).
Табела 2. - Кретања у спољном сектору
у периоду 2001-2007. година (у мил. долара)
Извоз робе

2001
1,721. 0

2002
2,075. 0

Увоз робе

4,261. 0

5,614. 0

Спољнотрговински
дефицит
БДП

2003
2,756. 2

2004
2005
2006
3,523. 4 4,481. 8 6,441. 9
10,753. 10,461. 12,712.
7,476. 8
2
3
6

2007
8,857. 6
17,689.
4

-2,540. 0 -3,539. 0 -4,720. 6 -7,229. 8 -5,979. 5 -6,270. 7 -8,831. 8
11,812. 15,840. 20,344. 24,516. 26,231. 30,409.
0
7
8
6
5
2
14. 6
13. 1
13. 5
14. 4
17. 1
21. 2
36. 1
35. 4
36. 8
43. 9
39. 9
41. 8

40,720.
3
21. 8
43. 4

Извоз (% БДП)
Увоз (% БДП)
Спољнотрговински
-21. 5
-22. 3
-23. 2
-29. 5
-22. 8
-20. 6
-21. 7
дефицит (% БДП)
Дефицит текућих
трансакција (без
-876. 0 -1,743. 0 -1,946. 0 -3,308. 0 -2,555. 0 -4,199. 3 -7,165. 8
донација)
Дефицит текућих
трансакција (без
-7. 4
-11. 0
-9. 6
-13. 5
-9. 7
-13. 8
-17. 6
донација, % БДП)
Напомена: У 2006. и 2007. години укључена је спољнотрговинска размена са Црном Гором

Извор: Подаци РЗС и НБС
Током целог периода бележено је високо учешће спољнотрговинског
дефицита и дефицита текућих трансакција у БДП. У 2007. години забележени су дефицити који су претили да наруше макроекономску стабилност
и изазову платнобилансну (валутну) кризу. У односу на успешне транзиционе земље, а нарочито оне које су сада чланице ЕУ, привреда Србије није
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довољно конкурентна. То као импликацију има недовољан ниво инвестиција, низак ниво провредне активности (мерене висином БДП по становнику) и низак извоз. Обзиром на напред наведено, али и на чињеницу да је
Србија релативно мала земља, релативно оскудна ресурсима, у наредном
периоду као императив се намеће повећање извоза како би се обезбедила
макроекономска стабилност, кроз стабилност девизног курса, повећала
производња, а тиме и запосленост и животни стандард грађана и на крају,
омогућило уредно сервисирање спољног дуга (Илић, 2008).
У циљу дефинисања подстицања политике извоза (Илић, 2008) потребно је:
•

дати већу подршку извозу на нова тржишта, посебно традиционалних тржишта бивше СФРЈ, која су данас брзорастућа,

•

већу пажњу посветити извозу на тржишта Руске федерације и других земаља где се као конкурентска предност појављују и Споразуми о слободној трговини;

•

усмерити значајнија средства за издавање гаранција, јер су инвестициони радови у иностранству традиционална извозна грана
Србије, а где је потребан читав спектар финансијских услуга (издавање гаранција за учешће на лицитацијама, за добро обављање
посла, кредитирање, осигурање),

•

повећати средства за подршку средњорочним и дугорочним пословима,

•

укључити у пословну политику агенција веће стимулације за
подршку одређеним врстама извозних послова од већег знацаја за
привреду,

•

увести додатне линије за подршку малим и средњим предузећима,
будући да су она део привреде који је тренутно у највећем проблему
(свим развијеним земљама је то стожер развоја),

•

успоставити додатни механизам којим би се успоставила јача веза
свих државних институција које се баве подршком извоза (данас је
у Србији у склопу подршке извоза активно чак пет државних институција: Фонд за развој, Гаранцијски фонд, AOFI, Фонд за осигурање и финансирање извозних послова и њима је евидентан недостатак координације, те је од значаја, поред разматрања постојања
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њиховог броја и успостављање веће специјализације међу њима),
•

додатно ојачати транспарентност и контролу рада агенција за контролу извоза,

ЗАКЉУЧАК
Упоређујући нашу државу и њена правна решења у проблемима помоћи извозу са међународним решењима уочљиво је да су и она прилично
„крхка”, као што је, уосталом, и сам наш извоз. Нема сумње да су транзициони процеси донели и приближили тржишну привреду овим просторима, те да су успели да наметну и правна решења која са собом таква
привреда носи. Међутим, она бар за сада, нису стабилна и сигурна. То је
и разумљиво када се има у виду временски период који је протекао од почетка транзиције и уопште имајући у виду све околности које прате српску
привреду у последњој деценији, а поготово извоз.
Ово је нарочито изражено у области кредитирања где у пуној мери
до изражаја долази финансијска моћ и снага државе, која је код нас занемарљиво мала у односу на најразвијеније земље. Отуда и не чуди што извозник из Србије може да рачуна само на краткорочне државне кредите. Са
друге стране, у развијеним земљама ретко који извозник и узима кредит
са државном подршком који није најмање средњег рока. То је и логично
с обзиром да је циљ оваквих кредита омогућавање реализације пројеката
који су по правилу финансијски захтевнији. Карактер кредита са јавним
подршкама се најбоље види у Споразуму OECD о кредитима са јавном
подршком који се дају на средњи и дуги рок.
Наша земља је тренутно у таквој ситуацији, да без развоја извоза њен
даљи просперитет, а може се рећи и опстанак, је доведен у питање. Укључивање у „светску утакмицу” тражи добро припремељене „такмичаре”. Нажалост, услед догађања која су потресала нашу земљу протеклу деценију,
а и специфичности раније привреде, српске компаније су у заостатку за
многим земљама. Утолико им је задататак тежи, а већа обавеза државе да
их на сваки могући начин оспособи и учини конкуретним. Истовремено,
прокламована жеља за укључивањем државе у међународне финансијске
институције (ММФ, Светску банку и остале), као и жеља за уласком у ЕУ,
пред државу ставља задатак и јачања сопственог тржишта. Односно стварања услова и могућности да домаћа предузећа на домаћем терену издрже
„утакмицу” по отварању тржишта, до кога ће неминовно доћи у годинама
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које следе.

SUMMARY
CREDIT FINANCING AS A FORM OF STATE AID
INTENDED FOR EXPORTERS
There are different ways in which the state can help its companies to export. Although this topic comprises of a very complex
legal economic area, generally, it can be considered from three basic aspects: 1) from the position of a company that wants to export
a certain product or service on a foreign market, 2) from the aspect
of a state which wants to advance its export, and by doing that
improve its balance of payments, and 3) from the aspect of an international market as a controller, but also the place of launching a
product, service or investment.
This paper deals with explaining credit financing as a form of
state aid for exporters, primarily from a theoretical and comparative-historical aspect. Considering this issue from the viewpoint
of the importance of crediting export by the state, from regulatory
mechanisms on an international level to observing the crediting
development on the territory of former SFRJ, the intention was to
draw attention to the importance of this economic-legal category
in the light of export development, as a determinant of our country’s economic development and prosperity.
Key words: crediting, state aid, exporters
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RESUME
Ways in which states can help thair own exporters in marketing products
to foreign markets and make a profit are different. Often this is implemented
with the active financial participation of public institutions through state aid or
subsidies. In this way, provide for the certain advantage, but that is not based on
market criteria.
Modern business in world today is almost unthinkable without the financial
instrument - loans and credit transactions have become one of the central
issues of economic and legal disciplines that examine the banking and banking
activities. A large number of different modes of occurrence loans in practice to
the extent that the rich diversity of contemporary theory, especially legal, more
happiness views that deny the usefulness and the possibility of establishing a
general term loan and credit agreement. Since the credit transaction does not
exist as a determinate term, but exist only different types of credit transactions,
it is in theory the definition of the term limit for specific types of legal work.
Common feature of all countries is to establish a variety of barriers in the
import and undertake a series of measures that seek to promote their own
exports. The system of export financing in the framework of these measures
has such an important place. Loan and credit conditions, the price and quality,
now an element of competitive advantage bidders. Affordable credit and other
financing conditions rarely offer individual participants in international trade.
One of the basic features of macroeconomic trends in Serbia after 2000.
is the high trade deficit and current account deficit. During this period has
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been a high share of trade deficit and current account deficit to GDP. This has
implications as insufficient level of investment, low economic activity (measured
by GDP per capita height) and low exports. Comparing our state and its legal
solutions to solve these problems with solutions of other states it is obvious that
she pretty’’fragile’’. There is no doubt that the transition process brought closer
market economy in this region, and that they managed to impose legal measures
that is to take such an economy carries. However, it at least for now, are not stable
and secure. This is understandable when one bears in mind the time period that
has elapsed since the beginning of transition and even taking into account all
the circumstances that followed the Serbian economy in the last decade, and
especially exports.

Овај рад је примљен 31.05.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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Кључне речи: премија осигурања у Европској унији,
осигуравајуће компаније, канали дистрибуције

УВОД
Данас је осигурање делатност која почива на научној и стручној основи. Развијеност тржишта осигурања је показатељ (индикатор) степена
развијености одређене земље. Правило је да је ово тржиште најразвијеније
управо у најнапреднијим земљама (Велика Британија, Јапан, Швајцарска,
Немачка, Француска, Италија). Степен развијености осигурања у једној
држави процењује се на основу индикатора који се добија као однос између
наплаћене премије осигурања per cаpitа и националног дохотка per cаpitа.
Један од циљева јединственог тржишта финансијских услуг ЕУ (чиме
и услуга осигурања) је отварање могућности оснивања подружница осигуравајућих друштава у свим земљама чланицама, са циљем да полиса
купљена било где на териоторији ЕУ има вредност на целој територији
ЕУ. Због одређених различитости међу земљама чланицама, споразум о
заједничком тржишту осигурања није остварен. Смернице које у оквиру
Заједнице пружају основу за стварање јединственог и слободног тржишта
осигурања дефинишу три подручја: слободу оснивања подружница и супсидијара, слободу продаје услуга осигурања у земљама чланицама, слободно кретање капитала у заједници.

ТРЖИШТЕ ОСИГУРАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Савремено тржиште осигурања има своју разгранату институционалну мрежу. Ту мрежу чине: осигуравајућа друштва (акционарска друштва,
друштва за узајамно осигурање), брокери осигурања (посредници), агенције за пружање других услуга, дирекције за надзор над пословањем
осигуравајућих организација, професионална удружења (удружење осигуравајућих организација, удружење актуара, пулови за осигурање и реосигурање).
Поред њих, важно место припада и осигураницима (физичка и правна
лица). Једно од најпознатијих светских тржишта осигурања је лондонски
Лоyд. Ово име у свету осигурања значи сигурност, објективност и струч-
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ност4.
Специфичност савременог тржишта осигурања огледа се кроз све веће
укључивање банака у функционисање и рад осигуравајућих компанија. То
је процес познат као bаncаssurаnce5. Земље ЕУ у којима је ова стратегија
нарочито развијена су: Швајцарска, Холандија, Шпанија, Велика Британија и Немачка. Повезивање банака и осигуравајућих компанија у САД
дозвољено је на основу Gramm - Leach - Bliley Act-а из 1999. Овај закон је
омогућио корисницима да на једном месту добију све потребне финансијске услуге. Са друге стране, ефекти су се одразили на снижавање цена услуга финансијских компанија. Финансијски сервис на који се односи поменути закон обухвата: позајмице, инвестирање, продају полиса осигурања,
давање финансијских савета и сл.
Повезивањем је постигнуто ширење производног асортимана и простор за инвестиционе активности. Важно је указати и на то да је интеграција
помогла да обе институције (и банке и осигуравајуће организације) смање
своје ризике у случају неуспеха у појединим пословима. Заједнички наступ
смањује ризик, смањује цену производа (услуга) и обезбеђује шири спектар клијената. Оваква форма пословања подразумева да је банка већински
партнер у осигурању и да продаје производе осигурања преко банковних
канала дистрибуције. Предности банкарског осигурања су:
1. смањење аквизиционих трошкова (трошкови закључења уговора
о осигурању). Рецимо, трошкови продаје осигурања живота преко
банкарског шалтера изискују 8% прихода од премија, док продаја
преко осигуравајућих организација изискује 22%. За иностране
осигураваче учешће дистрибутивних трошкова иде и до 40%,
2. смањују се трансакциони трошкови на финансијском тржишту због
присутног феномена економије обима и економије разноврсности.
Ово значи следеће: већи број трансакција од стране једног истог
субјекта ствара исти профит, али и мање трошкове за кориснике
услуга. Привлачење још једног комитента не ствара готово никакав
трошак због аутоматизоване обраде података,
3. смањује се ризик, односно обезбеђује његова диверзификација,
4. омогућено је боље познавање тржишта осигурања, тржишних
4

Маровић Б. , Осигурање, Финансинг центар, Нови Сад, 1997

5

Осигурање путем банака.
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учесника и тржишних инструмената,
5. повећава се финансијски капацитет новонасталог субјекта. То је
управо последица међународне повезаности националних економија, слободног кретања капитала, тежње ка присвајању већих
профита и смањењу трошкова пословања, што је захтевало и окретање ка предностима економије обима, коју обезбеђује поменута
интеграција банака и осигуравајућих организација.

ОСИГУРАВАЈУЋЕ КОМПАНИЈЕ И ЊИХОВО ПОСЛОВАЊЕ НА
ТРЖИШТУ
Процесом дерегулације и глобализације финансијског тржишта у Европи, омогућено је слободно кретање капитала и услуга, као и интеграција финансијских институција и њихово деловање ван матичне земље,
односно њихова интернационализација. Као резултат ових појава, све је
више актуелан процес bankassurance-а, односно процес повезивања банака
и осигуравајућих компанија. Резултати повезивања јесу процеси њиховог
припајања, креирања заједничких производа и инвестиционих фондова,
као и заједничко учешће у капиталу. Ипак, неопходно је нагласити разлику између банака и осигуравајућих компанија.
Осигуравајуће компаније имају за примарни циљ пружање сигурности и заштите, а не формирање капитала као што је то случај са банкама.
Осигурање које се продаје (сигурност), зависи од степена испуњених обавеза осигуравајуће компаније према осигураницима. Главни фактор продаје осигурања, заправо, и јесте само поверење у осигуравајућу компанију.
Притом, осигуравајуће компаније су у повољнијем положају од банака, јер
своје обавезе могу покривати из премија нових уговора из осигурања.
Разлика између банака и осигуравајућих компанија огледа се и у начелу профитабилности који је код банака јаче изражен.
Осигуравајуће компаније не обрачунавају камате осигураницима за
уплаћену премију и не покривају своје трошкове из камата и накнада за
пословне трансакције. Трошкови пословања укључени су у премију, односно цену осигурања. Као изузетак једино се може поменути животно
осигурање, као дугорочно осигурање у којем укамаћена штедна премија
мора дати осигурану суму у доспећу обавеза. У животном осигурању које
је комбинација штедње и покрића ризика, део трошкова се може покрити
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оствареним каматама на улагања. За пословање осигуравајућих компанија, за разлику од банака, оснивачки капитал има значаја само на почетку пословања. Разлог је тај што се све обавезе из осигурања, у суштини,
покривају из унапред уплаћене премије.
Процесом глобализације долази и до све веће међународне интеграције
пословања осигуравајућих и реосигуравајућих компанија. Велике осигуравајуће компаније преузимају слабије конкуренте, односно долази до
њиховог спајања или припајања. У Западној Европи забележено је 15 припајања и спајања ових компанија, где је вредност сваке поједине интеграције износила више од 2 милијарде америчких долара, а све са циљем што
дубљег и ширег продора на финансијско тржиште6. Разлози интеграција
осигуравајућих компанија јесу појачана конкуренција, улазак страних
компанија, капитала и знања, као и промене каматних стопа на финансијским тржиштима.
Најзначајнији утицај на развој привреде осигуравајуће компаније остварују кроз своју финансијско – посредничку функцију, односно кроз
улогу институционалних инвеститора.
Растом животног осигурања, односно трансфером ризика живота
на осигуравајуће компаније, путем премија животног осигурања, а захваљујући таблицама смртности и актуарским методама, те релативној
предвидљивости обавеза, повећавају се и укупна расположива средства
која осигуравајућа компанија може пласирати на финансијско тржиште.
Осигуравајућа компанија на тај начин прикупља дугорочна и обимна премијска средства, која се у циљу солвентности и профитабилности пословања могу дугорочно пласирати (средства математичке резерве).
Обзиром да су обавезе код имовинског осигурања мање предвидљиве,
јер се никада не зна моменат настанка и висина настале штете, средства
прикупљена премијама имовинског осигурања могу се пласирати искључиво у сигурне и углавном, краткорочне пласмане.
Осигуравајуће компаније које се баве имовинским или шире, неживотним осигурањем, морају што прецизније дефинисати своје обавезе (из
већ поменутог разлога мање предвидљивости обавеза) да би правилно
структурирале свој инвестициони портфолио.
Међутим, растом удела и висине укупне премије животног осигурања,
6

Swiss RE, Economic Research & Consulting, June 2000.
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повећавају се укупно расположива средства сектора осигурања, која се
могу пласирати на финансијска тржишта.
То даље доводи до повећања укупног опсега пословања осигуравајућих
компанија, односно побољшања њихове конкурентности на тржишту. Да
би осигуравајуће компаније пласирале своја средства на финансијска тржишта, неопходно је да у сваком моменту располажу са довољним средствима за испуњење доспелих обавеза према осигураницима. Обавезе
осигуравајућих компанија карактерише следеће:
•

чине суштину осигурања (реализацију сигурности приликом настанка осигураног случаја),

•

не настају задуживањем на финансијском тржишту и

•

углавном се односе на резерве као будуће обавезе за исплату, по
основу настанка осигураног случаја.

У циљу правилног вођења пословне политике, осигуравајуће компаније из средстава премије формирају резерве. Правилна процена резерви
је од изузетног значаја.
Средства резерви морају бити довољна за покриће будућих обавеза и
морају се пласирати на одговарајући начин, односно на оне рокове усклађене обавезама из појединих врста осигурања. Средства се могу улагати само
према, и у складу са статистичким очекивањима наступања штета и доспелости обавеза осигуравача.
Да би успоставили равнотежу између доспелих обавеза из осигурања
и пласмана, на финансијском тржишту, менаџери осигуравајућих компанија морају водити рачуна да се успостави структурални и рочни склад
између улагања и доспећа обавеза, односно рочност обавеза мора бити
главна смерница за одређивање пласмана.
Пласирањем средстава на финансијско тржиште, осигуравајуће компаније теже да максимизирају приход од пласмана са што мањим степеном ризика. Како увек могу настати одступања у очекиваним и стварно
насталим обавезама, осигуравајуће компаније морају располагати одређеним вишком средстава, као и оптималним портфолиом пласмана, како би
правовремено регулисале своје обавезе. Због поменутог одступања, примећује се и све већа тенденција улагања у краткорочније пласмане, као и
пласмане са нижим приносима. Основни разлог јесте избегавање ситу-
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ације у којој би осигуравајуће компаније због непланиране штете, односно
настале обавезе, продавале своје ХОВ по нижим ценама у односу на њихову стварну вредност. Послујући на финансијском тржишту, осигуравајуће
компаније се сусрећу и са ризиком промена каматних стопа, који у лоше
структурираном портфолиу може довести до пада вредности пласмана.
Из поменутог разлога, осигуравајуће компаније поред ризичних пласмана
(опција, фјучерса и сл. ) поседују сигурне, односно мање ризичне пласмане
у својој имовини.
Посматрајући портфолио хартија од вредности осигуравајућих компанија развијених земаља, може се закључити да се средства углавном пласирају у обвезнице. У циљу максималног смањења ризика, осигуравајуће
компаније највише улажу у државне обвезнице. Улагањем у државне обвезнице, компаније стичу одређене пореске олакшице у већини развијених земаља, док држава својим ауторитетом и пореским системом гарантује сигурност уложених новчаних средстава.
Пласмани осигуравајућих компанија које се баве осигурањем имовине
разликују се по својој структури од пласмана осигуравајућих компанија
које се баве осигурањем живота. Разлог је у томе што ове компаније не
воде рачуна само о кредитном и каматном ризику, већ пре свега ликвидности, будући да су исплате чешће и веће него исплате код осигурања живота. Из поменутих разлога, ове компаније значајан део средстава морају
да држе у високоликвидној активи (готовина, благајнички и комерцијални
записи...). С обзиром на природу пословања осигуравајућих компанија,
управљање имовином, односно портфолиом ХОВ и кредита, треба да буде
основа за успостављање билансне равнотеже осигуравајућих компанија.
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Као осигуравач, Алианс је лидер на немачком тржишту и има јако
међународно присуство. У фискалној 2009 Алианс група остварила је
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укупан приход од преко 97,4 милиjарди евра. У 2006 Алианс СЕ, матично
предузеће, постала је прва компанија у EURO STOXX 50 Indeks је усвојио
правни облик Societas Europaea што је нови европски правни облик за акције корпорације
Поред квалитетних финансијских перформанси, низ других активности и фактора су од значаjа за одрживи раст конкурентске снаге и вредности овог предузећа.
Табела бр. 1 Највеће Европске осигуравајуће компаније- гурпације
Позиција

Групација

1
2
3
4 (+2)
5
6 (-2)
7
8
9 (+1)
10 (-1)
11 (+2)
12 (+4)
13 (+8)
14 (-3)
15
16 (-2)
17 (-5)
18
19 (+3)
20 (-3)

Allianz
Axa
Generali
Zurich
Aviva
ING
CNP
Aegon
Crédit Agricole
Prudential
Talanx
Eureko
Mapfre
Standard Life
Ergo
BNP Paribas
Old Mutual
Groupama
Covea
Swisslife

DE
FR
IT
CH
UK
NL
FR
NL
FR
UK
DE
NL
ES
UK
DE
FR
UK
FR
FR
CH
Тотал

Директна
премија у €
2008
89. 003
86. 857
67. 473
46. 291
45. 259
43. 121
28. 323
22. 409
21. 999
20. 999
19. 700
19. 306
17. 711
17. 334
16. 578
16. 100
15. 144
13. 078
12. 070
12. 028
630. 783

Директна
премија у €
2007
93. 656
88. 400
64. 791
39. 393
43. 005
45. 011
31. 530
26. 900
24. 300
25. 476
20. 100
14. 853
14. 466
22. 267
16. 401
18. 000
21. 732
14. 509
12. 069
14. 607
651. 466

Раст 08/07

Извор: CEA Statistics No 41,European insurance in figures,
data 1999-2008, Julu 2010
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-5,0%
-1,7%
4,1%
17,5%
5,2%
-4,2%
-10,2%
-16,7%
-9,5%
-17,6%
-2,0%
30,0%
22,4%
-22,2%
1,1%
-10,6%
-30,3%
-9,9%
0,0%
-17,7%
-3,2%
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Табела бр. 2 Осигуравајуће компаније у Европи 7
Држава
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
UK
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR

2007
Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Cyprus
Czech Republic
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Croatia
Hungary
Ireland
Iceland
Italy
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Slovenia
Slovakia
Turkey

71
156
41
143
30
52
609
202
19
357
63
464
1. 017
86
23
31
233
9
234
37
28
94
21
41
352
118
76
83
42
392
20
24
56

2008
71
151
45
148
34
53
607
202
20
296
63
461
972
85
25
30
236
9
239
42
30
96
23
44
335
122
66
85
43
381
21
20
59

CEA

5. 224

5. 114

EU 27

4. 838

4. 709

Извор: CEA Statistics No 41,European insurance in figures,
data 1999-2008, Jul 2010

7

Нису обухваћене све земље европског континента
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ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕВРОПСКОГ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА
Делатност осигурања представља важан фактор стабилности финансијског сектора и битно утиче на развој привреде сваке земље. Тржиште
осигурања земаља Југоисточне Европе карактеришу значајне промене
проузроковане различитим темпом привредног развоја. Земље које се
припремају за улазак у Европску унију спроводе брже реформе, а знатан
је и продор страног капитала услед смањења финансијских и политичких
ризика.
Анализа сектора осигурања најбоље се реализује компарацијом основних показатеља развијености осигурања, анализом одступања вредности
индикатора посматраних тржишта у односу на тржишта осигурања земаља Европске уније, као и прогнозом развоја осигурања у будућности. У
показатеље развијености осигурања убрајамо:
1. опште економске показатеље (бруто друштвени производ-БДП,
БДП по глави становника – БДП per capita и број становника);
2. опште показатеље осигурања (укупна бруто премија, бруто премија животних и неживотних осигурања, износ премије за реосигурање, и др. ) и
3. специфичне показатеље осигурања (коефицијент пенетрације осигурања - удео премије у БДП и коефицијент густине осигурања износ премије по становнику).
CAE (Comite Europeen des Assurances), је Европска федерација осигурања и реосигурања, са преко 33 чланица – удружења националних осигурања, представља све врсте осигурања и реосигурања предузећа, на
пример, пан-европског предузећа, компанија, великих, малих и средњих
предузећа. CAE представља предузећа која чине око 95% од укупног броја
европских премија. Оси`гурање даје значајан допринос привредном расту
и развоју европске економије. Европски осигуравачи генеришу приходе од
преко 1 050 милијарди €, запошљавају милионe људи и улaжу више од 6 800
милијарди € у привреду8.
Премија осигурања у Европи за 2008. и 2009. годину
Финансијска криза озбиљно је утицала на економију ЕУ од јесени 2007.
8

www. cea. eu

260

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 251-271

Према подацима Еуростата, после раста од 0,7% у 2008, реални БДП у ЕУ
смањио се на око 4% у 2009. Изузетне мере стављене у оквиру Европског
економског плана опоравка, помогле су да се поврати поверење у банкарски сектор и да подрже захтев за раст тржишта капитала у марту 2009.
године.
Како су европски осигуравачи међу највећим институционалним инвеститорима, њихова укупна актива порасла је 2009. године. Супротно од
2008. године, економски пад је више утицао на неживотно у односу на животно осигурање у 2009. години.
Подаци за 2009. годину показују да је европска индустрија осигурања
претрпела последице кризе добро, растом укупне премије 3%, по сталном
курсу, те износом од 1. 054 милијарди €. Овај раст је углавном вођен растом
у сектору животног осигурања, који чини више од 60% премије осигурања
у Европи. Поређења ради, годину дана раније укупне премије пале су за
6%, посматрано по сталном девизном курсу.
Европска премија животног осигурања, достигла је око 647 милијарди
€ у 2009, што је према константном курсу, 5% више у односу на претходну годину. Највећа тржишта су Велика Британија, Француска, Немачка и
Италија, које заједно чине скоро 75% свих премија животног осигурања у
Европи.
После скоро 3% раста у 2008. у непрестаној размени стопе, укупне европске премије неживотног осигурања смањене 2009. године, са 417 милијарди € на 406 милијарди €. Овај привремени благи пад неживотног осигурања је у великој мери резултат рецесије, тј. чињенице да су осигураници
у ЕУ спремнији да се одрекну неживотног осигурања или да смање трошкове овог осигурања.
Више од 30% од укупне премије неживотног осигурања чини осигурање моторних возила. Тржиште осигурања моторних возила уједно је
и једно од најконкурентнијих. Тржиште највише воде Италија, Немачка,
Француска и Велика Британија, које заједно чине око 60% од ове премије
(осигурања моторних возила) у Европи.
Процењује се да ће премија осигурања моторних возила у 2009. години
износити 124 милијарди € док је у 2008. години она износила 127 милијарди €.
Премија здравственог осигурања је други по величини од укупне пре-
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мије неживотног осигурања и чини 25% од укупне европске премије. Овај
сектор предводило је холандско и немачко тржиште, које заједно чини
више од две трећине свих премија здравственог осигурања ЕУ. Процена је
да ће у 2009 . години, премије здравственог осигурања, мада је раст успорен и даље расти, те да ће достићи 100 милијарди €, док су за 2008. годину
износиле 99 милијарди €, а 93 милијарди € у 2007. години.
Осигурање имовине представља скоро 20% премије неживотног осигурања. Три водећа тржишта Велике Британие, Немачке и Француске, која
заједно чине 55% удела у овој премији. У 2009. премије осигурања имовине
су остале углавном стабилне, и износе око 80 милијарди €.
Након раста на тржишту капитала који је почео крајем марта 2009.
европски осигуравачи процењују да је укупни инвестициони портфолио
спасен. Процењује се да је спасено преко 6 500 милијарди € у 2008. до 6 800
милијарди € у 2009. години, што представља раст више од 5%, у односу на
пад од 8% у 2008. години.
Оно што је веома значајно истаћи јесте да са 40% удела у светском тржишту осигурања, тржиште осигурања ЕУ је највеће на свету.
Приказ број 1 Дистрибуција премија осигурања у 2008. години
Okeanija i Afrika 3%

Azija 22%
Evropa
41%

1

Južna Amerika i Karibi
2%
Severna
Amerika
32%

2
3
4
5

Извор: Swiss Re, Sigma No. 3/2009: “World insurance in 2008”

ОСИГУРАЊЕ У ПРИВРЕДИ
Осигурање омогућава, како физичким, тако и правним лицима да при-
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вређују у стабилном окружењу. Осигурање не само да олакшава економске
трансакције заштите од ризика већ и промовише финансијску стабилност,
мобилишући штедњу, што ће омогућити да се ризицима руководи ефикасније, те да се подстакне ублажавање губитака и подстиче ефикасност
алокације капитала.
Осигуравајућа друштва која се баве услугама животног осигурања исплатила су више од 610 милијарди € осигураницима у 2007. години, пружајући им капитал, ренте, пензије и заштиту од смрти. Осигуравајућа
друштва која се баве услугама неживотног осигурања платила су више од
200 милијарди € потраживања осигураницима у 2007. години, од чега је
потраживање 90 милијарди € за осигурање моторних возила. Приватно
здравствено осигурање обезбедило је око 12% свих трошкова за здравство
у Европској унији у 2007. години.
Европски осигуравачи инвестирали су више од 6 800 милијарди € или
око 50% БДП-а у економију ЕУ у 2008. години.
Европска осигуравајућа индустрија запошљава скоро 1 милион људи
директно (а постоји још око милион спољних сарадника и независних посредника).

На дан 31. децембра 2008, европска осигуравајућа индустрија имала
је уложених око 6. 800 милијарди € у акције, обвезнице и друга
средства на име неколико милиона осигураника.
Приказ број 2 Улагања европских осигуравача

∎ улагања осигуравача неживотног осигурања ∎ улагања осигуравача
животног осигурања ∎ укупна улагања улагача
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Извор: CEA, European insurance- Key facts, September 2009.

Очекивани пад улагања у 2008. години резултат је финансијске кризе,
као и депресијације фунте стерлинга у односу на евро.
Развој укупног портфолиа улагања, углавном је вођен од стране
животног осигурања, јер инвестиције фонда животног осигурања
чине више од 80% укупних инвестиција из осигурања.
Велика Британија и Француска су најзначајнији тржишни учесници,
који заједнички чине више од 50% свих улагања животног осигурања
ЕУ. Највећу компоненту инвестиција европских осигуравача, у
портфолио улагањима су дужничке хартије од вредности и друга
дужничка средстава (35%), које следе удели и друга променљива
средства обезбеђења (33%). Кредити представљају 15% укупних
улагања.
Приказ број 3 Улагања европских осигуравача

∎ дужничке хартије од вредности и друга дужничка средства
∎ удели и друга променљива средства обезбеђења ∎ депозити код кредитних институција ∎ кредити ∎ заједничка улагања ∎ остало
Извор: CEA, European insurance- Key facts, September 2009.

264

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 251-271

ПРЕМИЈЕ
Укупна бруто премија на европском тржишту се готово удвостручила
током последњих десет година и износи 1 058 милијарди € у 2008. Ово у
процентима износи:
•

Животна осигурања 61%

•

Имовина, моторна возила 27%

•

Несрећни случај и здравствено осигурање 12%

Дакле, учешће се разликује међу земљама.
У 2008. просечна премија по глави становника износила је 1. 803 € у односу на 1. 154 € пре 10 година (номинално). 2008. године у просеку је однос
по глави становника био дисперзован:
•

животна осигурања 1. 095 €

•

имовина, транспортно осигурање 496 €

•

несрећни случај и здравствено осигурање 212 €

У 2008. години, премија према рацију БДП достигла је 7,7%, у односу
на 7% десет година раније Овај однос варира знатно од земље до земље, у
распону од 1,2% у Турској до 13,8% у Великој Британији.
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Приказ број 4 Премије у земљама ЕУ за 2008. годину

∎ животна осигурања
∎ осигурање имовине и транспортно осигурање
∎ осигурање од несрећног случаја (незгоде) и здравствено осигурање
Извор: CEA, European insurance- Key facts, September 2009.

ПРОИЗВОДИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА
Основни значај полисе животног осигурања је у томе што она у исто
време представља и осигурање и штедњу. Осигурање живота могу купити
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појединци (индивидуална полиса) или групе људи, најчешће у оквиру предузећа (групна полиса).
У Европи, две трећине појединачних премија односе се на традиционалне животане производе, који нуде капитал и или враћају гаранције, док
преостали део прихода индивидуалне премије животног осигурања, потиче од јединица повезаних производа, у којима ризик сноси осигураник.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ТРАНСПОРТНО ОСИГУРАЊЕ
Осигурање имовине и транспортно осигурање (P&C) обухвата широк
спектар покрића за домаћинства, моторна возила и пословање. Са 130 милијарди € премије прихода, осигурање моторних возила има највећу премију у оквиру ове групе осигурања, са 44% премије. Друго место по уделу
заузима имовина са 28% учешћа на тржишту. Опште обавезе и поморство,
ваздухопловство и транспорт респективно 11% и 5% .

КОМПАНИЈЕ
Око 5200 осигуравајућих компанија пословало је 2008. године у Европи. Већина су акционарска друштва и удружења за узајамно осигурање,
али осигуравајућа друштва могу бити и јавне установе задруге итд.

Број осигуравајућих друштава смањен је последњих десет година,
а резултат овога је талас спајања и аквизиције 1990-их, након
либерализације и дерегулације тржишта у ЕУ.

КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ
Осигуравајућа друштва продају своје производе или директно или
прекоразличите канала дистрибуције, од којих су најпознатији брокери,
агенти и агенти осигурања у банкама.
Дистрибуција производа осигурања еволуирала је значајно. Технолошки развој, примена интернета и мобилног телефона, отворили су нове
канале дистрибуције, чиме осигуравајућа друштва користе мулти-канали
стратегију на тржишту.
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ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
Агенти у банкама развили су у последњој декади продају животног
осигурања, те је овај канал дистрибуције најзаступљенији на подручју животног осигурања.
Агенти и брокери, такође, играју важну улогу у дистрибуцији полиса
животног осигурања. Директна продаја преко запослених или на даљину,
заступљенија је у области неживотног осигурања.
Приказ број 5 Канали дистрибуције животног осигурања 2007. године

∎ директна продаја ∎агенти ∎брокери ∎други канали
∎осигурање посредством банака
Извор: CEA, European insurance- Key facts, September 2009.

НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
Дистрибуција полиса неживотног осигурања у Европи, углавном се
врши преко посредника - агенти и брокери, као и директном продајом путем запослених и продајом на даљину.
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Приказ број 5. Канали дистрибуције неживотног осигурања 2007. године

∎ директна продаја ∎агенти ∎брокери ∎други канали
∎осигурање посредством банака
Извор: CEA, European insurance- Key facts, September 2009.

ЗАКЉУЧАК
Са највећим уделом у светској премији и услугама на подручју осигуравајуће делатности, тржиште осигурања ЕУ треба да оствари потпуне
слободе и тиме унифицира активности и грађанима Заједнице учини ефикасно коришћење свих услуга из ове области.
Према подацима Европског удружења осигуравајућих и реосигуравајућих друштава (ЦЕА), 33 земље чланице овог удружења су у 2009. години забележиле раст премије од три %. Овај раст остварен је захваљујући
сектору животног осигурања, који је растом од пет одсто остварио бољи
резултат од сектора неживотног осигурања. Премија животног осигурања
заузима око 61% укупне премије у Европи. Највећа тржишта су Велика
Британија, Француска, Немачка и Италија која заједно чине 75% укупне
премије животног осигурања у Европи. Упркос томе што заузимају велики проценат тржишта и што је остварен глобални раст у овом сегменту,
нису све земље успеле да повећају сопствену премију. Значајно побољшање
оствариле су Француска, Немачка и Италија, али је зато у Великој Британији премија животног осигурања пала чак за осам %.
У сектору неживотног осигурања, у прошлој 2009. години, европске
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премије пале су са 417 милијарди евра колико је било на крају 2008. године, на 406 милијарди евра. Осигурање моторних возила, сектор где је конкуренција најјача, чини чак 30% укупне премије неживотног осигурања.
Италија, Француска, Немачка и Велика Британија држе око 60% премије
моторних возила, наводи се у Извештају ЦЕА за 2009. годину.
Здравствено осигурање је други највећи сегмент у неживотном осигурању и држи 25% премије. Лидери у овој врсти осигурања су Холандија и
Немачка који држе више од две трећине укупног европског тржишта. Око
20% укупног тржишта неживотног осигурања спада у осигурања имовине,
у којем Велика Британија, Немачка и Француска држе око 55% пословања.
Животно осигурање у 2008. години чинило је 57,6% укупног светског
тржишта осигурања, док су премије неживотног осигурања чиниле 42,4%
укупне светске премије. Ако посматрамо тржиште осигурања у Европи,
неопходно је нагласити да су премије животног осигурања у 2008. години
учествовале са 59,7% у укупној премији. У истој години, највеће учешће
животног осигурања у укупном портфељу осигурања забележила је земља
Луксембург (89,2%), затим Финска (79,9%), док се учешће животног осигурања код осталих земаља Западне Европе кретало у просеку око 59,6%, а
код земаља Централне и Источне Европе око 26,15% укупног портфеља.
Европска унија, као заједница 27 земаља, нема потпуну хармонизацију у оквиру свих основних слобода, али сами резултати и највећи удео у
светској премији показују да је ово тржиште веома развијено и продуктивно. Тржиште осигурања ЕУ значајан је сегмент како финансијског, тако и
општег привредног система Заједнице, чиме и светске привреде.

SUMMARY
CURRENT SITUATION OF THE INSURANCE MARKET
IN EUROPEAN UNION
As significant segments of the economic system, the insurance
market in the European Union, despite the effects of the global
economic crisis presents growth and share in the global market,
indicate that even despite lack of harmonization of this policy
within the EU, this market is growing.
In the paper it will be presented insurance market in EU, insurance companies and their business in the market, as well as
main indicators of the European insurance market. Also, there
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will be maintained insurance distribution channels of this area.
Key words: insurance market in EU, insurance companies,
distribution channels
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RESUME
With 40% share in world market, the insurance market of the EU is the largest
in the world. Total gross premiums in the European market almost doubled over
the past ten years and amounted to 1058 billion € in 2008. in the same year
he operated in this area about 5200 insurance companies. EU has a complete
harmonization within all fundamental freedoms, and the largest share of the
world insurance premium. This market is highly developed and productive. EU
insurance market is a significant segment of both financial as well as general
economic system of the Community and thus the world economy.

Овај рад је примљен 23.02.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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МУНИЦИПАЛНЕ ОБВЕЗНИЦЕ
КАО ИНСТРУМЕНТ ФИСКАЛНЕ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПРИБЛИЖАВАЊА
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
САЖЕТАК: Србија се налази на завршетку процеса
транзиције и на половини пута ка пуноправном чланству
у Европској унији. Саставни део тог процеса је и фискална
децентрализација и јачање локалних самоуправа у складу
са европским стандардима. У овом раду, покушаћемо да
дамо одговор на питање шта би могло бити урађено на
повећању „перформанси“ локалне самоуправе, првенствено
се ослањајући на средства из домаћих извора. Циљ рада
је објашњење концепата фискалне децентрализације и
муниципалних (општинских) обвезница, те њихове улоге и
значаја у финансирању пројеката локалне самоуправе.
Кључне речи: Фискална децентрализација, муниципалне
обвезнице, локална самоуправа, финансирање, локални
пројекти.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
У последње време се често може чути да је фискална децентрализација
услов за испуњене европског принципа субсидијарности, као критеријума
1 асистент, e-mail: peric.mladen@yahoo.com
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приближавања земаља кандидата Европској унији. Фискална децентрализација представља значајни инструмент даље демократизације јавних финансија и јачања локалних самоуправа. Иначе, фискална децентрализација
је еволутивни процес доношења одлука у вези са локалним пројекатима и
пружањем јавних услуга, као и преношењем јавних прихода и/или расхода
на ниже нивое власти.
Разликујемо три модела фискалне децентрализације:2
1. Модел преношења (деволуције) власти – представља најпотпунији
модел фискалне децентрализације, који подразумева потпуно независне локалне власти са самосталним правима у извршењу јавних потреба, као и одговарајућа на увођење фискалних и других
јавних прихода.
2. Модел деконцентације подразумева децентрализацију државних
органа, тако да се образују њихови органи на локалном нивоу власти, уз давање могућности огранцима да доносе независне одлуке.
3. Модел поверавања власти представља компромисан модел фискалне децентрализације, који подразумева да се локалним властима
поверава вршење одређених јавних функција, уз преношење одговарајућих јавних прихода, али под надзором централне власти.
Предности фискалне децентрализације огледају се у следећем: децентрализована власт је у стању да буде боље и потпуније информисана о
потребама и захтевима појединаца, што доприноси бољем квалитету пружања јавних услуга, боља је алокацијска ефикасност - смањују се трошкови управљања и контроле организовања услуга. Обезбеђење јавних добара
(како локалног, тако и националног карактера), подразумева одређене јавне расходе чије је финансирање могуће и муниципалним обвезницама3.
Муниципалне обвезнице су облик дужничких хартија од вредности, које емитују градови, општине, односно локални органи власти, ради
финансирања пројеката чија вредност превазилази текуће приходе или
превазилажења буџетског дефицита. Органи локалне самоуправе имају
могућност да кроз издавање тих вредносних папира прибаве неопходна
средства за улагање у локалну инфраструктуру и друге пројекте од ширег
2

Види више: Радичић, М. ; Раичевић, Б. , Јавне финансије: теорија и пракса, Дата
Статус, Београд, 2008.

3

Називају се још градске, локалне или општинске обвезнице.
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друштвеног значаја.
Локалне власти у САД - у су прве муниципалне обвезнице издале још
1812. године и то тржиште је веома развијено на њиховим и просторима
ЕУ. Само на тржишту САД-а постоји чак око 1,5 милиона различитих врста тих хартија са посебним карактеристикама и преко 50. 000 емитената.
Процене су да је на крају трећег квартала 2007. године вредност емитованих обвезница само на простору САД-а износила $2. 570,6 милијарди4 Њих
су емитовале и земље из непосредног окружења, а примери су Бугарска и
Хрватска (градови: Сплит, Копривница, Задар, Ријека и Загреб5) – а сам
град Београд је последњи пут користио обвезницу као извор финансирања
пре више од 30 година (1977. године су емитоване обвезнице за финансирање завршетка „Сава центра“).
Разлог развијености овог сегмента финансијског тржишта је у томе
што су муниципалне обвезнице релативно сигурне инвестиције, па представљају атрактиван тржишни материјал погодан за институционалне инвеститоре са високим степеном аверзије према ризику (углавном пензионе
фондове и осигуравајуће компаније). Предност задуживања кроз емисију
обвезница, у односу на класичан банкарски кредит се из аспекта локалне
самоуправе огледа, пре свега у нижој каматној стопи – мада то код нас још
увек није универзално правило.

УЛОГА, ВРСТЕ И КОРИСТИ МУНИЦИПАЛНИХ ОБВЕЗНИЦА
Муниципалне обвезнице могу се издавати за покривање дефицита буџета локалне самоуправе, за финансирање пројеката који не доносе
приход или за финансирање пројеката који доносе приход (нпр. изградња
различитих грађевинских објеката где ће се наплаћивати улазнице). Изложеност ризику је већа код обвезница које се односе на приходне пројекте,
али се то умањује осигуравањем тих папира. Такође, емитовањем јавних
исправа у виду таквих обвезица, локална власт се излаже додатној контроли јавности и принуђена је да транспарентније и одговорније улаже и
троши поверена средства.
Са становишта рочности разликујемо краткорочне (ноте) и дугорочне

4

F. J. Fabozzi i S. G. Feldstein, The Handbook of Municipal Bonds, John Wiley & Sons, New
Jersey, 2008.

5

Дате обвезнице се котирају на Загребачкој берзи.
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муниципалне обвезнице. Краткорочне обвезнице (рок доспећа 1 година)
издаје локална власт како би дошло до средстава за финансирање временске неподударности између јавних прихода и расхода. Камата се најчешће
исплаћује полугодишње, док главница може да буде исплаћена и по доспећу, и периодично, Дугорочне муниципалне обвезнице (рок доспећа 10
година) служе за финансирање локалних јавних добара. Разликујемо две
врсте муниципалних обвезница:6
1.

опште обавезујуће обвезнице (General obligation bonds)

2.

приходне обвезнице (Revenue bonds)

Oпште обавезујуће обвезнице карактерише обавеза емитента да врати
дуг из било којег извора прихода локалне власти. Због такве клаузуле издавању оваквих обвезница најчешће претходи нека врста референдума или
јавне расправе. На другој страни, приходне муниципалне обвезнице, носе
приход од конкретног пројекта због чије су реализације и биле емитоване.
Овај други тип носи нешто већи ризик па зато и бива осигуран код неке
од осигуравајућих, кућа које се обавезују да исплате главницу са припадајућом каматом у случају да емитент то није у стању7.
Постоји више група муниципалних обвезница које поседују специфичне инвестиционе могућности. Једна од њих је група осигураних муниципалних обвезница (Insured municipal bonds). Осигуравајуће друштво
гарантује да ће исплатити главницу и припадајућу камату, ако она по доспећу није плаћена од примарног дужника, односно локалне самоуправе.
Постоје и обвезнице које не носе фиксну каматну стопу. Каматна стопа се
мења у складу са променом изабране референтне каматне стопе. То су тзв.
муниципалне обвезнице са променљивом или пливајућом каматном стопом. Постоје и обвезнице које не носе камату већ се продају уз дисконт, а
инвеститор о року доспећа наплаћује пуни износ главнице. То су обвезнице без купона (zero-cupon bonds). Посебну погодност имају обвезнице,
које инвеститору дају могућност да поднесе обвезнице на наплату пре рока
доспећа. То су обвезнице са put клаузулом. Постоји и обрнута могућност,
а то је да емитент у било које доба повуче емисију обвезница и да пре рока
доспећа инвеститорима врати назад уложени новац. То су обвезнице са call
клаузулом8.
6

Види више: Шимовић, Х. , Муниципалне обвезнице и њихова примјена у Хрватској,
Финанције и порези 3/2005, ТЕБ пословно саветовање д. о. о. , Загреб, 2005.

7

Ибидем.

8

Ибидем.
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Што се тиче предности муниципалних обвезница из аспекта индивидуалних инвеститора, овде ћемо дати њихов кратак пресек:
•

Приход ослобођен од пореза – у развијеним земљама је пракса да се
приход од муниципалних обвезница ослобађа од федералног (ако
се ради о таквом државном устројству), а некада и од државног, републичког и локалног пореза.

•

Осигурање – честа пракса у развијеним земљама је осигурање муниципалних хартија од вредности од стране осигуравача муниципалних обвезница. На тај начин се штите потраживања инвеститора од дифолта емитента (локалне самоуправе) и других ризика.

•

Ликвидност – тржиште муниципалних обвезница у развијеним
земљама је веома ликвидно, а утрживост ових инструмената углавном пружа разграната мрежа дилера на ванберзанском тржишту
(over the counter maket).

•

Кредитни квалитет – иако муниципалне обвезнице издаје много
локалних самоуправа, па њихов кредитни квалитет логично варира у складу са финансијском снагом њихових емитената; уопштено,
муниципалне обвезнице спадају у квалитетан и мање ризичан тржишни материјал.

•

Диверзификација – тржиште муниципалних обвезница је врло разгранато у развијеним земљама (у САД-у има око 6. 000 емитената),
што пружа инвеститору могућност инвестирања у широк дијапазон тих хартија.

ПРОЦЕДУРА ЕМИСИЈЕ
Сама процедура емисије муниципалних обвезница, према домицилном
законодавству подразумева на првом месту одлуку надлежног органа локалне
самоуправе о задужењу кроз емисију обвезница. Након што Министарство
финансија изда одобрење за задужење, следи отварање емисионог рачуна у
Централном регистру, као и други неопходни поступци према Централном
регистру.
Наредни кораци су поступци пред Комисијом за хартије од вредности, која издаје
одобрење проспекта за дистрибуцију хартија од вредности. Следе јавни позив за
упис и уплату обвезница, а као последњи корак долази и захтев за укључење на
тржиште Берзе.
У нашој земљи регулатива прописује да ниво задужења органа локалне самоуправе
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не може бити већи од максимално 50% буџетских прихода из претходне године,
као и да износ главнице и камате по свим основама дугорочног задуживања не
може бити већи од 15%. 9 Сами потенцијални трошкови емисије муниципалних
обвезница би у пракси требало да буду мањи од 1% обима емисије – што их чини
релативно ефикасним средством за прибављање дужничког капитала.

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ ЗА ЕМИТОВАЊЕ МУНИЦИПАЛНИХ
ОБВЕЗНИЦА
Прво што треба учинити како би муниципалне обвезнице могле да заживе и
да доживе “бум” на нашим просторима је усвајање закона о јавној својини – чији
би првенствени задатак била регулација имовине локалних самоуправа. Тај закон
је више пута најављиван од стране челних људи у Министарству финансија, а његово усвајање су тражиле и неке странке појединачно. Иако општине имају сопствени буџет – врло често толико минијатуран да не омогућава ни извршавање
текућих расхода, а о развојној функцији да и не говоримо – оне морају да имају и
довољно сопствене имовине која би могла да послужи као гарант и колатерал за
испуњење обавеза из обвезница. Такође, било би добро и када би се скинула законска ограничења за индивидуалне инвеститоре да могу да купују те хартије, јер
постојећа законска решења то предвиђају само за институционалне инвеститоре
(инвестиционе фондове, осигуравајуће компаније и пензионе фондове).
Поред наведених регулаторних ограничења, важно је истаћи и значајан дестимулишући утицај Закона о јавном дугу10 у погледу стварања претпоставки
за емитовање муниципалних обвезница. Наиме, Закон предвиђа могућност емитовања хартија од стране локалних самоуправа у члану 37, став 2. Међутим,
иста одредба предвиђа да купци хартија од вредности могу бити само Република
Србија и финансијске институције. Нигде нема речи о индивидуалним инвеститорима који представљају најзначајнији инвеститорски сегмент. Процене су да
у САД-у индивидуални инвеститори поседују око 70% муниципалних хартија од
вредности (укључујући ту и посредно власништво над хартијама остварено преко јединичних инвестиционих трастова (unit investment trust) и заједничких обвезничних фондова (mutual bond funds)). 11

Да би муниципалне обвезнице постале реалност и нашег окружења,
неопходно је и повећати квалитет финансијског извештавања, како би се
добила тачна информација о пословању посматране локалне самоуправе.
9

Сл. гласник РС бр. 61/05, члан 36, ставови 2 и 3.

10 Сл. гласник РС бр. 61/05.
11 Morgan S. , Smith B. , Tax-Free Municipal Bonds, http://www. morganstanleyindividual.
com/markets/bondcenter/school/faq/#3, 2009.
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То је веома важно за инвеститоре, јер они морају бити информисани о томе
како се њиховим средствима управља и да ли ће емитент бити у стању да
сервисира своје обавезе проистекле из обвезница (редовно исплаћивање
камате и главнице).

ЗАКЉУЧАК
Упркос чињеници да су то у развијеним тржишним економијама финансијски инструменти са формираном тражњом и потврђеном позитивном улогом, још ниједна општина у Србији се није одлучила на финансирање својих капиталних потреба емисијом муниципалних обвезница.
У том смислу је утешна изјава министарке за Национални инвестициони
план, Верице Калановић, која каже да: „Буџет Србије и Буџет Националног инвестиционог плана нису довољно велики да задовоље све потребе
општина и да би издавање муниципалних обвезница омогућило општинама да кроз задуживање добију потребна средства и да спроводе велике
пројекте инфраструктурног опремања“. Она тврди да постоје могућности
да би муниципалне обвезнице могле бити издате и текуће године. 12 Најављује се да би прву емисију муниципалних обвезница требало крајем године да емитује пилот група, три до пет општина, али још увек није прецизирано које би то општине могле бити. То је најавио и државни секретар у
Министарству финансија Слободан Илић (додуше, нешто раније), уз исти
рок за финализацију тог пројекта. 13 Ипак, муниципалне обвезнице нису
угледале светлост дана у Србији.
Како је локалним органима управе врло често потребно више средстава од оних
која могу тренутно прибавити, муниципалне обвезнице би требало размотрити
као легитимну стратегију прибављања недостајућих средстава. Да би то било
могуће, прво треба едуковати инвестициону јавност о предностима таквих
инвестиција, као и подизати осећај одговорности и припадности становништва
локалној заједници. Осим финансијских ефеката, муниципалне обвезнице
могу имати и позитивне маркетиншке компаративне ефекте у односу на друге
локалне самоуправе у држави и региону. Сем тога, муниципалне обвезнице имају
позитиван ефекат на развој тржишта капитала.
Због наглашене финансијске недисциплине локалних самоуправа, неопходно је
придржавати се „златног правила“ задуживања, односно да се локалне самоуправе
могу задуживати само за капиталне пројекте, али не и за финансирање текућих
12 Калановић В. : Општинама требају муниципалне обвезнице, СЕЕбиз, http://www.
seebiz. eu/bih/novčano-trzište/obveznice/kalanović-opštinama-trebaju-municipalneobveznice,43955. html, 2009.
13 Municipalne obveznice do kraja 2009, Beta, http://www. b92. net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=Љ&mm=02&dd=02&nav _id=283254, 2009.
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расхода локалних самоуправа. Самим тим муниципалне обвезнице треба издавати
само за финансирање пројеката, а не и финансирање буџетског дефицита локалне
самоуправе.
С обзиром да је глобална рецесија још увек у току, логично је и да ће трансфери
локалним самоуправама бити све проблематичнији у погледу величине износа
на који су локалне самоуправе навикле у прошлости. Самим тим, у плану су даље
„рационализације“ (!) – што ће додатно погодити локалне самоуправе у Србији,
ионако изнурене од последица интерно и екстерно генерисаних економских (и
политичких) криза. Управо ту налазе своје место претходно објашњени концепти
фискалне децентрализације и муниципалних обвезница, као погодна средства за
ревитализовање и развој локалних самоуправа у Републици Србији.

SUMMARY
MUNICIPAL BONDS AS AN INSTRUMENT OF FISCAL
DECENTRALIZATION AND APPROACHING THE
EUROPEAN UNION
Serbia is situated at the end of the transition process and on the half way
towards full membership in Еuropian Union. An integral part of that process is
the fiscal decentralization and strengthening local governments in accordance
with European standards. In this paper we will try to answer the question what
could be done to increase the “performance” of local government, primarily
relying on funds from domestic sources. The aim of this paper is an explanation
of the concepts of fiscal decentralization and municipal bonds, and their role
and importance in financing projects of local government.
Keywords: Fiscal decentralization, municipalne bonds, local government,
funding, local projects.
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RESUME
Serbia is situated at the end of the transition process and on the half way
towards full membership in Еuropian Union. An integral part of that process is
the fiscal decentralization and strengthening local governments in accordance
with European standards. The advantages of fiscal decentralization are the
following: decentralized authority is able to make it better and more fully
informed about the needs and demands of individuals, which improve the
quality of public services, the better the allocative efficiency – reducing the costs
of organizing the management and control services. Provision of public goods
(both local, and national character), includes certain public expenditures whose
financing is possible with municipal bonds. Municipal bonds are a form of
debt securities emitted by cities, municipalities and local authorities, to finance
projects whose value exceeds the current income or to overcome the budget
deficit. We distinguish two types of municipal bonds: general obligation bonds
and revenue bonds.
The first thing to do to municipal bonds could come to life and to experience
a boom in our region is the adoption of laws on public property - whose primary
task was to control the assets of local governments. In addition, it is necessary to
increase the quality of financial reporting in order to obtain accurate information
on the operations of the local government. In essence, they may conclude the
following as local governments often require more resources than those that can
currently obtain, municipal bonds should be considered as a legitimate strategy
to obtain the missing funds. To make this possible, you should first educate the
investment public about the benefits of such investments, as well as to raise the
sense of responsibility and belonging to a community population. In addition to
all financial effects municpalne bonds can have positive effects in comparative
advertising compared to other local governments in the state and region.

Овај рад је примљен 16.02.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ИНСТИТУЦИЈЕ НЕМАЧКЕ КУЛТУРНЕ
ПОЛИТИКЕ У ИНОСТРАНСТВУ
(СТАЊЕ У СРБИЈИ)
САЖЕТАК: Предмет овог рада је представљање и анализа
спољне културне политике СР Немачке и организација које
су њени носиоци, према Србији, кроз анализу карактеристика
њене културне политике према различитим државама, а
посебно места, улоге и значаја које поједине институције,
као главни посленици немачке културе, имају у остваривању
циљева ове политике и изградњи, унапређењу и побољшању
међусобних културних односа и сарадње Србије и Немачке. У
овом раду биће говора о појму, циљевима и карактеристикама,
као и реализацији спољне културне политике СР Немачке
уопште и у односу на Србију. Анализирана је улога појединих
организација као носилаца немачке културе у иностранству.
Кроз опис и анализу активности ових организација добија
се јаснија слика какву званичну државну спољну културну
политику Немачка води према Србији и које су њене
особености.
Кључне речи: Немачка, спољна културна политика, Србија,
међународна културна сарадња, организације
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УВОД
Историјски посматрано, култура се често користила (а то је и данас
случај) као средство за исказивање државне или владарске надмоћи
и изградње дуготрајних односа између народа. Објективно гледано, у
спољној културној политици улога културе и културне размене, односно
спољне културне политике, била је пожељна, али не и обавезна пракса.
Иако се кроз културну размену и сарадњу могу подстицати и јачати односи
између држава (Гавранов и др. , 1972, стр. 14), та пракса је подређена
друштвеноправним односима, законима, конвенцијама, билетералним
и мултилатералним уговорима, као и војним и економским односима
тих држава. То потврђује и раскорак између средстава која се посвећују
културној дипломатији са иностранством и формалној дипломатији.
Актери спољне културне политике тврде да данас, више него икада
пре, култура и културна размена и сарадња имају значајну улогу у међународним односима и оправдано траже да им се тај значај и призна, јер „културна размена нам пружа могућност да разумемо сличности и, тамо где
постоје разлике, да разумемо мотивацију и људскост које се налазе у њима“
(Bound i dr, 2007, стр. 12). Ови атрибути одређују културу као критички
форум за преговарање и медијум сарадње за изналажење заједничких решења, „форум за незваничну изградњу политичких односа, који отвара
простор за преговарање са државама где политички односи нису погодни” (Bound i dr, 2007, стр. 12). Ти актери не траже да спољна културна политика (Haigh, 1974, стр. 27) буде једини инструмент јавне дипломатије и
међународних односа, али наглашавају вредности културних активности
које се заснивају на њиховој независности и слободи, кроз представљање
и повезивање, на првом месту људи (група и појединаца), а не државних и
политичких позиција.
У прилог томе говори то да се „данас све више удаљавамо из света где
ови појмови припадају свету елите, непроменљивих и традиционалних
културних обележја која су била део амбасадорско - политичких уговора,
у свет где је култура медијум између људи на масовном плану“ (Bound i dr,
2007, стр. 16). Концепт културне размене Маny-to-маny се све више развија
и оставља ефекте, тако да културна дипломатија сада директно утиче и
може чак и да усмерава традиционалне форме јавне дипломатије. Њени
актери желе да се значај међународне културне сарадње призна и наглашавају разноликост националних приступа у решавању овог питања, као
и универзални изазов проналажења успешне везе између културе и политике (Bound i dr, 2007, стр. 23).
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Пре него што је спољна културна политика добила на државном, односном међународном значају који данас носи, културна дипломатија је у
прошлости тумачена више као ентузијазам и авантуристички дух појединаца, који су у прошлости, у времену када још технологија није омогућила да покретљивост буде поједностављена као данас, путовали, ширили
културни утицај народа из којег су долазили и преузимали утицаје народа
које су сретали, и сматрана је више приватном иницијативом, а не државном сфером. Ипак, овако идеалистички постављено виђење међународних
културних односа руше чињенице да су државе управо финансирале та
путовања, попут путовања Колумба и Марка Пола или истраживача који
су пратили Наполеона на његовим експедицијама у Египту (Haigh, 1974,
стр. 27).

КАРАКТЕРИСТИКЕ СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НЕМАЧКЕ
Појам немачке спољне културне политике почео је да се користи почетком 20. века и био је повезан са порастом броја немачког становништва
које је живело у иностранству, што је, пак, било условљено економским
факторима: порастом немачке индустрије и трговине. После „Версајског
мировног уговора“ који је закључен 1919. године број Немаца или особа
немачког порекла, који су живели у иностранству, је порастао. Као циљ
ове политике прихваћена је брига о идеји германизма међу тим становништвом. У овом периоду су се циљеви спољне културне политике односили само на немачко становништво у иностранству, одржавање језичке и
културне заједнице између народа у земљи и у иностранству, а није било
речи о тумачењу спољне културне политике у данашњем смислу, које подразумева подизање свести међу народима, разумевање, изградњу односа и
сарадњу.
Тек је у Вајмарској Републици у оквиру Министарства спољних послова, 1920. године отворена Дирекција за германизам у иностранству и
културне односе. Године 1925. отворен је Сервис за немачку академску
размену (ДААД) са мисијом да организује размену студената и предавача
са иностранством, са правим задатком међународне културне размене, за
разлику од бриге о германизму у иностранству. Нешто касније су у оквиру
Немачке академије (ДА) постављени оквири и за Гете институт са циљем
промовисања наставе немачког језика у иностранству (Haigh, 1974, стр. 33).
Данас је за спољну културну политику СР Немачке задужено Министарство спољних послова СР Немачке.
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Спољну културну политику СР Немачке у савременом смислу и њен
историјат можемо посматрати у периоду после завршетка Другог светског рата, у мају 1945. године. Када се немачки Reich распао, управљање
државном влашћу су преузеле четири државе: САД, Француска, Велика
Британија, које су, нешто касније, биле обележене као „западни блок“ и
„гвозденом завесом“ одвојена СССР, која је представљала „источни блок“.
Када је реч о спољној културној политици Немачке и њеном спровођењу,
подразумевамо њено деловање само под управом „западног блока“. Прекинути дипломатски односи у периоду рата и нешто пре њега, услед националсоцијалистичког режима, утицали су и на прекид у културној дипломатији. Обнова међународних културних односа Савезне Републике
Немачке после Другог светског рата отпочела је тек 1950. године, када се
успоставила Заједничка канцеларија између Савезне канцеларије и Високог савезног комитета (Haigh, 1974, стр. 101). Иако без званичне сарадње,
у овом периоду је постојала незванична „међународна културна сарадња“
Немаца у „западном блоку“ и три државе које су управљале тим блоком. У
првим годинама, чак се може говорити и о првим деценијама после рата,
наследство претходног режима играло је значајну улогу, у негативном контексту.
У периоду државне, а тиме и културне обнове, што даље условљава и
обнову културне дипломатије немачке државе, важну улогу преузимају
Савезно министарство спољних послова и Министарство образовања.
Правна питања су остављена свакој покрајини2 државе појединачно, што
усложњава међународне културне конвенције. Савезна држава мора сачекати потврду свих савезних покрајима пре него што Савезна Држава Немачка може да потпише споразум (Haigh, 1974, стр 103). У јуну 1950. године Канцеларија је преуређена у Одељење спољних послова, да би 1951.
било створено Савезно министарство спољних послова, на чијем челу је
био Конрад Аденауер. Године 1950. Савезна Република постала је придружени члан Савета Европе, а следеће године пуноправни члан. Исте године је постала и чланица Унесцо-а и ове новине су значиле прекретницу у
спољној политици Немачке која се окреће развоју културне дипломатије/
спољне културне политике. Успостављани су „културни уговори“ са ино-

2

Према Основном закону (Уставу) СР Немачке од 23. 05. 1949. године са изменама
од 8. 10. 2008. године одређено је у : члану 73. да Савезна држава има искључиво
законодавну надлежност између осталог и у заштити немачког културног добра
против изношења у иностранство (тачка 5. a) и у правној заштити индустријске
својине, ауторских и издавачких права (тачка 9), док је у члану 74. одређена
конкурентна надлежност Савезне државе и земаља у регулисању помоћи у
образовању и унапређењу научног рада (тачка 13).
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странством, првенствено на пољу науке, студентске размене и уметничке
сарадње.
У овом периоду, кроз културне преговоре, билатералне и мултилатералне природе, свест о Немачкој у иностранству се мењала. Подизање
свести о Немачкој и унапређење имиџа државе и данас је један од главних
циљева спољне култуне политике Немачке. Осим успостављања културне дипломатије између Немачке и иностранства, Затлер је успостављао и
јачао односе између различитих нивоа децентрализоване државне управе, али и приватног сектора. Кулминација ових активности потврдила се
1960. године када је управљање над немачким културним институцијама у
иностранству, преузела приватна институција Гете институт.
Културна дипломатија се, као инструмент спољне културне политике,
вредновала као сегмент традиционалне јавне дипломатије, а не као општа
идеја културне размене и сарадње између народа, „мека сила“ разумевања
и заједничког живота, како се културна дипломатија у савременом смислу
тумачи. Савет за културну политику је основан 1960. године као саветодавно тело састављено од чланова који не долазе из политичког већ из културног живота Немачке. Они су се састајли неколико пута годишње и по
њиховим смерницама Дирекција за културне односе морала се управљати.
Та дирекција је сарађивала са многим органима ван Министраства спољних послова, као што су Министарство унутрашњих послова, Министарство за научно истраживање и Министарство за породицу и омладину.

ОДЛИКЕ САВРЕМЕНЕ СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НЕМАЧКЕ
Немачки приступ спољној културној политици (Haigh, 1974, стр. 112)
представљен је кроз позитиван став према сарадњи са другим европским
државама, као и остатком света. Мисија, интерни документи и практичне активности званичних немачких актера у иностранству, у културној
и образовној области показују да је Немачка представник идеје о што повезанијој спољној културној политици Европске уније. Неке историјске
чињенице и даље обележавају немачку спољну политику данас. Најпре, савремени културни и образовни односи са остатком света (који су саставни
део спољне политике) морају бити сагледани у светлу Хитлерове фашистичке диктатуре од 1933. до 1945. године са свим својим последицама на
европски и светски поредак. Такође, значај за спољну политику Немачке
има и то што данас постоји 16 независних савезних покрајина које утичу у
одређеној мери на спољну културну политику Савезне владе. И трећи фак-
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тор је то што Немачка, за разлику од неких других лидера Европске уније,
никада није имала битну улогу као колонијална сила, што је оставило трага на данашњу спољну политику, као и унутрашње културне односе3.
Савезно министарство спољних послова4 је главни стратешки актер,
који учествује у планирању, спровођењу, управљању и контролисању немачке спољне културне политике. Званични циљеви спољне културне и
образовне политике су:5 1) да се промовише немачка културна и образовна
сфера, 2) да се ослика свакодневни живот у савременој Немачкој, 3) да се
развије дијалог о вредностима и спречава конфликт и 4) да се промовишу
европске интеграције. Савезна канцеларија спољних послова је поставила
низ приоритета ради постизања ових циљева:
1) од 2002. је покренут специјалан програм под називом ЕuropeanIslamic Intercultural Dialogue, који је осмишљен да промовише сусрет и сарадњу запада и исламског света,
2) потрошња великог дела буџета за немачке културне односе и образовање на акитвности у 25 држава Европске уније, са циљем промовисања
„шире и дубље“ Уније,
3) унапређење немачког профила у високом образовању кроз промовисање размене и међународне сарадње на академском нивоу,
4) помоћ немачким школама у иностранству и
5) непрекидни напори да се стимулише интересовање за немачки језик
у иностранству, као главна компонента културних односа и образовне политике.
Имплементацију ових политика Савезно министарство спољних послова у одређеној мери препушта посредничким институцијама и организацијама, под геслом: „што мање мешања државе, то боље“ и „културни
односи и образовна политика нису само питање „доброг, лепог и истинитог“, већ саставни део немачке спољне политике у циљу спречавања кон-

3

www. culturalpolicies. net/web/germany. php?aid=241, приступљено 13. 01. 2010. године.

4

www. auswaertiges-amt. de, приступљено 10. 02. 2010. године.

5

У литератури и годишњим извештајима Савезног министарства спољних послова
СР Немачке се појам спољне културне и образовне политике изједначава са појмом
спољне културне политике.
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фликата и одржавању мира“6. Министарство има проактиван став према европском заједништву да „културни идентитет јесте и биће одређен
кроз регионе и народе“, а залаже се да „транснационални утицај добије на
значају. Често подељивачка улога културе мора се заменити интегративном улогом“7. Због тога, најзначајнија од тих посредничких организација
– Гете институт, не само да подржава „европски садржај“, већ и охрабрује
сарадњу страних културних институција, амбасада, као и сарадњу са цивилним сектором унутар Европске уније и шире. Није зачуђујуће што Гете
институт има потписане уговоре са Британским саветом и Шпанским институтом Сервантес, као и то да је члан EUNIC8.
Наклоност ка европском региону је не само из природне географске
повезаности и гео-политичких приоритета, већ и у покушају да „излечи“
ране из Другог светског рата, да регенерише поверење међународне заједнице, да заступа безбеднији светски поредак и зато се спољна политика СР
Немачке фокусирала, од самог почетка, на процесе европске интеграције
у прилог трансатланској оси. У додатак томе, Министарство је истицало
чињеницу да је велики број нових читаоница Гете института основан у европским земљама у последњих петнаест година, чему сведочи и чињеница
да је две трећине Гете института данас смештено у државе Европске уније
и у државе бившег Совјетског Савеза. Уз политичке и економске програме
и активности културни односи засновани на заједништву представљали су
такозвани трећи стуб спољне политике Немачке. У послератним годинама, друге европске државе су биле позване и чак финансијски стимулисане
да успоставе културне односе са Немачком. Немачки стратешки decisionmakers били су свесни да би требало да се од представљања „реедуковане,
опране од кривице и лепе Немачке“ окрену „извозу“ немачког језика и културе у иностранство. Тиме је отворен критички дијалог и успостављена
интеркултурна двосмерност.
Савезна Република Немачка је од 1956. године са преко 100 држава
потписала културне споразуме, у којима су обострани интереси партнерских држава у међусобној културној размени уређени и то у следећим
областима: образовање, наука, школска сарадња, стручно образовање, ликовне и визуелне уметности, музика, књижевност. На спољну културну
политику Немачке, поред различитих државних уговора и споразума са
6

www. culturalpolicies. net/web/germany. php?aid=241, приступљено 13. 01. 2010. године.

7 http://www. culturalpolicies. net/web/germany. php?aid=241, приступљено 13. 01. 2010.
године.
8 European Union National Institutes for Culture – www. eunic-brussels. eu, приступљено
20. 01. 2010. године.
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појединачним државама, и односе које успоставља са иностранством, на
њене активности утиче и мултилатерална сарадња, чијим се начелима и
принципима прилагођава, задржавајући властиту кохерентност и комплементарност.
Према члану 24. Основног закона (Устава) Савезне Републике Немачке9, Савезна држава може законом да преноси елементе своје државне
власти на међународне институције. На спољну културну политику утиче културна политика Европске уније, чија је Немачка чланица. Културну
политику одређује Европска комисија кроз „Европску културну агенду у
знаку глобализације“, са циљем да се јача повезивачка улога културе у Европској унији, али да се основне надлежности држава чланица о културној
политици сачувају. Као стратешки циљеви ЕУ културне агенде су подршка
културном диверзитету и интеркултурном дијалогу, подршка културним
и креативним индустријама и јачање улоге културе у односима Уније са
трећим државама (Nye, 1990, стр. 164).
У закључку агенде дате су препоруке о прироритетима будућег рада у
оквирима Европске уније на пољу културе. Главни фокус је на побољшању
услова за мобилност уметника и других културних стваралаца, подршка приступу култури, развој података, статистика и метода у културном
сектору. За спољну културну политику Немачке значајна је и медијска политика ЕУ, односно политика Европске уније о области аудио-визуелног
стваралаштва. На пољу мултилатералне сарадње која утиче на спољну
културну политику Немачке, значајна је и образовна политика Европске
уније. Основа европске образовне сарадње је стварање једног европског
образовног оквира, који би свим грађанима Европе омогућавао прекограничну мобилност у основном и високом образовању, као и изједаначење
и признавање стечених квалификација. Тај образовни оквир започет је
увођењем „Болоњског процеса“.
Други циљ је очување иновације и квалитета европског образовног
система. Неки од програма су: LEONARDO DA VINCI (опште пословно и
стручно образовање 201010), ЈЕАN MONHET (програм перманентног образовања11), ЦОМЕНИУС (школски програм), ЕRАSMUS (високошколски
програм), GRUNDTVIG (образовање одраслих), SOCRATES (ЕУ-програми
образовања), ДААД и програми Савезног министарства за образовање и
9

Oсновни закон је донет 23. 05. 1949. године (BGBI. s. 1) са изнемана и допунама од 20.
8. 2008. godine (BGBI. I s. 1926).

10 Allgemeine und Berufliche Bildung 2010.
11 Programm für Lebenslanges Lernen: www. lebenslanges-lernen. eu
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истраживање. Осим значаја политике Европске уније на спољну културну
политику Немачке, значајно је и деловање Савета Европе12, међународне
владине организације, који се бави заштитом људских права, подршком
демократије и правног уређења, али образовни и културни задаци13 постају
све више тежиште његовог рада и ОЕЦД, чије је учешће у образовној политици са примарно привредним циљевима14.
Унесцо, као посебна организација за образовање, науку и културу у
оквиру Организације уједињених нација, делује у различитим областима
међународне сарадње, како би остварио један од основних циљева, а то је
очување светског мира подстицањем сарадње међу народима (Драгићевић
Шешић и др, 2003, стр. 263). UNESCO укључује и спољну културну политику и Савезно министарство спољних послова Савезне Републике Немачке
помаже при имплементацији тих циљева. Посебно се ангажује при програмима заштите светске културне и природне баштине и при међународним научним програмима15.

ИНСТИТУЦИЈЕ НЕМАЧКЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
У спровођењу програмских задатака из оквира успешне спољне културне политике (или културне дипломатије како се она још назива) учествују бројне посредничке институције и организације (Cummings, 2003,
стр. 1). Међу овим институцијма се по свом значају и улози, те природи
делатности посебно издвајају следеће које имају изузетно велики значај у
успостављању, одржавању и унапређењу културне размене између СР Немачке и Србије. Све су оне у свом деловању обједињене политиком Савезног министарства за спољне послове Немачке. То су :
1. Немачки археолошки институт (DAI)16 основан је 1829. године. Његово је седиште је у Берлину. Он се бави ископавањем и истраживањем у сфери међународне науке,

12 www. coe. int/T/d/Kulturelle_Angelegenheiten, приступљено 20. 02. 2010. године.
13 У области културе Савет Европе се залаже за концепт културне демократије који
омогућава да заједничко културно наслеђе буде доступно свим грађанима Европе,
али и да свако може да га разуме на начин који у највећој мери ослобађа његову
креативност.
14 www. pisa. oecd. org
15 www. unesco. org/webworld/mdm, приступљено 21. 02. 2010. године.
16 Deutsches Archäologisches Institut - www. dainst. org, приступљено 21. 02. 2010. године.
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2. Немачка UNESCO комисија (DUK)17 седиште је у Бону и представља везу између Немачке и UNESCO-а,
3. Немачки друштвени институт у иностранству (DGIA)18 подржава осам друштвених истраживачких института и сарађује са Савезним министарством за образовање и истраживање,
4. Савезна културна фондација (КSB)19 - Фондација за грађанска права, која пружа подршку уметности и култури у оквирима одговорности Савезне државе,
5. Haus der Кulturen der Welt (HKW)20 је основан 1988. у Берлину где
је профилисан као центар за савремену неевропску уметност и
пројект. Његов је задатак да приказује дела неевропске културе из
области ликовне уметности, плеса, позоришта, музике, филма, медија и да их доводи у везу са европским културним животом. Фокус
ове организације је на савременој уметности и актуелном развоју у
културама Африке, Азије и Јужне Америке,
6. Немачко-инострана културна друштва21 – Савезно министарство
широм света подржава пројекте више од 170 културних институција, које се баве немачко-иностраном културном разменом (међу
којима се издвајају: подршка немачком језику, информацијама о
савременој Немачкој и културним програмима, доприноси слици
Немачке и културном дијалогу),
7.

Немачко-америчка Фулбрајтова комисија22 је бинационална комисија коју финансирају немачка и америчка страна. Новац за њих
се издваја из буџета Савезног министарства спољних послова и
Савезног министарства за образовање и истраживање. Циљ Фулбрајтове комисије је подршка међусобној сарадњи САД и Немачке
која се постиже кроз академску и културну размену вискоквалификованих студената, наставног особља и научника са великом

17 Deutsche UNESCO Kommission e. V. - www. unesco. de, приступљено 21. 02. 2010. године.
18 Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland - www. stiftung-dgia. de,
приступљено 22. 02. 2010. године.
19 Kulturstiftung des Bundes - www. kulturstiftung-desbundes. de, приступљено 22. 02. 2010.
године.
20 Haus der Kulturen der Welt - www. hkw. de, приступљено 22. 02. 2010. године.
21 Deutsch-ausländische Kulturgesellschaften
22 Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission - www. fulbright. de
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спремношћу на интеркултурно разумевање,
8. Вила Аурора у Лос Анђелесу је међународна тачка контакта за културне раднике,
9. Педагошки сервис за размену (PAD)23 је одељење у секретеријату
покрајинских министарстава за културу,
10. Централа за школство у иностранству (ZfA)24 је уред Савезне управе у надлежности Савезног министарства унутрашњих послова и
Савезног министарства спољних послова. Одговорна је за рад школа у иностранству по питању наставе, особља и финансија и
11. Хумболтова фондација (АvH)25 је фондација која има за циљ
подршку међународне размене висококвалификованих научника
са циљем да се изгради свест о Немачкој као научно и образовно
компетативном месту на светском тржишту знања и способности.

НЕМАЧКА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМСКУ РАЗМЕНУ
Међу институцијама које своје поље деловања испољавају у реализацији свих или појединих циљева немачке културне политике у иностранству, по свом значају, природи, надлежностима и обиму деловања посебно се издваја Немачка служба за академску размену или познатија као
‘’ДААД’’ служба.
Немачка служба за академску размену26 заправо представља највећу
организацију за светску подршку међународној размени студената. Ова
служба је основана још 1925. године у чији састав су ушле бројне немачке
институције високог образовања и студентски органи. За ових деведесетак година постојања и рада готово милион и по студената из Немачке и
иностранства је до сада користило стипендије ове институције за различите облике образовног, стручног, специјалистичког и другог образовања
и рада.
23 Pädagogischer Austauschdienst - www. kmk-pad. org, приступљено 24. 01. 2010. године.
24 Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - www. auslandsschulwesen. de, приступљено 24.
01. 2010. године.
25 Alexander von Humboldt-Stiftung - www. humboldt-foundation. de, приступљено 24. 01.
2010. године.
26 Deutscher Akademischer Austausch Dienst - www. daad. de
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Но, активности ДААД-а се не своде само на финансијску помоћ у
виду доделе стипендија и школарина ученицима, студентима и младим
стручњацима. Тако ДААД служба у значајној мери утиче и на интернационализацију немачких универзитета, те промоцију немачких студијских
програма, као и наставе немачког језика у иностранству. Поред тога ова
организација пружа помоћ државама у развоју, у успостављању универзитета, као и помоћ decision-makers у питањима културне, образовне и развојне политике.
Буџет ове, по многима, најзначајније културне институције спољнополитичког карактера Немачке се углавном покрива из више савезних министарстава, првенствено од Савезног министарства спољних послова,
али и од Европске уније и других организација и страних влада. Седиште
ДААД-а је у Бону, али ова организација има канцеларију у Берлину која је
позната по Artists-in-Residence Programme. Студентима из Немачке и иностранства ова организација нуди различите програме од једног семестра,
мастер и докторских прогама, пракси код одређених предавача, али и промоцију активности немачких институција високог школства, кроз публикације, представљање, курсеве и обуке.
Програми ДААД-а треба да реализују пет стратешких циљева. То су:
а) да се охрабре изванредни млади студенти и академци из иностранства да дођу у Немачку на студије и истраживање и ако је могуће да
се одржавају контакти са њима као доживотна партнерства,
б) да се млади немачки истраживачи и професионалци квалификују
на најбољим институцијама широм света у духу толеранције и отворености,
в) да се промовише интернационални, али и углед немачких установа
високог обазовања,
г) да се подржи немачки језик, литература и културне студије на иностраним универзитетима и
д) да се помогне државама у развоју у јужној хемисфери и државама
у развоју у бившем источном блоку да успоставе ефективан систем
високог образовања.

ИНСТИТУТ ЗА ИНОСТРАНЕ КУЛТУРНЕ ОДНОСЕ
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Поред ДААД службе, у области успешне реализације спољне култуне
политике Немачке у иностранству такође се издваја и Институт за иностране културне односе (Ifa)27. Овај Институт је основан пред крај Првог
светског рата, 1917. и то као „Немачко - инострани институт“ у Штутгарту
(Deutsches Auslands Institut). После Другог светског рата, тачније 1949. године овај институт мења назив у данашњи „Институт за односе са иностранством“ (Institut für Auslandsbeziehungen).
Институт за иностране културне односе (Ifa) данас представља најстарију посредничку организацију у области културе Немачке. Он се ангажује
широм света на медијском дијалогу, дијалогу цивилног друштва, уметничкој размени и представљању информација о спољној културној политици.
Кроз разноврсне програме и пројекте, пружа дуготрајну подршку за разумевање Немачке у иностранству. Од 2007. године Савезно министарство
спољних послова Немачке је са Институтом за иностране културне односе
потписало уговор у којем су прецизирани задаци, улога, деловање и начин
финансирања Ifa института у оквиру успешне и свеобухватне реализације
спољне културне политике ове најзначајније државе у саставу Европске
уније.
Тако се данас деловање и циљеви Института за иностране културне односе састоје у следећим активностима:
а) медијски дијалог и подршка сарадњи и изградњи мрежа,
б) подршка пројектима цивилног друштва у превенцији насиља и управљање конфликтима и изградња мирнодопских односа у оквирима концепта „Зивик“ Савезног министарства,
в) Тhink-tank и информације у области спољне културне и образовне
политике,
г) програми културне подршке немачких мањина у државама Средње
и Источне Европе и државама бившег СССР,
д) међународна уметничка размена кроз изложбене турнеје савремене
немачке уметности у иностранству,
ђ) објављивање часописа Кulturaustausch и Fortschitt Еuropa и

27 Institut für Auslandsbeziehungen - www. ifa. de, приступљено 24. 01. 2010. године.
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е) курсеви немачког као страног језика.

ДЕЛОВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА НЕМАЧКЕ СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ
ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ
Србија, иако са бројним прекидима, има дугогодишњу сарадњу са Немачком. Привредни и политички односи зачети су још у 19. веку када су 25.
децембра 1882. године закључена два билатерална уговора (Павлица, 2008,
стр. 267) и то: 1) Трговински уговор и 2) Конзуларна конвенција.
О савременим политичким односима ових двеју држава може се говорити од периода после Другог светског рата. Односи Србије, односно
тадашње СФРЈ и Западне Немачке су поново почели да се изграђују како на
културном, тако и на друштвенополитичком и привредном плану. Ти односи били су оптерећени бројним проблемима насталим као последица непријатељства у току оба светска рата, као што су „репарације, обештећење
жртава нацизма и бројна политичка емиграција која је дуго времена била
најактивнија управо на подручју СР Немачке“(Гавранов и др. , 1972, стр.
227).
Због тога је поновно успостављање политичких, па и свих других веза
двеју држава ишло тешко. Осим тога, сарадњу је отежавала и чињеница
да је Савезна Република Немачка прекинула дипломатске односе са Југославијом због потписивања дипломатских односа са Демократском Републиком Немачком 1957. године. Такав став Југославије није био у складу са
Холштајновом доктрином које се Савезна Република Немачка придржавала. Она је изричито одбацивала дипломатске односе са државама које
имају односе са ДР Немачком. „Прекидом дипломатских односа није дошло до прекида економске размене, већ се она и даље повећавала да би
поново успостављање односа учинила неопходним, после одређених политичких промена у самој Савезној Републици. Југословенско-западнонемачким односима умногоме је давала карактер бројна југословенска радна
снага запослена у Савезној Републици Немачкој што, заједно са великом
економском разменом и развитком политичких односа, укупне односе
чини изванредно развијеним и пријатељским“ (Гавранов и др. , 1972, стр.
227).
СФР Југославија и СР Немачка обновиле су сарадју 1968. године. Њихови билатерални односи данас су, на првом месту, одређени деловањем дипломатске мисије, као званичне државане политике. Демократске промене
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у Републици Србији у октобру 2000. означиле су почетак нових односа,
како на политичком и привредном, тако и на културном плану. Немачка
кроз билатералне пројекте, као и до краја 2005. године кроз пројекте Пакта
стабилности за Југоисточну Европу, пружа пуну подршку демократским
властима на успостављању модерне и европски оријентисане Србије. У
првом плану немачке спољне политике (Ђукић Дојчиновић, 2003, стр. 95)
данас према Србији се налази пуна подршка политичким и економским
реформама ради очувања стабилности у земљи. За Савезну Републику Немачку, Србија има веома важну улогу у очувању стабилности у региону, па
је тако и ангажман Немачке кроз различите пројекте у Србији усмерен ка
„демократизацији, јачању правне државе и изградњи инфраструктуре као
темеља за успешан развој привреде“28.
Осим званичне државне мисије, Немачку у Србији представљају и
бројне политичке фондације:
1. Фондација Friedrich-Ebert-Stiftung29 има за циљ политичко и
друштвено образовање људи свих друштвених слојева у духу
демократије и плурализма, стипендирање младих, надарених
студената, а пружа и подршку у истраживачком и научном раду и
доприноси међународној комуникацији и сарадњи,
2. Фондација Коnrad-Аdenauer-Stiftung30 бави се партијама и
парламентарним саветовањем, јачањем европске способности
Србије и успостављањем правне државе, обуком новинара,
мултикултуралним и међурелигијским дијалогом, а нуди и
програме стипендирања,
3. Фондација Friedrich-Naumann-Stiftung31 прати трансформацију
друштва у правцу демократије, успостављање правне државе
и тржишне привреде и ставља посебан акценат на подршку
либералним снагама,
4. Фондација Heinrich-Böll-Stiftung32, између осталог, има за циљ јачање
цивилног друштва, подржавање дијалога између земаља у региону
и њихово припајање Европској унији, унапређивање људских и
28 www. belgrad. diplo. de, приступљено 24. 01. 2010. године.
29 www. fes. rs, приступљено 10. 03. 2010. године.
30 www. kas. de/belgrad, приступљено 10. 03. 2010. године.
31 www. fnst. org, приступљено 10. 03. 2010. године.
32 www. boell. de, приступљено 10. 03. 2010. године.
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женских права, подстицање изградње демократског мишљења,
еколошке политике и одрживог развоја и
5. Фондација Hanns-Seidel-Stiftung33 усмерена је на стабилизацију
напора у оквиру демократизације, на изградњу плуралистичког
друштва, као и на међурегионалну сарадњу као фактора стабилности
и безбедности.
Привредни односи Србије и Немачке регулисани су са немачке стране по налогу Савезног министарства за привредну сарадњу и развој. Привредне пројекте реализују „организације за спровођење“ које сарађују
са носиоцима пројеката које одређује влада Србије. У Србији су, између
осталог, активне следеће организације државне развојне сарадње: Немачко друштво за техничку сарадњу (GTZ)34, КfW Развојна банка35, Немачко
друштво за инвестиције и развој (DEG)36, непрофитно д. о. о. за међународно стручно усавршавање и развој InWent37 и Центар за међународну миграцију и развој (CIM)38.
Осим политичких фондација, у међународним односима делују и други недржавни актери као што су невладине организације, неполитичке
фондације, као и европске и међународне мреже, у којима Немачка има
значајну улогу, али које нису део званичне спољне политике и због тога у
разматрању спољне културне политике Немачке према Србији њихов утицај неће бити разматран.
Када је реч о званичној културној политици према Србији, најзначајније су посредничке институције које иницирају и спроводе пројекте и
које укључују са једне стране локално становништово а са друге стране
уметничке, културне и научне раднике. То су ДААД, PASCH, АvH, који делују у области учења и наставе језика, школског и високог образовања и
Гете институт и Ifa који су задужени за културне садржаје и промоцију немачког живота, културе и уметности. Од посредничких институција које
делују у Србији, активности Гете института заузимају највећи простор и
он је носилац највећег броја активности – било сам, било у партнерству са

33 www. hss. de, приступљено 10. 03. 2010. године.
34 Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
35 KfW Entwicklungsbank
36 Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
37 Internationale Weiterbildung und Entwicklung gemeinnützige GmbH
38 Centrum für internationale Migration und Entwicklung
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другим посредничким институцијама (нпр. Ifа или Pasch). По обиму, садржају, примерима спроведеног и њихове видљивости, финансијским средствима, као и доступности самих садржаја може се рећи да Гете институт,
у ствари, у правом смислу посредује и представља спољне културне политике Немачке према Србији.

ГЕТЕ ИНСТИТУТ
Гете институт, установа културе Савезне Републике Немачке, своју
делатност обавља широм света. Та делатност се састоји од промовисања
немачког језика (учења и наставе језика), ширења знања о Немачкој, њеној
култури, друштву и политици и подстицања међународне културне сарадње. Гете институт, чији је регистрован назив Goethe Institut еV, је највећа
посредничка институција између Немачке и иностранства, односно најзначајнији инструмент спољне културне политике Савезне Републике Немачке према иностранству. Овај институт финансира Савезно министарство
спољних послова. Правна основа деловања Гете института одређена је кроз
два документа : 1) Статутом Гете института и 2) Основним споразумом између Гете института и Савезног министарства спољних послова које заступа Савезну Републику Немачку (Јовашевић, 2010, стр. 45-49).
Гете институт се посреднички бави имплементацијом спољне културне политике у иностранству, док су дипломатске мисије задужене за спољнополитичке и привредне односе. Један од задатака дипломатских мисија
у државама домаћинима је, такође, да се омогуће услови за што бољи рад
немачких институција. Однос између дипломатских мисија у иностранству и Гете института у тим државама домаћинима регулише Савезно министарство спољних послова. Гете институт своје присуство и активност
широм света изграђује делујући кроз читаонице, центре за учење језика и
обуку наставника, као и тачке за дијалог и разумевање, али и кроз увођење
градова – тежишта, ради децентрализације активности, што је пракса Гете
института Београд последњих година.
Према Основном споразуму између Гете института и Савезног министарства спољних послова Савезне Републике Немачке дефинисана
су међусобна права и обавезе. Гете институти се отварају и затварају на
предлог и сагласност тог Министарства. Савезно министарство спољних
послова, у оквиру својих уставних капацитета, одговорно је за спољну културну и образовну политику, али оно поверава Гете институту у иностранству обављање следећих послова у складу са његовим Статутом :
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1. Помагање наставе немачког језика: а) промовисање немачког језика
у иностранству, б) настава немачког језика кроз сарадњу са државним органима, институцијама и наставним особољем у иностранству, в) професионално усавршавање наставника немачког језика и
културе у иностранству, г) развој и унапређење наставних метода,
материјала и испита и д) одобравање стипендија за студије, учење
и наставу немачког језика,
2. Подстицање међународне културне сарадње кроз: а) организовање културних дешавања, б) ширење информација у иностранству о културном животу у Немачкој, в) припрему, организовање и
праћење програма за посетиоце које је покренуо Гете институт, в)
друге облике учешћа у културној сарадњи и размени са културним
организацијама у иностранству (након претходних консултација
са Министарством спољних послова), г) промовисање немачкоиностраних културних организација и друштава, д) одобравање
стипендије мултипликаторима у свим секторима и
3. Преношење свеобухватне слике о Немачкој кроз информисање о
културном, друштвеном и политичком животу: а) организовање
програма посете Савезној Републици Немачкој, б) припрема, издаваштво, производња, набављање и дистрибуција штампаних медија (књиге, часописи, саопштења, информатори, билтени, флајери,
документација), филмова, ТВ продукција, аудио-визуелних медија,
електронских медија и в) промоција преводилачке делатности

ЗАКЉУЧАК
Спољна културна политика се на првом месту залаже за „представљање
Немачке као државе са живом, разноврсном и међународно признатом
културном сценом“, тако да можемо рећи да културни програм представља основу деловања спољне културне политике Савезне Републике Немачке. Задатак културног програма је да у иностранству прикаже слику
висококвалитетног и разноврсног уметничког живота и достигнућа у Немачкој и представља Немачку као креативну, иновативну, модерну и културну државу Европе. То се остварује кроз представљање немачке културе
и уметности, поготово савременог стваралаштва у иностранству. Ипак, то
приказивање немачке уметности у областима литературе, филма, музике,
представљачких и визуелних уметности у иностранству, није једносмеран
и статичан процес, већ даје значајан допринос интеркултурном дијалогу
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и разумевању. Тај дијалог и сарадња нису само између посредника спољне културне политике Немачке (нпр. Гете института) и појединаца, организација и институција у иностранству, већ и између иностране културе
и уметности са једне стране и Немачке са друге, чиме се ојачава сарадња
Савезног министарства спољних послова и иностраних културних институција у Немачкој, а и подршка њиховим културним програмима и културним недељама.
Највећи део делатности спољне културне политике Немачке представљају активности из области културе и уметности у иностранству. Најважнији инструменти ових активности су: 1) подршка литератури и књижевности – објављивање књига и културних часописа, брига о немачким
библиотекама и читаоницама у иностранству, учестовање на сајмовима у
иностранству, помоћ при превођењу, позиви иностраним издавачима и
олакшице при добијању ауторских права, библиотекарски рад и сарадња,
подстицање књижевних вечери и сусрета, као и учествовања аутора и издавача, 2) подршка филму – приказивање актуелних немачких филмова у
иностранству (често у оквиру ЕУ филмских фестивала) и подршка немачком филму, учествовање немачких режисера на међународним филмским
фестивалима, подршка копродукцији, као и подршка страним филмовима
и редитељима при гостовању на немачким филмским фестивалима (нпр.
на Међународном филмском фестивалу у Берлину), 3) подршка гостовањима – турнејама музичких оркестара, хорова ансамбала и група, плесних и
позоришних трупа у иностранству, 4) подршка фестивалима, конгресима,
семинарима, 5) подршка кроз саветовање тј. услуге consulting и информисања (у земљама у развоју и транзиције), 6) подршка изложбама – представљању немачких уметника у иностранству и 7) уметничка размена.

SUMMARY
THE INSTITUTIONS OF GERMAN CULTURAL POLICY
IN FOREIGN COUNTRIES
(VIEW IN SERBIA)
The subject of this paper is the presentation and analysis of
Germany foreign cultural policy as well as its cultural organisation
that carry out that policy towards Serbia. The author does it by
analysing the characteristics of its cultural policy towards various
states (and Serbia) and especially the places, roles and significanca
that some institutions as the main agents of the German culture
play in arhieving the golas of this policy in building, promotion
and improvement of mutual cultural relations and cooperation be-
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RESUME
The subject of the paper is the presentation and analyses of Federal Republic of
Germany’s (FRG) foreign cultural policy as well as its cultural organisations that
carry out that policy towards Republic of Serbia. The author does it by analysing
the characteristics of its cultural policy towards various states and especially the
places, roles and significance that some institutions as the main agents of the
German culture play in achieving the goals of this policy in building, promotion
and improvement of mutual cultural realtions and cooperation between Serbia
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and Germany.
The paper is also discuss the notion of foreign cultural policy and its
general characteristics, FR Germany’s foreign cultural policy, history, and the
main features and objectives of that policy towards Serbia. The author has also
analysed the role of some agents of the German culture in their field of acting
abroad as intermediary institutions of the Ministry of Foreign Affairs of the
Federal Republic of Germany that is in charge of creating and pursuing the
foreign policy.
By decribing and analysing the activities of these organisations : DAI, DUK,
DGIA, KSB, HKW, PAD, ZfA, AvH and separately DAAD and Goete Institute,
one gets a clearer picture of the official foreign cultural policy Germany pursues
towards Serbia and its characteristics. The analysis of the German foreign
cultural policy and activities of some institutions as its intermediary shows the
characteristics of tte German cultural policy in general as well as the directives
that these cultural policy leads towards our country.

Овај рад је примљен 04.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ПРЕГОВАРАЧ У ФУНКЦИЈИ ИЗГРАДЊЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВИСОКИХ ПЕРФОРМАНСИ
САЖЕТАК: Тенденција је да менаџери у својим наступима,
интелектуални капитал, економију знања, људске ресурсе,
спомињу као најважније факторе успеха организације
на тржишту. Подизање перформанси једне организације
свакако зависе од поменутих синтагми. Основно питање које
се поставља јесте где престаје разграничење између пуког
декларисања да су људи носиоци успеха и спровођења тих
ставова у пракси? Шта утиче на несагледавање неуспеха као
последице занемаривања људских потенцијала? Подизање
перформанси једне организације у многоме зависи од
способности менаџера да уоче потребе организације, а
једна од значајних потреба је располагање квалитетним
преговарачима или преговарачким тимовима. Значај
преговарача као репрезента, представља један од кључних
ресурса организације у неизвесној и динамичној тржишној
утакмици. Којим знањима, способностима и вештинама
треба да овлада преговарач? Која је његова позиција унутар
организације? Какав је однос ТОП менаџмента према
преговарању као пословној вештини и шта треба једна

1
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организација да у ради, како би преговараче укључила у
систем сопственог квалитета, само су нека од питања која су
обрађена у овом раду.
Кључне речи: преговарач, конкурентска
организација,
људски
ресурси,
знања,
карактеристике, способности, топ менаџери

предност,
вештине,

УВОД
Преговарача можемо одрeдити као представника организације у преговарачком процесу, који треба да резултира оствареним интересом организације. Преговарачки процеси су често обележени супоротстављеним
ставовима и конфликтима, а другу страну неретко представљају тзв. “незгодни преговарачи”. Пословно преговарање је активност која прожима цео
пословни процес, динамична активност, која се разликује по типовима и
фазама и која захтева оспособљеног појединца. Пословни успех или неуспех су често у директној вези са са пословним преговарањима. Пословно преговарање је процес који интегрише знање, способност, одређене
карактеристике појединца, али и висок степен одговорности појединца
(преговарача). Управо ова димензија јасно указује да успешан преговарач,
односно представник организације у пословним преговорима може бити
само особа која се специјализовала за ову врсту активности. Било да се
ради о преговарачу (појединцу) или преговарачким тимовима, ради се
заправо о ресурсу организације, који доприноси стварању конкурентске
предности, која је условљена односом организације према сектору људских
ресурса и препознавању преговарача као значајних фактора у подизању
перформанси органзације.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ КАО КЉУЧНИ ФАКТОР
ОСТВАРИВАЊА КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ
Остварити и одржати конкурентску предност, подразумева процес
заснован на успостављању перформанси организације, које имају своју
оперативну и стратегијску димeнзију. Развој организације, успостављање
ефикасних пословних процеса и рационалних систем решења, модерног
начина управљања, условљен је интелектуалним капиталом и његовим
развојем. Уколико високе перформансе организације поистоветимо са
тржишним учешћем, квалитетним производом или услугом, модерном

308

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 307-317

технологијом, ефикасним производним процесом, квалитетном инфраструктуром, усклађеношћу пословних функција, квалитетним, способним
менаџментом, оствареном интерактивношћу са стејкхолдерима, компетенцијама запослених, стратешки орјентисаном пословном филозофијом итд.
, јасно можемо закључити да су сви ови елементи и многих други, заправо,
последица интелектуалног капитала.
Остварити конкурентску предност представља процес који интегрише познавање тржишта, културних, социјалних, економских, старосних
и других обележја становништва, као и познавање конкуренције. Један од
најважнијих фактора је свакако праћење тенденција и развоја делатности
којом се организација бави, у окружењу и шире. Такмичење са конкурентима подразумева, поред анализе сопствених предности и суочавање са
сопственим слабостима (SWOT анализа), у циљу отклањања истих или изналажења алтернативних решења, која доводе до кључних фактора предности.
Уколико као два кључна начина за остваривање конкурентске предности апострофирамо смањење трошкова и диференцијацију, немогуће је
не констатовати да је интелектуални капитал у основи ова два начина, што
посредно, што непосредно. Наиме, једна организација може индиректно
бити корисник интелектуалног капитала, преко коришћења модерне технологије, која је настала мимо организације, али је све значајније директно коришћење идеја сопственог људства у циљу смањења трошкова или
остваривања диференцијалне предности. Основни предуслов иновације
јесте идеја, идеја као духовна категорија појединца. Управо ова чињеница
афирмише неопходност инвестирањa у људске ресурсе, односно успостављaње адекватне организационе структуре, која подразумева познавање
капацитета сваког појединца и развој истог, у оквиру система, а самим тим
интегрисање развоја појединца у развој читаве организације.
Погубно је за једну организацију ако не зна колико и шта њени запослени знају. Почетак краја једне организације представља индолентност по
питању развоја појединца и незаинтересованост по питању инвестирања
у интелектуални капитал. Уколико стратешки приступ у вођењу организације одредимо одређивањем дугорочних циљева и начина како ће се ти
циљеви остварити у турбулентном окружењу, немогуће је занемарити развојну димензију појединаца. Уколико су потенцијали појединаца неискоришћени, заправо, неискоришћени су потенцијали организације.
Остварити формулисане дугорочне циљеве, подразумева успостављање адекватне и ефикасне организационе структуре, односно систем
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компетентности. Јасно одређивање постојећих и таргетираних ресурса,
стварање услова за ефикасну административну подршку, (а не бирократски успостављен систем), мотивисан колектив, рационално вођство у циљу
успешног управљања конфликтима и стварање свих осталих неопходних
услова за холистичку димензију пословања.

ЗНАЧАЈ ПРЕГОВАРАЧА КАО ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ РЕСУРСА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Преговарање као вештина менаџера представља комуникацијски процес са циљем рационалног решавања проблема или сукоба интереса између двеју или више страна. Свако пословање организације одређено је
њеним интересом, а остваривање интереса је епицентар преговарачке активности. Имајући у виду значај преговарања као вештине, заправо, говоримо о перформансама организације рефлектоване кроз људске ресурсе.
Добар преговарач представља својеврсни инструмент у циљу остваривања
краткорочних и дугорочних циљева.
Значај пословних преговарача најбоље се огледа, када се сагледа шта
све чини основу пословног преговарања:
•

размена мишљења,

•

дискусија,

•

договарање,

•

сучељавање,

•

сукобљени интереси и покушај проналажења компромисних страна у сукобу.

Преговарање као својеврсна борба мишљења, захтева вештог појединца. Оспособљен преговарач осим што познаје врсте, концепте, технике
преговарања, он је оспособљен и да успоставља вредносне оквире преговарачком процесу, да користи знања из примењене психологије, као и да
контролисано пролази кроз тешке преговарачке процесе обележене психолошким притисцима.
Искусан и оспособљен преговарач може представљати компаративну
предност организције поготово ако се узме у обзир способност фокуси-
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рања на главну тему и антиципирања. Препознавање могућности, поготово у тешким преговарачким ситуацијама у многоме је одређено обуком
преговарача. Преговарачка ситуација има неколико значајних карактеристика, а једна од њих је постојање конфликта. Познавање преговарачких
стратегија и тактика, произилазе из познавања врста преговарања.
Слика 1: Преговарачка знања
Типови
Концепти
преговарања
преговарања

ПРЕГОВАРАЧ

Управљање
конфликтима

Преговарачке
стратегије

Приказ основних знања указује на значај развоја овог типа људских
ресурса унутар организације. Однос менаџер - преговарач, сличан је односу лидер - менаџер. Односно, бити менаџер не подразумева лидерство,
исто тако не подразумева ни преговарачке потенцијале, посебно ако се
има у виду транзициони период и недовољно усклађена кадровска решења
са захтевима тржишта. Застарела знања, стечене навике управљања, непознавање нових технологија, игнорисање модерних приступа вођења и
мотивисања, могу бити велики проблем организације у времену сталних
искушења и потреба за доказивањем на тржишту.
Преговарач као ресурс, са свим карактеристикама, утиче на остваривање конкурентске предности, посебно, ако се има у виду његова усмереност ка одбрани интереса организације у преговорима који су неретко
обележени конфликтом. Преговарач је репрезент организације, веза са
стејкхолдерима, кључан фактор препознавања пословних могућности и
доносилац решења у тешким ситуацијама. Преговарач је и интерно орјентисан, имајући у виду међуљудске односе прожете личним интересима
унутар једне организације. Преговарач представља са једне стране људски
ресурс, а са друге стране он управља људским ресурсима. Преговарач има
и своју вишеструку функцију, јер он у оквиру једне организације не мора
бити само преговарач.
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Слика 2: Kарактеристике преговарача
Неке карактеристике преговарача

Харизма
Елоквентност

Изглед
Манири
Лични
кредибилитет

Компетентност
Психолошка
стабилност

Имајући у виду значај преговарачких процеса, као интегративног дела
пословања, јасно је да су способности којима један преговарач располаже,
значајни ресурс организације у конкурентској утакмици. Ниво преговарачке способности се може посматрати као комбинација урођених карактеристика и стечених знања, односно тренинга кроз које преговарач пролази. Преговарање се учи, али и као свака област човековог деловања и
ниво квалитета одређен је потенцијалима појединца.

Когнитивне

Слика 3: Способности преговарача
Способности
преговарача

Интегративна сложеност

Емоцилна
интелигенција

способност заузимања
туђе перспективе

Когнитивне способности означавају општу менталну способност, која
укључује способност расуђивања, планирања, решавања проблема, апстрактивног мишљења, разумевања сложених идеја, брзог учења и учења из искуства. (Gottfredson,1997, стр. 13)
Показало се да когнитивне способности као и општи појам интелигенције утичу на расуђивање, доношење одлука, процесуирање информација,
учење и прилагођавање променама, посебно у новим ситуацијама. Интегративна сложеност односи се на сложеност когнитивних правила, које
људи користе за процесуирање информација. Људи високе интегративне
сложености могу препознати различите димензије проблема и разумети
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начин повезаности тих димензија. Људи којима је та способност слаба свет
посматрају “црно - бело” и често показују особине ауторитарне личности.
Емоционалну интелигенцију можемо дефинисати као скуп различитих,
али повезаних способности: способност тачног перциприрања и изражавања емоција, способност коришћења емоција у олакшавању разумевања,
способност разумевања и анализирања емоција и способност правилног
регулисања властитих емоција. Изузетно је важно за преговарача да перципира, разуме и реагује на аргументе која друга страна износи у току преговора. Способност да се сагледају ствари из туђе перспективе, посебно за
време планирања преговора, омогућава страни да се припреми и реагује
на аргументе друге стране. Преговарачи који разумеју аргументе друге
стране, лакше ће осмислити аргументе који ће уверити другу страну. Способност схватања гледишта друге стране нарочито је важна код интегративних преговора као предуслов постизања споразума.
Имајући у виду знања, карактеристике, способности којима располаже
један врхунски преговарач, може се закључити да је више него од виталног интереса за организацију да поседује преговараче или преговарачке
тимове, односно да унутар својих људских ресурса, инсистира на развоју
преговарачке моћи.

ОДНОС ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРЕГОВАРАЧА
Доминантан приступ управљању организацијом своди се на поистовећивање преговарачких знања, вештина и способности са позицијама, пре
свега, ТОП менаџера. Међутим, преговарачки потенцијали се успостављају
тренинзима, обукама, додатним усавршавањима, који сами по себи често
нису интегрисани у функцији менаџера. Сасвим је друго питање да ли би
преговарачка знања, вештине, способности требало да буду део профила
захтева, када је у питању ТОП менаџер или менаџер средњег нивоа? Преговарач је репрезент организације, носилац дискреционих права, “човек од
поверења”, што афирмише неопходност да управо ТОП менаџмент развије
концепт успостављања преговарачких квалитета организације, кроз учестале обуке, курсеве, семинаре, симулације преговарачких ситуација итд.
Најидеалније за једну организацију је да преговарачке потенцијале поседују њени менаџери, али то неретко није случај, односно често се под преговарањем сматрају импровизаторски приступи менаџера, засновани на
личним искуствима. Овакав приступ не укључује анализу преговарачких
процеса и постигнутих резултата након преговарања, уочавања грешака
и корективних поступака. Потреба за преговарачким развојем и усаврша-
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вањем се често игнорише и сматра непотребном активношћу, што на дуги
рок може представљати узрок пословног неуспеха.
Развој сваке организације је условљен проналажењем квалитетнијих
и јефинијих ресурса у односу на конкуренцију, остваривање предности на
основу диференцијације, а остваривање сопствених интереса кроз разне
пословне процесе, неретко почињу и завршавају се преговарачком ситуацијом. Управо ова констатација осликава потребу за постојањем преговарачког тима, састављеног од појединаца који поседују адекватна знања,
вештине и способности. Свака организација која има стратешки приступ
пословању, у преговарачима треба да препозна оперативце од чијег наступа
у многоме зависи резултат пословања на краћи, али и на дужи рок. Унутар
организационе структуре, људски ресурси представљају можда и најзначајнији сектор, на чијем челу треба да се налази менџер-преговарач (вођа
и мотиватор), а ТОП менаџмент препознавањем потенцијала запослених,
заправо препознаје кључни инструмент за остваривање циљева организације.
Све наведено указује да је више него значајно за једну организацију да
поседује преговарачке тимове и успостави процес квалитетног смењивања
генерације преговарача, како би се остварио континуитет квалитета овог
ресурса. Искусан и квалитетан преговарач је последица процеса у који је
укључен тренинг, образовање и учествовање у многим преговарачким ситуацијама, што указује на неопходност успостављања система едукације
и обуке преговарача, а пре тога, адекватно извршене селекције, имајући у
виду неопходне природне потенцијале за преговарачку функцију.
Селекција се може извршити интерно, односно од постојећег кадра
унутар организације, уз аналитичан приступ и добро познавање потенцијала запослених и спремност на инвестирање у процес обуке запосленог или додатним регрутовањем са јасним захтевима, у циљу формирања
преговарачких тимова. Може се увек поставити питање компетентности
менаџера да процени ко је преговарач високог нивоа и ко треба да представља организацију, а често сујета менаџера доприноси да се преговарач
не третира као важан ресурс и доминира став да се захтеви преговарачког
процеса могу испратити постојећим менаџерским знањима и искуствима.
Услед негативних резултата преговарачког процеса, додатни проблем за
организацију може представљати неуочљивост грешака менаџера у току
преговарања, односно одсуство аналитичког приступа, који се такође често базира на сујети. Вешти и оспособљени преговарачи аналитично припремају наступ, а и исто тако након преговарања анализирају све битне
детаље преговарачког процеса, као својеврсну припрему за преговарања
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која следе, свесни опасности субјективних процена.

ЗАКЉУЧАК
Остварити организацију високих перформанси, односно добру основу
за остваривање и одржавање конкурентске предности, у многоме зависи од
управљања људским ресурсима, односно од инвестирања у интелектуални
капитал. Свест ТОП менаџера да су преговарачи као део људских ресурса
значајни представници организације, доприноси ефикасном и стратешком
приступу развоја овог ресурса, кроз адекватне обуке и тренинге, односно
приступ стварању свих неопходних услова и потенцијала да интерес организације буде задовољен у пословним преговорима као једном од кључних
фактора пословног поцеса. Интересе организације морају заступати преговарачи који поседују адекватна знања, карактеристике и способности.
Оспособљени преговарачи су последица опредељења организације да се у
овај ресурс инвестира, а неопходан предуслов за то је препознавање значаја овог ресурса од стране ТОП менаџмета.

SUMMARY
NEGOTIATOR IN THE VIEW OF BUILDING A HIGH
PERFORMANCE ORGANIZATION
The tendency is that managers in their presentations mention intellectual capital, knowledge economy, human resources as
the most important factors in the successful organization on the
market. Raising the performance of an organization certainly depends on the mentioned syntagms. The basic question that arises
is where does the distinction between mere declaring that people
are carriers of the success and the implementation of these stands
in practice stop? What affects the perception of failure as a result
of neglect of human potentials? Raising the performance of an organization depends largely on the ability of managers to recognize
the needs of the organization, and one of the important needs is
having quality negotiators or negotiating teams. The importance
of negotiating as a representative is one of the key resources of an
organization in the uncertain and dynamic market competition.
What knowledge, abilities and skills does the negotiator need to
master? What is his/her position within the organization? What
is the standpoint of top management in respect to the negotiating
as a business skill and what should an organization do in order to
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involve negotiators in the system of their own quality, are some of
the issues addressed in this paper.
Key words: negotiator, competitive advantage, organizations,
human resources, knowledge, skills, characteristics, abilities, top
managers.
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RESUME
It is impossible to achieve competitive advantage in turbulent markets if
the human resources are not promoted as a key resource of organizations in
market competition. Treatment of intellectual capital as a kind of expression
of human resources depends largely on the business philosophy of the top
management. Recognizing the potential of individuals within the organization
is the basic prerequisite for establishment of high-performance organization
i. e. implementation and maintenance of competitive advantage. Negotiator
and the negotiating teams as representatives of organization and advocates of
specific knowledge, abilities and skills realize their important role in achieving
competitive advantage of organizations by representing organizations in the
process of negotiation, which are limited by interests of the organization. This
role of negotiator or negotiating team imposes a need for careful management
of human resources, adequate recruitment and selection process with the aim
of forming a competent negotiating teams or affirmation of the negotiators
and their positioning within the organizational structure. Knowledge, skills,
characteristics and abilities of negotiators correlate with the demands of
the negotiating process i. e. they are a necessary foundation for achieving
the negotiating objectives of the organization. Bearing in mind the practice
and market turbulence, negotiator or negotiating teams have an increasing
importance as an integrating factor of strategic business operations. Success
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(failure) of the organization is largely determined by the business philosophy
that can promote negotiators as an important resource or business negotiation
is seen as the default activity managers whose knowledge, skills and business
negotiation skills are not the result of additional education and training.
Achieving the interests of the organization, especially in difficult negotiating
situations, often is the result of top management decisions whether to perceive
business negotiating as an activity which should be invested in or not. Negotiators
as human resources base their important role for achieving the objectives of the
organization on specific knowledge, skills and abilities which they possess and
which the top management should recognize and affirm as one of the factors of
high performance of the organization. An organization seeking to achieve high
performance, and thus create and maintain competitive advantage, may realize
its goal only if it recognizes the potential of its personnel and if based on them it
establishes efficient organizational structure, in which negotiators have a special
role in the realization of determined goals. Every strategy-oriented business
implies long-term goals and investment process in all the necessary factors
of competitive advantage, the basis of which is the human factor. Training,
education and professional trainings are an investment of the organization in
quality staff, who is the holder of all significant business functions. Business
negotiation, as a significant activity in the market game requires top management
awareness of the importance of the negotiation process and the negotiators as the
holders thereof. In that context, immeasurable importance to the organization
and a prerequisite of success is the commitment of management to develop its
negotiating potential.

Овај рад је примљен 11.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године

317

УДК: 339. 138:658. 89

Оригинални научни рад

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
BUSINESS ECONOMICS
Година V
Број I
с тр. 319 -334

Др Александар Б. Грубор1
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет Суботица

ОДНОСИ СА ПОТРОШАЧИМА У МАРКЕТИНГУ
УСЛУГА
САЖЕТАК: Успостављање, одржавање и унапређење
односа са услужним потрошачима омогућује максимизирање
њихове вредности за услужну компанију. У савременом
маркетингу услуга активности масовног маркетинга све више
се замењују изграђивањем снажних односа са потрошачима.
Осим тога, савремено услужно пословање је у великој мери
подржано одговарајућом информационом технологијом.
Расположивост информација олакшава диференцирање
услуга, прилагођавање променама у окружењу услужног
маркетинга, али исто тако и кастомизацију, односно
прилагођавање услужних понуда појединачним захтевима
услужних потрошача.
Успешне услужне компаније способне су да појединачно
посматраним потрошачима прилагоде своје понуде и
поруке. Крајњи домет у оваквом прилагођавању јесте
масовно прилагођавање, које подразумева способност
услужне компаније да задовољи захтеве сваког појединачног
потрошача, односно да на масовној основи креира услужне
понуде, програме и комуникацију.
Кључне речи: односи са потрошачима, маркетинг услуга,
relationship маркетинг.
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УВОД
Значај relationship маркетинга у услужном пословању произлази из
чињенице да се односи са потрошачима директно одражавају на профитабилност услужних компанија. Афирмисање маркетинга односа у услужном пословању подразумева реализовање четири фазе у директним контактима са појединачним потрошачима (Papers и др. , 1999. стр. 69):
1. идентификовање постојећих и потенцијалних услужних потрошача,
2. диференцирање услужних потрошача према њиховим потребама и
вредности коју имају за услужну компанију,
3. идентификовање појединачних потреба услужних потрошача и изграђивање чврстих односа са њима,
4. прилагођавање услужних понуда и порука појединачним потрошачима.
У савременом услужном пословању све теже је задовољити захтеве и
очекивања потрошача. Њихова искуства и познавања услужних понуда
суочавају услужне компаније са изазовима у задовољавању растућих захтева и очекивања. Још већи изазов за услужне компаније представља одушевљење потрошача и изграђивање њихове лојалности према услужној
компанији и услужној понуди.
Relationship маркетинг у услужном пословању представља повезивање
услуге која се пружа потрошачу, квалитета и маркетинга. Прецизније речено, relationship маркетинг у услужном пословању одражава се на макро и
микро нивоу. На макро нивоу, услужне компаније које активно примењују
relationship маркетинг препознају да маркетинг активности утиче на тржиште услужних потрошача, тржиште радне снаге, тржиште добављача,
интерно тржиште и тржиште утицајних институција (као што су финансијске или државне институције). Истовремено, на микро нивоу, применом
relationship маркетинга уочава се померaње фокуса маркетинга са укупних, на појединачне трансакције и друге неопходне маркетинг активности
у циљу изграђивања дугорочних односа са услужним потрошачима.
У relationship маркетингу полази се од претпоставке да су услужне понуде пролазне, а да праву, односно трајну вредност представљају дугорочни односи са услужним потрошачима. Генерално посматрано, relationship
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маркетинг наглашава значај задржавања услужних потрошача и односи
се на квалитет који превазилази описе послова појединих организационих јединица услужне компаније. Relationship маркетинг проширује дефиницију услужних потрошача од крајњих потрошача на све групе (као
што су добављачи, запослени, утицајне групе на услужним тржиштима и
сл) које представљају интегралне компоненте у процесу испоручивања услуга тржишту. Напори, односно активности у изграђивању односа са наведеним типовима услужних потрошача представљају суштину концепта
relationship маркетинга у услужном пословању (Hofman и др. , 2006, стр.
405).

УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА УСЛУЖНИМ ПОТРОШАЧИМА
Управљање односима са потрошачима (Customer Relationship
Management - CRM) посебно долази до изражаја у пословању већих услужних компанија, које будући да услуге испоручују већим тржишним сегментима, не воде довољно рачуна о изграђивању односа са појединачним
потрошачима услуга.
У суштини, ради се о релативно новом концепту менаџмента у услужном пословању, који је најширу примену доживео у пружању професионалних услуга. Управљање односима са услужним потрошачима остварује
се комбиновањем рада услужног особља са одговарајућим информационим технологијама и процесима, на начин који омогућује другачије планирање, организовање и вођење услужног пословања.
Бројни разлози довели су до развоја концепта управљања односима са
услужним потрошачима, од којих се посебно издвајају (Љубојевић, 2002,
стр. 104):
•

релативно велики број потрошача који су услужној компанији у
суштини непрофитабилни,

•

неопходност спознаје појединачне профитабилности услужних
потрошача,

•

висина трошкова привлачења нових услужних потрошача (пракса маркетинга услуга показује да су они пет пута већи у односу на
трошкове задржавања постојећих услужних потрошача),

•

примена информационих система у услужном пословању и
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оријентација на потрошачке сегменте.

Појмовно одређење управљања односима са услужним потрошачима
може на први поглед изгледати контрадикторно, будући да само управљање искључује равноправност у међусобним односима. Међутим, овај
термин је наишао на широко прихватање у стручној јавности, а у пракси
савременог услужног пословања се показао као снажна подршка имплементацији маркетинг услуга.
Управљање односима са услужним потрошачима укључује све активности услужне компаније усмерене на идентификацију, селекцију, развој
и задржавање услужних потрошача (Каспер и др. , 2006, стр. 154). Управљање односима укључује односе између услужне компаније, њених потрошача, пословних партнера, добављача и запослених.
Овај концепт је првобитно развијен на пословним тржиштима, али се
захваљујући добрим резултатима убрзо почео примењивати и на тржиштима крајњих потрошача. Бројност потрошача на овим тржиштима захтевала је информатичку подршку примени концепта управљања односима
са услужним потрошачима.
У пракси маркетинга услуга управљање односима са потрошачима
испољава се као двостепени процес. У првој фази, услужна компанија
примењује потрошачку оријентацију, уместо традиционалне производне
оријентације. Нагласак се ставља на задовољење потреба услужних потрошача, а карактеристике услужне понуде су од секундарног значаја.
Друга фаза примене управљања односима са услужним потрошачима
означава пуну афирмацију потрошачке оријентације, односно интегрисање овог концепта са целокупним ланцем доживљаја услужних потрошача. Услужна компанија прихвата значај правовременог управљања односима и фокусирана је на непрестано иновирање односа са потрошачима.
Примена управљања односима са потрошачима захтева од услужне
компаније прихватање значаја релевантних информација, које представљају директну подршку овом процесу. У пословању услужних компанија
познати су примери формирања централизоване базе података о потрошачима. Наведене базе података садрже битне информације о интеракцијама
појединачно посматраних потрошача и услужне компаније. Приступ базама података о потрошачима омогућује се услужном особљу које се налази
у директној комуникацији са потрошачима, са циљем лакшег задовољења
њихових очекивања.
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Услужне компаније имају различите циљеве у развијању управљања
односима са потрошачима. Ради се о томе, да се у пословној пракси услужне компаније сусрећу са различитим изазовима у процесу управљања
односима са потрошачима, од којих се посебно издвајају следећа четири
(Каспер и др. , 2006, стр. 156):
•

идентификација услужних потрошача,

•

разликовање појединих типова услужних потрошача,

•

развој односа са услужним потрошачима и

•

задржавање услужних потрошача.

Идентификација услужних потрошача јесте у функцији остваривања
дефинисаних циљева управљања односима са потрошачима. Идентификацијом се обухватају постојећи потрошачи, будући потрошачи, као и они
који су означени као посебна циљна група. У пружању одређених врста
услуга, идентификација потрошача не представља сложену активност,
нарочито уколико се услужни потрошачи могу међусобно идентификовати. Међутим, код испоруке појединих врста услуга, као што су туристичке
или јавне, потрошачи се не могу међусобно идентификовати. У оваквим
ситуацијама, услужна компанија мора да успостави константну комуникацију са потрошачима.
Разликовање појединих типова услужних потрошача подразумева
прикупљање информација о понашању потрошача приликом доношења
одлуке о куповини одређене услуге. Наведене информације представљају
основ за селекцију услужних потрошача. Типови услужних потрошача
разликују се према:
1. профитабилности,
2. доживотној вредности потрошача,
3. фреквенцији куповине одређене услуге и
4. анализи монетарне вредности.
Профитабилност услужних потрошача односи се на разлику између
оствареног прихода и трошкова односа са потрошачима у одређеном временском периоду (Pfeifer и др. , 2005, стр. 14. ). У пракси маркетинга услуга
се уочава да поједини потрошачи више коштају услужну компанију, него

323

АЛЕКСАНДАР ГРУБОР

ОДНОСИ СА ПОТРОШАЧИМА У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА

што она оприходује њиховим услуживањем.
Доживотна вредност потрошача представља метод за обрачунавање
садашње вредности будућих финансијских токова припадајућих односа са
потрошачима (Jain и др. , 2002, стр. 38). Најједноставније речено, вредност
животног циклуса базира се на очекиваном току прихода од успостављених, односно изграђених односа са услужним потрошачима.
Фреквенција куповине одређене услуге обухвата анализу скорашњости и фреквенције куповине. Скорашњост означава време протекло
од последње куповине одређене услуге. Што је већа скорашњост, то је већи
и релативан значај потрошача одређене услуге. Фреквенција куповине
представља укупан број куповина услуге од стране одређеног потрошача
у претходном временском периоду. Повећана фреквенција се директно
одражава на понашање потрошача приликом доношења одлуке о куповини одређене услуге.
Анализом монетарне вредности долази се до одговора колико потрошачи троше по појединачној трансакцији са услужном компанијом. Наведену анализу корисно је повезати са фреквенцијом куповине, на начин да
се просечан износ куповине одређене услуге подели са годишњим бројем
услужних трансакција. Добијени резултат указује на просечну монетарну
вредност потрошача одређене услужне компаније.
Развој односа са услужним потрошачима јесте четврти изазов у процесу управљања односима са потрошачима. У суштини, ради се о превођењу
услужних потрошача на више нивое лојалности. Након идентификовања
потрошача, услужна компанија тежи да их веже за себе, односно да повећа
број услужних трансакција. У пословној пракси услужних компанија развој односа са потрошачима представља сложен процес стратегијског значаја, који је детерминисан релативним значајем врсте односа које услужна
компанија жели да изгради са потрошачима.
У стручној литератури (Каспер и др. , 2006, стр. 161) разликују се четири
опште стратегије развоја односа између услужне компанија и потрошача:
•

стратегија гурања,

•

стратегија вучења,

•

стратегија куповине и
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стратегија укључивања.

Стратегија гурања се превасходно односи на гурање потрошача према
понуди одређене услужне организације. Основ овакве стратегије најчешће
представља локација услужне компаније, односно видљивост њених капацитета. Стратегију гурања у правилу примењују услужне компаније чија је
понуда по многим аспектима слична конкурентима.
Стратегија вучења односи се на привлачење потрошача према услужној
компанији на основу проширења понуде према захтевима самих потрошача, захтевима везаним за испоруку услуге, односно окружење или услужно
особље. Наведена стратегија примењује се како на пословним тржиштима,
тако и на тржиштима крајњих потрошача услуга.
Стратегију куповине готово по правилу примењују финансијске, односно различите интересне групе (Visa, American Express, авио превозници
и сл. ). Суштина ове стратегије огледа се у пружању потрошачима великих
могућности за остваривање куповине одређене услуге, које су прилагођене
профилу потрошача. У пракси маркетинга услуга познате су ситуације у
којима сваки потрошач добија понуду различитог портфолија услуга.
Стратегија укључивања је карактеристична за услуге са превеликом
понудом. Треба имати у виду, да је једна од општих карактеристика услуга њихова пролазност, што значи да се не могу складиштити, односно
одложено трошити. Лојалност услужних потрошача остварена применом
стратегије укључивања подразумева да потрошачи купују услуге у време
ниске тражње, односно у ситуацији када постоји превелика понуда услуга.
Наведену стратегију примењују ресторани, хотели, авио превозници, и др.
када практикују различите цене у одређено доба дана, за викенде, празнике и сл.
Задржавање услужних потрошача јесте елемент процеса управљања
односима са потрошачима, који говори о томе да изграђени односи омогућују стварање излазних баријера за потрошаче, као и улазних баријера за
конкуренте. У маркетингу услуга веома је важно знати зашто потрошачи
желе да успостављају и унапређују односе са услужном компанијом, односно зашто желе да раскину успостављене односе.
У циљу задржавања потрошача, услужна компанија мора бити способна да препозна њихове жеље и очекивања, односно да усмерава своје
активности на начин којим ће задржати потрошаче. Сликовито речено,
задржавањем потрошача услужна компанија подиже зид према конкурен-
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тима којим раздваја своје потрошаче од конкурената. У пракси маркетинга
услуга, задржавање потрошача најчешће се остварује применом два основна приступа:
•

изграђивањем баријера раздвајања (које се користе на висококонкурентним услужним тржиштима) и

•

активностима награђивања услужних потрошача (које укључују
већи број различитих програма лојалности).

Управљање односима са потрошачима налаже, дакле, услужним компанијама потребу диференцирања потрошача. Смисао диференцирања
потрошача огледа се у прилагођавању услужне понуде појединачним захтевима потрошача, чиме се обезбеђује задовољавање њихових очекивања
и изграђивање дугорочних и обострано корисних односа. Услужне компаније које управљају односима са потрошачима у прилици су да остваре
значајну конкурентску предност.
У теорији маркетинга услуга (Љубојевић, 2002, стр, 109) сматра се да
управљањем односима са потрошачима услужне компаније у ствари примењују проактивни маркетинг приступ. Проактивност маркетинг приступа произлази из фокусирања услужне компаније на највредније потрошаче, што доприноси развијању ефикаснијих и ефективнијих стратегија
маркетинга услуга.
Односи се у маркетингу услуга изучавају практично од само почетка његовог теоријског уобличавања. Relationship приступ маркетингу услуга може се схватити и као поновно утврђивање основних принципа
маркетинга. Фокусирање услужне компаније на односе са потрошачима
несумњиво представља уважавање дугорочног приступа стварању вредности у услужном пословању.
Међутим, поједини аутори (Котлер и др. , 2007, стр. 483) сматрају да
маркетинг односа није увек и најбољи приступ маркетингу услуга. Његова примена је оправдана у ситуацијама када приход из односа премашује
трошкове односа. Анализирањем прихода из односа са трошковима односа издвајају се четири групе услужних потрошача, приказане на слици 1.
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Слика 1. Анализа прихода из односа са трошковима односа

Извор: Котлер и др. , 2007, стр. 484
Успавани дивови представљају групу услужних потрошача који остварују значајан приход. Ради се о профитабилној групи услужних потрошача који су релативно незахтевни. Трговци моћи јесу група услужних
потрошача којој је усмерен велики део активности маркетинга односа, будући да се ради о профитабилним, али истовремено и захтевним услужним потрошачима. Кућни љубимци означавају групу услужних потрошача
који остварују мале приходе, али захтевају и одговарајуће мале трошкове
односа. Овој групи услужних потрошача примеренији је трансакциони
маркетинг. Сматра се да најтежу групу услужних потрошача представљају
деликвенти, имајући у виду да они дају мале приходе, а да су истовремено
захтевни.

МАРКЕТИНГ УСЛУГА НА БАЗАМА ПОДАТАКА
Стварање вредности у савременом услужном пословању захтева од услужних компанија да добро спознају своје потрошаче. Због тога, услужне
компаније све више се суочавају са неминовношћу прикупљања великог
броја информација, које је потребно генерисати и ажурирати у бази података, која представља основу реализације маркетинга услуга на базама
података.
Под базама података услужних потрошача (Котлер и др. , 2006, стр. 162)
подразумева се организовано прикупљање великог броја информација о
појединачним потрошачима услуга, односно потенцијалним потрошачима, које су актуелне, приступачне и применљиве у остваривању циљева
маркетинга услуга, на начин да се креирају информације које могу да доведу до продаје услуге или одржавања односа са потрошачима услуге.
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Базе података услужних потрошача представљају sine quа non реализације маркетинга услуга на базама података. Под маркетингом услуга на
базама података (Котлер и др. , 2006, стр. 162) подразумева се процес изграђивања, одржавања и коришћења база података услужних потрошача,
као и других база података (услуга, пословних партнера, посредника у испоруци услуга, и др. ) у циљу уговарања, трансакције и изграђивања односа са услужним потрошачима.
Погрешно је поистовећивати листе услужних потрошача, односно купаца са базама података услужних потрошача. Листе услужних купаца,
односно потрошача најчешће садрже само попис имена, адреса и бројева
телефона. Базе података услужних потрошача обухватају много већи број
информација, до којих се долази на основу реализованих трансакција са
услужним потрошачима, разним анкетама и истраживањима. Прикупљене информације говоре о специфичним захтевима и очекивањима услужних потрошача, који нису предмет обухвата листа услужних купаца, односно потрошача.
У савременој пракси маркетинга услуга базе података услужних потрошача између осталог садрже:
•

податке о оствареним куповинама услуга,

•

демографске податке о потрошачима,

•

психолошке податке о потрошачима,

•

податке о медијима и др.

Бројност и обухватност података које услужне компаније прикупљају о
својим потрошачима захтева одговарајући приступ њиховом чувању, ажурирању, односно коришћењу. Прикупљени подаци смештају се у складишта
података, из којих се према потребама приступа њиховом коришћењу, односно ажурирању.
Коришћење прикупљених података о услужним потрошачима веома
често подразумева спровођење различитих анализа. У наведеним анализама услужне компаније могу да користе софистициране статистичке
и математичке методе, као што је метод класификације узорка у групе на
основу одређених својстава, познат под називом кластер анализа, моделирање предвиђања, итд. Примена наведених метода у обради прикупљених
подaтака назива се data miningom (Lattin и др. , 2003, стр. 57). Data mining
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омогућује издвајање практичних информација о појединим потрошачима,
тржишним сегментима, трендовима у услужном пословању и сл.
Креирање база података може услужној компанији да осигура значајну
конкурентску предност, имајући у виду широке могућности њиховог коришћења. У пракси маркетинга услуга базе података најчешће се користе
на следећих пет начина (Котлер и др. , 2006, стр. 164):
1. идентификовање потенцијалних услужних потрошача,
2. одлучивање о посебним понудама појединим услужним потрошачима,
3. продубљивање лојалности услужних потрошача,
4. реактивирање куповине од стране услужних потрошача,
5. избегавање већих грешака према услужним потрошачима.
У циљу идентификовања потенцијалних потрошача, услужне компаније све чешће промовишу своје услуге. Промотивне активности подржане
су и одговарајућом повратном комуникацијом са услужним потрошачима,
као на пример бесплатним позивима одређеног телефонског броја. На основу повратног реаговања потрошача, услужне компаније проширују базе
података. Претраживањем података о повратним реакцијама потрошача
долази се до информација о најбољим потенцијалним услужним потрошачима, са којима се даље успоставља директна комуникација.
Одлучивање о посебним понудама појединим услужним потрошачима
примењује се приликом унакрсне, односно везане продаје услуга. У оваквим ситуацијама, услужне компаније дефинишу критеријуме одређивања
идеалног циљног потрошача одређене услужне понуде, након чега приступају претраживању базе података, са циљем издвајања потрошача који су
најближи идеално постављеном циљном потрошачу.
Продубљивање лојалности услужних потрошача у функцији је подизања интересовања и ентузијазма у услужном пословању. Оно се огледа
у добром познавању захтева и очекивања услужних потрошача, давању
прикладних поклона, одобравању купона за попуст, слању интересантног
пропагандног материјала, и др.
Избегавање већих грешака према потрошачима је једна од основних
предности услужних компанија које имају креиране базе података. У са-
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временој пракси услужног пословања познати су примери битних пропуста у раду услужног особља управо због непознавања значаја појединих
услужних потрошача. Примера ради, у банкарском пословању дешавају се
ситуације да два службеника контактирају клијента нудећи му различите
услове одобравања стамбеног кредита.
Остваривање ефективности маркетинга услуга на базама података захтева одговарајуће вођење и обуку запослених, али и ангажованих посредника. Ради се о томе, да је много једноставније примењивати традиционални маркетинг у односу на relationship приступ маркетингу услуга.
Треба имати у виду, да осим предности, маркетинг услуга на базама
података показује и одређене недостатке. Није реално очекивати да ће сви
услужни потрошачи бити заинтересовани за успостављање односа са услужном компанијом. Такође, неки услужни потрошачи не сматрају позитивним прикупљање већег броја информација од стране услужне компаније, јер то доживљавају као нарушавање своје приватности.
Правно регулисање маркетинга услуга на базама података другачије је
у Европској унији у односу на САД. Већи број земаља чланица Европске
уније није благонаклон према афирмацији праксе маркетинга услуга на
базама података. У 15 земаља чланица Европске уније на снази је закон
који забрањује развој маркетинга на базама података, под оправдањем да
се води рачуна о заштити приватности европских потрошача. У САД нема
законских ограничења у афирмацији маркетинга услуга на базама података.
Осим тога, савремена пракса маркетинга услуга показује да остваривање користи од примене маркетинга на базама података захтева и прихватање немалих трошкова, који настају прикупљањем података о услужним
потрошачима, њиховим ажурирањем и data miningom. Међутим, уколико
услужна компанија формира функционално складиште података, за очекивано је да ће користи превазићи трошкове.
Искуства тржишно развијених земаља показују, да је маркетинг на базама података најширу примену остварио у услужном сектору. Услужне
организације као што су банке, осигуравајућа друштва, хотели, телекомуникационе компаније и др. , релативно лако и константно прикупљају податке о корисницима својих услуга. Генерално гледано, маркетинг услуга
на базама података треба да развијају услужне компаније које реализују
унакрсну, односно везану продају услуга, као и услужне компаније чији
потрошачи имају јасно диференциране потребе и битно различиту вред-
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ност за саму компанију.

ЗАКЉУЧАК
Уважавање значаја односа у маркетингу услуга омогућује остваривање
лојалности потрошача у услужном пословању. Стварање лојалности подразумева инвестирање услужних компанија, при чему се разликује пет
основних инвестиција у изграђивању односа са услужним потрошачима
(Котлер и др. , 2006, стр. 157):
1. основни маркетинг, у којем услужни продавац продаје услугу,
2. реактивни маркетинг, који подразумева да услужни продавац продаје услугу, али истовремено охрабрује услужне потрошаче да постављају питања, дају коментаре, односно примедбе,
3. одговорни маркетинг, препознатљив по телефонском контактирању услужних потрошача од стране продавца услуга, са циљем
проверавања да ли испоручена услуга задовољава очекивања услужних потрошача,
4. проактиван маркетинг, у оквиру којег продавац услуге повремено
контактира услужне потрошаче предлажући им боље коришћење
услуга,
5. партнерски маркетинг, који означава непрестану сарадњу услужне
компаније са великим потрошачима у циљу побољшања пословног
учинка.
У савременом услужном пословању није довољно само привлачити
нове услужне потрошаче, него је неопходно остварити њихово задржавање, чиме се повећава обим услужног пословања. Претерана флуктуација услужних потрошача додатно отежава и онако сложено управљање
тражњом у услужном пословању. У пракси маркетинга услуга позната су
два основна начина задржавања услужних потрошача:
•

подизање баријера за прелазак код других испоручилаца услуга,

•

повећање сатисфакције услужних потрошача.

Концептом relationship маркетинга обухваћено је неговање правих од-
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носа са правим конститутивним групама у услужном пословању. Применом наведеног концепта у услужном пословању (Котлер и др. , 2006, стр.
152) реализује се менаџмент односа са потрошачима (customer relationship
management – CRM), али исто тако и менаџмент односа са партнерима
(partner relationship management – PRM). Треба имати у виду, да су главни
саставни елементи маркетинга услуга потрошачи, запослени, маркетинг
партнери, као и делови јавности заинтересовани за остваривање финансијских ефеката у услужном пословању .
Relationship маркетинг у услужном пословању у функцији је успешног
израђивања, одржавања и унапређења односа са услужним потрошачима.
Његова ефикасна и ефективна примена захтева добро познавање понашања услужних потрошача, а пре свега одлучивања потрошача о куповини и коришћењу појединих услуга.

SUMMARY
CUSTOMER RELATIONSHIPS IN SERVICES MARKETING
Establishing, maintaining and enhancing service consumer
relationships enable the maximisation of their value for the service company. Mass marketing activities in contemporary services
marketing are increasingly replaced by building strong consumer
relationships. In addition, contemporary service business is highly
supported by appropriate information technology. The availability of information facilitates differentiating services, adapting to
changes in the marketing service environment, but also the customisation, i. e. adapting service offers to service consumers’ individual requirements.
Successful service companies are capable of adapting their offers and messages to individually viewed consumers. The ultimate
achievement in such adaptation is mass adaptation, implying the
service company’s ability to meet the requirements of each individual consumer, i. e. create service offers, programmes and communication on a mass scale.
Key words: customer relationships, services marketing, relationship marketing.
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RESUME
Appreciating the importance of consumer relationships in services marketing
enables achieving consumer loyalty in service business. Creating loyalty implies
investments made by service companies, where one can discern five key types
of investment in building service consumer relationships (Котлер et al. , 2006,
p. 157):
1. basic marketing, where the service provider sells the service;
2. reactive marketing, implying that the service provider sells the service,
encouraging at the same time service consumers to ask questions and
make comments or objections;
3. accountable marketing, recognisable by telephone calls made by service
providers to service consumers, aimed at verifying that the service
delivered meets the service consumers’ expectations;
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4. proactive marketing, where the service provider occasionally contacts
service consumers, proposing better ways of service utilisation;
5. partnership marketing, referring to continuous cooperation between
the service company and key accounts aimed at enhancing business
performance.
In the contemporary service business, it is not enough to merely attract new
service consumers, but it is also essential to achieve their retention, thereby
increasing the volume of service business. Excessive fluctuation of service
consumers makes the already complex demand management in service business
additionally difficult. Services marketing practice includes two key methods of
service consumer retention:
•

building barriers to switching to other service consumers; and

•

increasing service consumer satisfaction.

The relationship marketing concept encompasses fostering the right
relationships with the right constituent groups in services marketing. The
application of this concept in service business (Котлер et al. , 2006, p. 152) results
in customer relationship management (CRM), but also partner relationship
management (PRM). One must also bear in mind that the main constituents of
services marketing include the consumers, the human resources, the marketing
partners, as well as segments of the public, i. e. stakeholders interested in
achieving financial results in service business.
Relationship marketing in service business serves the function of successful
establishing, maintaining and enhancing service consumer relationships. Its
efficient and effective application requires a good knowledge of service consumer
behaviour, and, above all, consumers’ decision-making regarding the purchase
and utilisation of individual services.

Овај рад је примљен 08.02.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ У МАРКЕТИНГУ
САЖЕТАК: Савремени концепти маркетинг филозофије
сматрају етичност као начин размишљања, функционисања
и деловања компанија. Етичност директно утиче на имиџ
компаније у јавности и у њеном пословном окружењу.
Основно питање етичности и пословања је: „да ли етичност
кочи или подстиче ефикасност пословања?“. Пословна етика
у маркетинг концепту има стратешко значење у организацији,
утемељена је на етичким принципима који омогућавају
организацији да квалитетно одговори на потребе и захеве
свих потенцијалних купаца, запослених и власника капитала.
Маркетинг етику карактеришу принципи, вредности и
стандариди маркетиншке филозофије.
У пракси мањи број предузећа или организација
задовољава етичке принципе. Већина предузећа нема
етички кодекс усмерен на унутрашње односе, односе према
потрошачима или корисницима услуга, конкуренцији и
укупном окружењу. Савремене технологије условљавају нов
начин пословања предузећа које је усмерено на глобалну
конкуренцију. Успешне организације су оне које не одвајају
етичност од профитабилности, која им не смета за успешно
пословање. Практична примена етичких принципа у
пословном свету кључни је проблем пословне етике. Пословну
етику карактерише активност између тежње за профитом и
чистих етничких принципа као што су истина, пријатељство,
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праведност очекивања друштва, поштене конкуренције,
оглашавања друштвених одговорности, односа с јавношћу,
понашања предузећа у земљи и иностранству. Постојање
значајних разлика у законима многих земља и етички
принципи врло су значајни за маркетинг концепт предузећа.
Многа истраживања указују да постоје различита схватања, у култури, вери, окружењу и многим обичајима и правилима, која су често велике разлике које условљавају прилагођавање адекватних стратегија за циљна тржишта. Посебно
је важно створити адекватну стратегију маркетинг микса на
етички карактеристичним тржиштима. Нефлексибилно предузеће карактерише неетичност која има негативне ефекте на
профитабилност предузећа, пад популарности, смањење тржишног учешћа и профита.
Кључне речи: пословна етика, концепт маркетинга,
маркетинг микс, управљање производом, политика цена,
промоција и дистрибуција.

УВОД
Карактеристике глобалног пословања, подразумевају остваривање
конкурентске предности уз остваривање циљева који не подразумевају
искључиво повећање профитабилности. Циљеви укључују остваривање
потреба и жеља корисника услуга, уз примену кодекса пословне етике у
свакодневно пословање. У пословном и приватном животу корисник је
суочен са моралном димензијом етичких поступака. Активност појединца
у предузећу мора бити усмерена на основу етичких принципа и начела
пословања, ставовима и уверењима. Етика је филозофска дициплина
која проучава начела моралног деловања појединца и етичног понашања
у предузећу која значајно утичу на профитабилност предузећа. Етика
поставља правила и кодексе пословног понашања у складу са правилима и
законима понашања.
У данашњем времену значајно је питање деловања на етичким принципима, глобално и регионално пословање карактеришу нова значења и важност. Глобално је присутна неетичност у бизнису као у финансијској сфери
која је проузроковала светску рецесију. Савремене концепте карактеришу
етички кодекси и развој политике друштвене одговорности предузећа, а
етика је у стратегији предузећа значајан концепт имплементације.
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Концепт имплементације пословне етике карактерише постојање свести о важности етике и процеса који ће створити основе за развој пословно
етичног понашања и поштовања закона. Данас савремене концепте карактерише равнотежа између начела профитабилности и етичности која
обезбеђује перспективу раста и развоја предузећа. Кодекс пословне етике
садржи уграђене контролне механизме који одражавају “животну” снагу и
важност, значајну за корпоративну културу и основне корпоративне вредности.
Интерес за етичност у пословању јавља се у глобалним оквирима између шестдесетих и седамдесетих година прошлог века у САД и развијеним земљма Западне Европе. Увођење етичности у пословању чини повећана потрошачка свест и честе пословне афере у јавности. Неетичност
произилази из пословне праксе, различитих и неусклађених интерса појединца и циљева предузећа, циљева предузећа и циљева друштва. У овом
контексту најчешће се јављају проблеми:
•

личног и друштвеног,

•

јавног морала и приватних потреба,

•

етике општег добра и личних интереса,

•

виших циљева друштва,

•

користи блиских циљева и смисла дугорочног деловања (Оседечки,
2008, стр. 108. ).

Данас питање могућности исправног деловања, на основама етичких
начела, глобално и регионално добија ново значење и важност. Савремени концепти предузећа подразумевају доношење професионалних кодекса
пословања. Кључну улогу на промоцију и остваривање етичности у пословању имају менаџери, који својим примером подстичи и развијају корпоративну етичку одговорност.
На самом почетку размишљања у овом раду о пословној етици поставља се питање: “Да ли је етичност само морални проблем или проблем на којем ће се и даље видети лоши економски резултати предузећа
и друштва?“. Већина предузећа и менаџера нису способни да одговоре на
основне етичке дилеме и проблеме. Недостатак етике успорава и блокира
привредни раст, јер данас у многим предузећима пословна етика не звучи
пословно или профитабилно. Успешна светска и домаћа предузећа свесна
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су да на турбулентном и засићеном тржишту, пословна етика обезбеђује
раст и развој уз ефикасност и продуктивност.
Резултати бројних истраживања указују да пословна етика и профитабилност нису појмови који се меуђсобно искључују. Успешна предузећа
која у својој маркетинг филозофији пословања имају уграђен концепт пословне етике, показују боље резултате од предузећа које немају маркетинг
концепт етичности.
Свакодневно деловање предузећа изложено је различитим изазовима
и искушењима у вези са етичким понашањем (отказ уговора о раду, промоције и оглашавања, политика цена, мотивације, задовољства, повећања
продуктивности, однос са добављачима, потрошачима, концепт набавке,
концепт награђивања и казни, испуњавање финансијских и других обавеза, рокова плаћања, заштите околине, подмићивања, искрености, поверљивости итд. ), везано уз традиционалне етичке проблеме. Данас литература истиче нове проблеме који се односе на нарушавање приватности
или дискриминацију купаца или клијената (Kavali, Tzokas, Saren, 1999, pgn.
573-581).
У раду ће се издвојити одређена етичка питања у вези са маркетингом
и постојећом пословном гобалном и националном праксом која нас окружује. Предузећа се налазе на „глобалном“ тржишту посматрано са аспекта
интернет технологије која омугућава савремено пословање и појаву „гобалне“ конкуренције. Глобална тржишта карактеришу различити закони
у земљама, националне пословне етике, култура, окружење и бројни демографски фактори.

ЕТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У МАРКЕТИНГУ
Прва истраживања у развијенијим земљма појављују се седамдесетих
година прошлог века, која се односе на етику управљања у корпорацијама.
Истраживања се односе на пословне сиве зоне које карактеришу различита
схватања о етици у пословању, етички однос потрошача и менаџера. Бројни радови проучавају понашања потрошача у различитим земљама упоређујући њихова етичка уверења и идеологије (Al-Khatib, Vitell, Rawwas,
1997, pgn. 750-767). Истраживања указују на различита етичка уверења и
идеологије међу потрошачима разних земаља (Singhapakdi, Rawwas, Marta,
Ahmed, 1999, pgn. 257-272).
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Истраживања карактерише перципирани значај етике и друштвене
одговорности које указују предузећима на разлике међу потрошачима у
различитим земљма, због културе, економског окружења, етичке климе
и других демографских индивидуалних карактеристика (Singhapakdi, K.
karande, Vitell, 2001, pgn. 133-152). Већина досадашњих студија се односи на
друштвеноекономске и политичке разлике, које утичу на етично понашање
потрошача. Новије студије баве се и верским питањима која утичу на етичко понашање потрошача, као хришћана, муслимана или будиста (Cornwell,
Chi Cui, Mitchel, Schlegelmilch, Dzulkifee, Chan, 2005, pgn. 531-546).
У одређеном броју земаља идентификоване су различитости и сличности међу потрошачима. Резултати студија указују да су муслимани и
хришћани једнако толерантни на већину облика оглашавања, разлике се
појављују када су питању сексуалне конотације у промовисању производа
или услуга (Gibss, Ilkan, Pouloukas, 2007, pgn. 678-692).
Слика 1. Фактори који утичу на етично понашање организације
Етика појединца
Уверења и вредности
Морални развој
Оквир етичног
одлучивања

Организациона
култура
Ритуали, церемоније
Приче, легенде
Језик, жаргон
Симболи
Традиција, историја

Да ли је понашање етично и друштвено одговорно?

Организациони
састав

Спољне интересне
групе

Структура

Државна регулатива

Политика, правила

Купци

Етички кодекс
Састав награђивања

Специјалне интересне
групе

Селекција, тренинг

Глобално тржиште

Извор: Daft, R. L. : Organization Theory and Design,
Thompson South-Western, Ohio, 2004. , str. 376.
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Став потрошача према пословној етици предузећа или куповини њихових производа разликује се у четири категорије: 1) „стални и етични“ позитивно реагују на етичко пословање, 2) „збуњени и непоуздани“ желе куповати робу од етичких предузећа, 3) „цинични и незаинтересовани“ који
не верују да се предузећа етично понашају, 4) „заборавни“ могу и не морају
куповати од етичких предузећа (Carrigan, Attalla, 2001, pgn. 560-577).
Друштвено одговорно понашање обавезује сваког појединца као и
предузеће или организацију на етичке ставове, норме и уверења, личног
и етичког стандарда. У организацији се подразумева да постоји и организацијска култура коју карактеришу етичке вредности. На предузећа или
организације делују спољне интересне групе макро и микро маркетинг
окружења које утичу на стандарде етичности и друштвене одговорности
(види слику 1).
У пракси постоје разлике у перцепцији неетичног понашања и маркетинг етике менаџера у различитим културама. Формална правила и прописи треба да регулишу етичко понашање, у околностима када постоји недостатак формалних правила и прописа, недефинисан простор који је етички
нејасан у пракси може одражавати слободно тумачење неетичности.
Пословну етику карактерише интердисциплинарни карактер, који обухвата економску политику, пословну праксу, политику, социологију, концепт организације и филозофију. Истраживања указују да постоје разлике
у етичком схватању маркетинг менаџера у Аустралији, Малезији, Јужној
Африци, САД, које се објашњавају различитим културама, економским,
законодавном и политичком окружењу и значајним етичким разликама у
маркетинг концепту предузећа или организација посебно у демографским
разликама. 2
Глобални етнички проблем је комуникација са потрошачима и пословним партнерима због различитих култура. Процеси подразумевају
интеграцију стандардних маркетинг активности у правцу адаптације маркетинг микса у различитим земљма у циљу остваривања конкурентске
предности. Значај етике у пословању указује изјава бившег председника
IBM-а, Jona F. Akersa, који истиче да компаније не могу бити конкурентне
ни на домаћем ни на међународном тржишту, ако нису етичне. Вредности
предузећа или организација карактеришу изјаве о циљевима предузећа,
ставови, уверења и вредности организације. Изјавама, организације износе своје стратегије у правцу етике и етичких циљева организације.

2 Видети: Helping Workers Helps Bottom Line, Employce Benefit Plan Review, juli, 1990.
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ЕТИКА У МАРКЕТИНГУ
Маркетинг етику у савременим тржишним условима карактеришу
различите етичке стратегије и култура у различитим земљама. С обзиром
на специфичне карактеристике, компаније формирају и промовишу своје
маркетинг етичке кодексе. Маркетинг етика подстиче маркетинг филозофију предузећа или организације и успоставља стандарде менаџмента.
Стратешки, маркетинг етика може подразумевати подржавање принципа,
вредности и стандарда маркетинг професије.
Маркетинг концепти креирају и унапређују етичке принципе који подразумевају тржишну диференцијацију, усмереност према потрошачима и
развој организације. Етички концепти подразумевају више од законске регулативе, они обухватају све пословне одлуке и активности организација.
У примени маркетинг филозофије, маркетинг стручњаци се сусрећу са
необичним ситуацијама које подразумевају одређену активност у оквиру
законских прописа или повреде етичких правила.
Законски прописи не могу предвидети у пракси сва понашања која за
појединце чине велики изазов. Најчешће се одређени закони доносе за неетичко понашање у пракси које често ствара огромне друштвене последице. Маркетинг етичко понашање је резултат међународних вредности које
чине, личне, етичке, пословне вредности организације, законских оквира
државе и утицајних друштвеноекономских група. Друштвену маркетинг
етику формира доминантна култура која је најчешће наметнута од стране утицајних друштвеноекономских група које имају своје домене. Етика
маркетинг стручњака резултат је личних вредности и уверења која су резултат интеракције појединца са окружењем и представљају сет прихваћених друштвених етички ставова са личним карактеристикама.
Данас је главни проблем објективност, јер се траже изговори како не
постоје општеважеће или обавезујуће норме и да су дозвољена сва средства
која доприносе остваривању циља (Born, 1999, str. 239). Условно споразумна етика подразумева усклађене циљеве и мотиве засноване на профиту и
вредности других оријентација које помажу стварање поверења и сарадње
међу људима. Зато је социјални утилитаризам и конструктивизам основа
на концензусу деловања у природном закону, суочени су са границама. Данас је у фокусу размишљања одговор на питање да ли је могуће створити
пословни етос у глобализацији и нове концепте у маркетингу.
Постоје потребе за успостављање минималног вредносног концензуса,
на заједничким хуманим и етичким вредностима, до којих ће се у будућ-

341

МИЛАН БАЈИЋ

ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ У МАРКЕТИНГУ

ности доћи веома тешко. Аморална пословна понашања занемарују чињеницу да су стварни пословни односи, до одређеног степена, већ условљени
моралним очекивањима садржаним у закону, правилима професије, организацијским договорима и друштвеним нормама.
Маркетинг етику карактершу конкретни конфликти, култура, друштвене вредности, норме, индентитет и представа о добром животу. Моралне проблематичне пословне ситуације често се сматрају етичким дилемама
када се поставља питање хоће ли учињено бити праведно и једнако добро
за све стране са чиме се треба поносити и хвалити. У пословној пракси
суочени смо са непожељним и проблематичним ситуацијама које нарушавају углед организације, маркетинга и маркетинг стручњака. Различите
моралне филозофије имају своје схватање етичности и правила понашања
у пракси. Маркетинг је често у фокусу разних критика због неетичне пословне праксе на штету потрошача и друштва. Неетична пословна пракса
одражава се на производ или услугу, формирање цена, дистрибуције, комуникације, истраживања тржишта, односа са потрошачима или корисницима и пословним партнерима и др. Када је у питању глобално тржиште
неетичност је комплекснији пословни проблем, који тражи глобално решавање са различитим формама етичке аргументације.
Успешне организације имају етичку стратегију на дугорочан период, за
разлику од непословних и неетичних које на тржиту губе пословни имиџ.
Маркетинг суочен са етичном дилемом на располагању има одређене моралне филозофије које се односе на утилитаризам и етички формализам.
Утилитаризам је филозофија коју су развили у 19. веку филозофи Jeremy
Beneth и John Stuart Mills. Према том приступу одлуке се доносе искључиво на темељу користи или последица, морална одлука је она која доноси
највеће добро за највећи број људи или најмање зла, односно ствара највећи
однос доброг према лошем (Daft, 2006. , pgn. 159). Организација која примењује маркетинг филозофију у процесу доношења одлука размотриће
ефекте од могућих опција приликом решавања проблема и одабрати ону
која оптимизира задовољство највећег броја људи или потрошача. Етични
концепт суочава се са последицама уз настојање повећања доброг оствареног и смањења лошег учињеног. Етичку одлуку карактерише критеријум
тако да резултат има највећи могући однос између добра и лошег (Shaw,
1991, pgn. 49).
Етички формализам ствара посебна правила понашања за процену
одређеног понашања у складу општеприхваћеним правилима, без обзира
на могући резултат (Brady, 1990, pgn. 4-6). Методу процењивања каракте-
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ришу повређена права појединца или општа етичка правила. Категорички
императив Имануела Канта, према коме понашање треба да произилази
из основа које свакоме омогућавају бар начелно понашање и деловање на
основу разлога за које би особа која одлучи желела да их користе и други
(Ferrell, Larry, 1985, pgn. 90). Концеп етичког формализма конзистентан је
слободном избору потрошача и права на информисаност.
У пословању организација неетичност се видно уочава у примени инструмената маркетинг микса на микро и макро концепту. Данас јавност захтева висок ниво персоналне и укупне друштвене моралне одговорности у
пословању, и поштовање етичких стандарда који се односе на инструменте
маркетинг микса.

ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ПРОИЗВОД
Пословну етику карактеришу правила пожељног понашања која се
базирају на основним вредностима, начелима и правилима одговорног
пословања и понашања организације, за концепт производа или услуга.
Етички проблеми везани за производ настају када предузећа (организације) не откривају карактеристике производа и разлике у употреби одређених производа или не дају информације о вредностима и функцијама.
Предузећа која прихватају етичики кодекс везан за производ, садрже
компоненту управљања пословном етиком у пословној пракси, иако је
прихватање етичког кодекса, прихватање минималних стандарда у управљању етиком. Структура управљања пословном етиком обухвата ширу
проблематику од саме израде и коришћења етичког кодекса, како истиче
Trevino, кодекс је тек почетак етичких настојања (Trevino, Nelson, 1999, pgn.
261). У пракси, најчећи проблеми у вези са производом односе се на очекивани квалитет производа или услуге.
Често је незадовољство потрошача или корисника услуга у процесу
куповине, када не постоје информације у вези са употребом и разликом
одређених производа. Понуђени производи на тржишту често немају
очекивану трајност и трају краће од датих рокова који су истакнути у информацијама као гаранција о производу. У неетичним облицима праксе
постоје примедбе планираног застаревања производа, што може бити у
вези са убрзаним развојем технике и технологије. Технололшке промене
кључан су момент који одређује ниво привредне развијености једне земље
и прелазак из технолошке неразвијености у технолошки и привредно на-
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предну земљу, када велики број производа брзо застарева.
Глобална динамичност тржишта намеће да производи брзо застаревају, а потрошачи су разочарани брзином којом нови производи замењују
старе. Светски произвођачи електронике врло често продају одређене моделе производа све док не продају залихе,, јер је у процесу производње у
припреми лансирање модела нове генерације. У оваквим тржишним приликама често се јавља проблем набавке резервних делова и сервисирање
старих производа.
Велика тржишна конкуренција може негативно да утиче на етичност
у домену очекиваног квалитета производа или услуге на потрошаче или
кориснике. Кад се под притиском конкуренције висина профита смањује,
тада предузеће може донети одлуку о замени квалитетног материјала,
сировине или одређених делова производа у циљу смањења трошкова. У
околностима замене материјала, поставља се питање етике када маркетинг
стручњаци не информишу купце о променама у квалитету производа.
Потрошачи мисле да предузећа намерно примењују стратегије замене
материјала у циљу смањивања трошкова и бржег трошења производа. Пословна етика представља хибрид који спаја два циља у пословању организација. С једне стране, пословање организација има за циљ задовољење
потреба и жеља потрошача кроз производ и задовољење материјалних
потреба произвођача, остварењем профита. С друге стране, пословање
укључује етичку и моралну димензију. Проблеми везани за производе од
стране потрошача односе се на поједине производе, да не испуњавају очекивања и користи, као и да су небезбедни и неадекватно упаковани.
Етичност и у развијеним земљама данас је један од највећих проблема
са којим се сусрећу потрошачи са одређеним врстама хране које утичу на
гојазност. Европска заједница припрема законе којима ће забранити могуће нејасноће, које се односе на исправност и безбедност прехрамбених
производа, које садрже нејасне користи за потрошача. Велики прехрамбени гиганти нису задовољни, јер по новим прописима не могу тврдити како
њихови производи стимулишу, помажу и појачавају природне одбрамбене механизме, нити смеју да користе симболе који означавају погодност за
здравље (Kotler, Wong, Saunders, Amstrong, 2006. , str. 174).
На тржишту постоје проблеми који се односе на етничка питања везана
за квалитет производа и очекивања потрошача или корисника услуга. Да
би се испунила очекивања и сигурност потрошача, производ на тржишту
мора испуњавати одређене критеријуме безбедности. У пословној пракси
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присутна је недовољна контрола и тестирање производа у циљу остваривања што већег профита. Овакве неетичне стратегије организација, најчешће се завршавају лошим тржишним економским резултатима. У трци
за профитом, организације пласирају одређени производ на инострано
тржиште, где су прописи контроле мање, овакве организације избегавају
тржишта где је присутна ригорозна контрола производа.
Дугорочно, концепт ових организација нарушава свој углед на тржишту, код потрошача ствара представу о непоузданим и јефтиним производима или услугама. Неетичан пример: САД лансирају промотивну
кампању у којој адолесцентима говоре о штетности пушења, супротно
стратешки су инвестирале у развој азиjских и афричких тржишта на којима дистрибуишу бесплатне цигарете на местима где излазе деца између 13
и 14. година (Nantal, Weeks, 1998. pgn. 9-20).

ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ЦЕНУ
Свака промена цена од стране организације може да доведе до реакције
потрошача или корисника услиуга. Потрошачи често анализирају мотиве организација за промену цена. Потрошачи промену цена могу различито протумачити, кад је у питању смањење цена реакције могу бити у
правцу, да производ није добар и да не постоји довољна тражња за њим.
Размишљања могу ићи у правцу, да ће се производ заменити новим, да
организација смањује цене јер има финасијских проблема и да производ
нема одговарајући квалитет и сл.
Повећања цена негативно утичу на тражњу, па организације морају
предвидети реакције потрошача и конкурената. Етички проблеми формирања цена настају приликом одлучивања о ценама накнадно. Тржишно
је присутна неетичност у форми обмањућег одређивања цена и договора конкурената о продаји и подели тржишта и сл. Неетичност укључује
и лажно промовисање снижења цена које су првобитно биле знатно повећане. У пракси неетичне стратегије предузећа подразумевају вештачко
повећање цена у одређеном периоду, које онда нуде производе уз „знатно“
смањење цена. Тржишно су присутни облици ценовне дискриминације
када предузеће продаје производе по две или више цена које не одражавају пропорционалну разлику у трошковима. Неетичност је изражена када
продавац сваком купцу или групи наплаћује другу цену. Диференцирање
цена је позитивно право предузећа, које често наилази на активне реакције потрошача или корисника услуга. Теоретски, диференцијација је по-
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зитиван метод формирања цена уколико се не користи у неетичке стратегије у форми дискриминације. Емоционална и субјективна природа цена
производи неспоразуме између продавца и потрошача који проузрокују
етичке проблеме.
Одређивање цена у циљу повећања профита, може изазвати проблем
етике, када предузеће жели да оствари „монополски“ профит на рачун
потрошача. Савремени обици комуникације интернетом, омогућавају
транспарентне и приступачне цене на глобалном нивоу. Глобална транспарентност цена омогућава потрошачима информације о ценама производа
или услуга у различитим земљама.

ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
Дистрибуција је инструмент маркетинг микса која обухвата скуп активности усмерених на канале дистрибуције у циљу достављања производа од произвођача до потрошача или корисника услуга. Етички проблеми
у дистрибуцији могу настати у каналу дистрибуције од произвођача до посредника. Проблеми настају када произвођач издваја појединог посредника дајући му боље цене од других. Карактеристичне појаве у пракси могу
бити када произвођач условљава дистрибутера да узме све његове производе уколико жели да продаје његову марку. Значајни проблеми настају у
функцији контроле у каналима између произвођача и посредника.
У пракси су карактеристични случајеви међу субјектима условљавања и
наручивања других роба као сировина, материјала или других полупроизвода за производњу, што има неетичко понашање. У дистрибуцији етички
проблеми настају услед неинформисања о стању залиха и неблаговременог
плаћања рачуна. Неетичка пракса је стварање вештачких залиха роба у
одређеним периодима године. Манипулације залихама у трговини у циљу
остваривања профита због недовољних количина роба.
У интеракцији са потрошачима дирекна продаја може имати елементе присиле у куповини, што има карактеристике незадовољства од стране потрошача. Неетичка понашања у процесу дистрибуције могућа су као
одбијања појединих продаваца да послују са одређеним посредницима.
Тржишно постоје сукоби интереса у дистрибуцији компјутерских софтвера, који нису ауторизовани. Продајом неауторизованих копија софтвера,
оштећени су произвођаћи софтвера за ауторска права. Тржишно је настављена неетичност и неповерење у процесу дистрибуције компјутерских
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софтвера.
Честа је појава да поједини продавци имају екслузивно право само на
одређеном тржишном сегменту, што има елементе неетичне праксе у односу на друге. Неетичном праксом може се сматрати ситуација када се произвођач одлучи за директну продају робе купцу, заобилазећи посредника.
Поставља се питање и законских оквира, у којој мери они заправо могу
утицати на примену пословне етике и друштвено одговорног понашања.
Домаћи канали дистрибуције знатно се разликују у односу на стране,
по бројности посредника и одређених друштвених фактора. Прилагођавање разликама или избегавање разлика често захтева много времена и
средстава (Beckett, 2003, pgn. 41-52). За наступ на страним тржиштима значајно је истраживање и познавање карактеристика тржишта, које има велики значај за успешан наступ предузећа.
Истраживање страних тржишта подразумева одређена улагања од
стране предузећа, као у знања и карактеристике дистрибутивних канала.
На основу прикупљених информација и анализом алтернатива, одлучиће
се за најбољи начин уласка у стране дистрибуционе канале. У Јапану су
сложени дистрибутивни канали каје организација мора добро изучити
пре него се одлучи на Јапански сегмент тржишта. У развијеним земљама
Европе најчешће су два канала дистрибуције.

ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ СА КОМУНИКАЦИЈОМ
Комуникација представља средство помоћу којег организације информишу потрошаче директно или индиректно о производима. У процесу
комуникације постоје околности за етичке проблеме у разним облицима.
Најчешћи неетички облик је погрешна и збуњујућа порука, неистините
методе унапређења продаје и проблематичне тактике публицитета и сл. У
пракси, потрошачи често реагују како су им изневерена очекивања куповином одређених производа.
Неетична комуникација у пропаганди може изневерити поверење купаца у предузеће. Пропагандне злоупотребе карактеришу претеривања до
отворених неистина о производима и намерног изостављања чињеница.
Предузећа која се неетично понашају у процесу пропаганде ризикују да их
потрошачи игноришу. Тржишно је присутан проблем пропагандне злоупотребе који карактерише двосмислена тврдња и погрешно употребљавање
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појмова и речи, на основу којих потрошачи нису сигурни у своје ставове.
Нејасне и недефинисане поруке за потрошаче остају велики изазов и
етички друшвени проблем у процесу пропаганде. У различитим земљама
карактеристичне су навике потрошача прехрамбених производа и њихових верских уверења која су осетљива на неетична понашања предузећа.
Свако претеривање у пропагандним порукама, уверавање у неистине или
било какве обмане потрошача тешке су повреде етике (Kent, 2005, pgn. 430440). У промоцији производа предузећа често износе нетачне чињенице са
намером неизношења важних података са нејасним и двосмисленим тврдњама.
Неетично понашање карактерисчно је у пракси коришћењем женског
тела на етички непримеран начин. Влада мишљење да је секс врло интересантан апел који привлачи циљне групе, а може привући пажњу већег
дела јавности, питање је шта се на такав начин и у којим срединама треба
рекламирати.
У многим земљама овакав начин рекламирања је неетички и неприхватљив. Неетички пословни и друштвени однос може због реклама имати психолошки поремећај код одређене структуре женске популације које
желе да изгледају као лепотице. У рекламирању производа користе се деца,
иако ти производи нису намењени њима већ одраслима, са нагласком у
поруци на љубав према најмлађима.
У појединим земљама рекламе које су усмерене према најмлађим, законом су контролисане и ограничене. У оквиру програма европске борбе против гојазности, Coca Cola, Pepsi и други проивођачи безалкохолних
пића у 2006. години договорили су се да ће окончати кампању усмерену на
децу. Неетички комуникациони микс постаје велики проблем у многим
земљама, који није лако утврдити и законом није забрањен. За друштвену
јавност поставља се питање где је граница када се потрошачи обмањују?
У пословној пракси постоји компаративна промоција у исто време када
је и промоција конкурентских производа, као директан одговор на кампању конкуренције. Пример је транспарентан на америком тржишту, Pepsi
и Coca Cole. На реклами Pepsi, дечак убацује новчић у аутомат с пићима да
би купио две Coca Cole на које затим стаје ногама да би дохватио типку са
називом Pepsi Cola. Одмах се појавио рекламни спот Coca Cole, где на Исусовој последњој вечери сви пију Coca Colu, осим Јуде који пије Pepsi Colu.
Неетички је копирати конкурентску марку и тако код потрошача ст-
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варати заблуде са визуелно сличним производима. Поступци копирања
сматрају се неетичким јер циљ је живети на рачун улагања тржишног
претходника. Неетичност је видљива у јавним медијима у виду скривене
промоције или рекламе предузећа или производа, адекватна новинарским
стандардима.
Скривена промоција елиминише границе између огласа и садржаја
и може бити врло успешна за предузеће. Циљ је да потрошач перципира
производе са претпоставком да ће их после извесног времена купити. Данас се скривена реклама може видети и у видео играма, путем интернета,
на претраживачима путем кључних речи, са претпоставком да ће их потрошачи перципирати.
У пословној пракси велики је спектар нетичног понашања појединих
предузећа која желе промоцијом повредити нечија осећања, повредити
моралне и животне принципе гледаоца кршећи свесно етичике норме. У
свету се овакве промоције називају „шок оглашавања“, користе их компаније као, Benetton, Calvin Кlein, French Connection United kingdom ili F.
C. U. K. који се поиграва својим називом, познати амерички произвођач
сладоледа Haagen-Daszs познат по рекламним асоцијацијама сладоледа са
комбинованим елементима секса. 3 Компаније у циљу остваривања ме-

дијске перцепције и профита сматрају неетички циљ као оправдање
да „нема тако добре ствари као што је лош публицитет“.
У развијеним земљама света, данас су људи дневно изложени деловању око 1500 огласа, доказано је да људи упамте три до четри.
Људи не обраћају пажњу на већину информација сем на оне које се
значајно разликују од осталих и које се уклапају у њихове ставове.
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕТИЧКОГ ОДЛУЧИВАЊА У МАРКЕТИНГУ
Етичка предузећа карактерише опредељеност друштвеног развоја и
одговорног понашања на постављеним етичким принципима. Имплементација управљања пословном етиком у предузећу, основни је предуслов
за друштвено одговорну организацију. Етички одговорна предузећа управљају пословном етиком и најчешће имају етички кодекс који подразумева
адекватно стандардно понашање које треба бити прихваћено од стране за3

Видети: E. Colyer, Offensive but effective http/ www. brandchannel. com/features-effect.
asppf_id=84, 2008.
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послених и претворено у етичке вредности.
Етички принципи треба да буду укомпоновани у сваку организацију
кроз етичке стандарде организације, који се имплементирају преко етичких кодекса, етичких одбора, тренинга који представљају саставни део
организацијске културе. Друштвена одговорност подразумева препознатљиву слику у окружењу, и понашање у складу с етичким стандардима,
омогућује дугорочну конкурентску снагу. Пословни етички кодекси предузећа карактеришу три посебна подручја: прописана понашања и акције,
процедуре и казне за неизвршавање кодекса (Farrell, Cobbin, Farrel, 2002,
pgn. 152-163).
Успешна предузећа која управљају пословном етиком плански организују семинаре за запослене раднике, чија је етичност у остваривању
циљева значајна. Савремени маркетинг концепти подразумевају савремене пословне средине и постојање управљачке структуре усмерене на изградњу дугорочне лојалности потрошача. Глобални савремени концепти
и друштвена одговорност подразумевају постојање пословне етике која је
интегрисана у стратешку политику предузећа.
Савремено имплементиране етичке стратегије предузећа у будућности
ће знатно утицати на повећање профита и тржишног учшећа производа.
Потрошачи ће у будућности бити све осетљивији на етичка питања,
због боље информисаности о производу и квалитету. Данас у свету расте
промет тзв. fair-trade производа, који карактерише поштена трговина на
етичким принципима, уз уважавање људских права, заштите околине и
поштене цене производа.

ЗАКЉУЧАК
Глобални концепт подразумева већа знања менаџера који могу да се
суоче са тржишном, политичком и правном несигурности, да у времену
адаптирају и дизајнирају производе или услуге различитим културама,
потребама и жељама потрошача. Етика обједињује идеју универзалности,
она подразумијева деловање које ће донети добро и са становишта социјалне једнакости и индивидуалног добра за одређену организацију, потрошаче, запослене и макро окружење.
У пословној пракси, етичка питања јављају се у контексту доношења
одлука, у процесу управљања производом, ценом, дистрибутивним ка-
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налима, комуникационим миксом, што указује на доминантност микса у
остваривању циљева предузећа. Етику предузећа не карактерише само однос с јавношћу, већ прихваћена друштвена одговорност и професионални
кодекси понашања.
Савремену друштвену одговорност предузећа карактерише, заштита
околине, друштвене донације, развој људских потенцијала и обезбеђивање
једнаких могућности свим запосленима, трансферу знања и технологије,
заштите потрошача и многих других мера усмерених према циљевима
друштва. Недовољна етичност у предузећу генерише неетично понашање
и дугорочно се непрофитно одражава на резултат пословања. Корпоративна и друштвена одговорност у будућности биће доминантна у остваривању профита, раста и развоја организација.

SUMMARY
ETHICAL CHALLENGES IN MARKETING
The modern concepts of marketing philosophy consider ethics as a way of thinking and acting company functioning. Ethics
directly affect the public image of the company and its business
environment. The basic question of ethics and business is: “whether inhibitory or promotes ethical business efficiency?”. Business
ethics in the marketing concept has a strategic importance in the
organization, based on ethical principles that enable the organization to meet the needs of quality and Requirements of all potential
customers, employees and shareholders. Marketing ethics is characterized by principles, values and standaridi marketing philosophy.
In practice, few companies or organizations meet ethical principe. Većina company has a code of ethics focuses on internal relations, relations to customers or clients, competitors and the overall
environment. Modern technologies result in a new way of business
that is focused on global competition. Successful organizations are
those that do not separate ethics from profitability, they nesmeta
for successful business. Prmena practical ethical principles in the
business world is the key issue of business ethics. Business ethics
are characterized by activity among aspirations for pure profit and
ethnic principles such as truth, friendship, justice expectations of
society, fair competition, advertising social responsibility of public relations, conduct business at home and abroad. The existence
of significant differences in the laws of many countries and ethi-
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cal principles are very important for the marketing concept of the
company.
Many studies indicate there are various opinions, culture, religion, environment, and many customs and rules that are often
large differences that result in adequate adaptation strategies for
target markets. It is very important to create the appropriate marketing mix strategy characteristic of ethical markets. Not flexible
business ethics is characterized by not having a negative effect on
the profitability of the company, the fall in popularity, the reduction of market share and profits.
Key words: business ethics, the concept of marketing, marketing mix, Product management, policy pricing, promotion and distribution.
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RESUME
Ethics is the philosophical discipline that studies the principles of individual
moral action and ethical behaviour in the company that significantly affect the
profitability of the business. Ethics sets the rules and codes of business behaviour
in accordance with the rules and laws of behaviour. The modern concepts of
marketing philosophy consider ethics as a way of thinking and acting company
functioning. Ethics directly affect the public image of the company and its
business environment. The basic question of ethics and business is: “whether
inhibitory or promotes ethical business efficiency?”. Business ethics in the
marketing concept has a strategic importance in the organization, based on
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ethical principles that enable the organization to meet the needs of quality
and Requirements of all potential customers, employees and shareholders.
Marketing ethics is characterized by principles, values and standaridi marketing
philosophy.
In practice, few companies or organizations meet ethical principe. Većina
company has a code of ethics focuses on internal relations, relations to customers
or clients, competitors and the overall environment. Modern technologies result
in a new way of business that is focused on global competition. Successful
organizations are those that do not separate ethics from profitability, they nesmeta
for successful business. Prmena practical ethical principles in the business world
is the key issue of business ethics. Business ethics are characterized by activity
among aspirations for pure profit and ethnic principles such as truth, friendship,
justice expectations of society, fair competition, advertising social responsibility
of public relations, conduct business at home and abroad. The existence of
significant differences in the laws of many countries and ethical principles are
very important for the marketing concept of the company.
Many studies indicate there are various opinions, culture, religion,
environment, and many customs and rules that are often large differences that
result in adequate adaptation strategies for target markets. It is very important to
create the appropriate marketing mix strategy characteristic of ethical markets.
Not flexible business ethics is characterized by not having a negative effect on
the profitability of the company, the fall in popularity, the reduction of market
share and profits.
Globally there is no ethics in business as in the finantial sphere that caused
worldwide recession. Contemporary concepts are characterized by ethical
codes, policy development and corporate social responsibility, and ethics is an
important concept of enterprise strategy implementation. Corporate and social
responsibility in the future will be dominated in making profit, growth and
development of organizations.

Овај рад је примљен 07.06.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ПРИМЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА У ПРОМОЦИЈИ
САЖЕТАК: Промоција, као најраспрострањенији облик
информисања, има за циљ стварање позитивног ефекта о
одређеном производу код потрошача, при чему највише до
изражаја долази етичко понашање организација. Етичке норме
о моралном понашању су под сталном ˝присмотром˝. Оне
се стално преиспитују и проверава се њихова исправност и
законитост. Маркетиншки оријентисане организације којима
је потрошач на првом месту морају да осмисле корпоративну
културу која ће се заснивати на етичким принципима,
који неће бити тумачени различито од разних људи. Људи
различитих култура, вере, економског положаја и васпитања
треба сваку рекламну кампању организација да протумаче
као поштену, при чему менаџерима треба оставити слободу да
рекламну поруку прилагоде локалном тржишту. Углавном се
доводи у питање шта све обухвата етички кодекс промоције.
Рад апострофира значај етике у промотивним активностима,
уз примере непримерног коришћења људи у рекламне сврхе.
Кључне речи: промоција, реклама, етика, маркетинг.

УВОД
Да би се потрошачи упознали са постојањем неког производа, могу се
користити бројне методе информисања, а оне су (Врачар, 1999):

1

мр економских наука, e: mail: aarsenijevic@sbb. rs
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•

Економска пропаганда обухвата најшири облик промоције и презентације. У штампаном облику, огласи у новинама, часописима,
брошурама, календарима, емитовање путем телевизије и радија,
преко интернета, веб сајт и у виду убеђивања путем комуникације,
када се прича о неком производу или услузи у позитивном смислу,
што представља најквалитетнији вид рекламирања и сл.

•

Лична продаја, у смислу контакта са купцима, обезбеђује интерактивност услед могућности пружања одговора на питања, односно,
представља усмену презентацију где продавац аргументовано говори о производу, а све у циљу закључивања продаје.

•

Унапређење продаје користи одређене подстицајне мере, нпр. недељно снижење цена, што обезбеђује директну подршку продаји,
разни трговински сајмови, билборди, поклони, бесплатне консултације итд.

•

Public relations се односи на успостављање комуникације и обезбеђивање добрих односа са потрошачем и то је један од најбољих
инструмената за одржавање лојалности производу.

•

Економски публицитет има задатак да обезбеди информације за
које може да постоји интересовање медија и адекватан одзив медијима, снадбевање медија информацијама о догађајима који су
вези са производом и стимулисање медија да објављују обавештења
која могу повећати продају одређеног производа.

•

Директан маркетинг се реализује преко три маркетинг функције:
истраживања тржишта, промоције и продаје.

Промоција, има за циљ увођење производа на тржиште, побуђивање
интересовања за тај производ, стварање позитивног мишљења о датом
производу и изазивање наклоности потрошача за куповину. Маркетари
који продају своје производе и услуге, често се баве преиспитивањем метода које ће се у промоцији користити.
Пропоненти промоције тврде да је она “животна снага” сваке пословне активности. Потрошаче снабдева информацијама о производима и
услугама, усмеравајући их да куповином истих стално подижу свој животни стандард. Систем слободног тржишта базира се на конкуренцији,
а поседовање адекватних информација обезбеђује бољу позицију. Стога,
промоција је најисплативије и најбоље средство за пренос информација.
Међутим, постоји и друга страна која промоцију посматра са критичког
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аспекта. Заговорници овог покрета сматрају да је она више убеђивачка
него информативна, па чак и да креира потребе које потрошачи реално и
немају. Рекламе стално сугеришу да се деца не могу правилно развити без
компјутера, да облик тела треба да буде перфектан, а израз лица заувек
млад. Све оне, код различитих људи изазивају осећај материјализма и
несигурности. Професор из области маркетинга, Давид Хелм (David Helm)
тврди: “Дневно смо изложени дејству преко 3000 рекламних порука. То је
по једна реклама на сваких 15 секунди. Оглашивачи претпостављају да
спавамо осам сати дневно, а остало време да будемо изложени рекламама,
размишљајући све време како да нас апелују чак и када су нам очи
затворене” (Coyne и др. , 2008).

ЕТИКА И ЕТИЧКИ КОДЕКСИ У ПРОМОЦИЈИ
Етика као грана филозофије бави се моралном компонентом људског
живота и обично се назива “филозофија морала” (Деј, 2004). Она подразумева процену и примену моралних вредности, које друштво или култура
прихватају као своје норме. Другим речима, етика је систем норми и вредности којих се треба придржавати, било да су верског, општедруштвеног
или политичког карактера, заснованих на разумним, праведним, општедруштвеним принципима (Филиповић, 2003).
Не постоји велика разлика између етике на послу и етике у животу,
односно немогуће је бити етичан у послу, а неетичан у свему другом. Етика
је ствар неодвојива од комплетне личности и не може да се мења од прилике до прилике2. Ипак, у последње време ова теза подлеже занимљивој
дискусији.
У већини маркетиншки оријентисаних организација постоји тенденција константног одржавања и усавршавања етичких стандарда у свим
процесима комуницирања са потрошачима. С друге стране потрошачи
су све више заинтересовани за куповину од организација које примењију
“фер” маркетиншке активности. Све више је изражена повећана осетљивост потрошача на неморалне праксе оглашавања организација, првенствено због колективног напора активиста група потрошача и примене
закона о заштити потрошача, као и због велике заступљености рекламних
кампања путем разних медија које изазивају различите осећаје, код различитих људи.
2 Видети http://businessethicsblog. com/2010/03/21/ethics-definition/
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Како би компаније избегле могућности притужби потрошача и разних
удружења уколико рекламне кампање не задовољавају етичке стандарде,
Macnamara (2002) предлаже коришћење модела пирамиде при формулисању рекламних кампања. Модел се базира на три нивоа - инпути, аутпути
и исходи, што одговара планирању, писању и комуникацији, односно предузимању акције. У свакој фази бирају се одговарајући модели процене.
Пирамида етике дизајнирана је да олакша управљање и превазилажење
ових ограничења коришћењем комбинованог приступа, где су искоришћени неки елементи етике врлина, деонтолошке етике и консеквенцијализма
(Маcnamara, 2002). Етичка пирамида je организациона стратегија која
омогућава стручњацима за односе с јавношћу да одаберу етички приступ у
дизајнирању, имплементацији и процени кампања. На тај начин пирамида
истиче значај етичких принципа у свакој појединачној фази спровођења
активности. Пирамида се састоји од етичке намере, етичког значења и
етичког исхода. И поред пажљиво планираног рекламног наступа тешко
је предвидети понашање потрошача. Потрошачи шаљу мешовите сигнале
компанијама. Они су генерално свеснији о етичким вредностима, али их
углавном посматрају у светлу својих проблема и уколико не утичу на њихове одлуке о куповини, не обазиру се превише.
Услед наведеног, етика већ по својој природи двосмислена, у текуће пословно окружење захтева да се креативно ангажују три противречности
(Costa, 2006).
1. Парадокс поверења, у којем је сумња према компанији и производу
у директној вези са усвајањем етичких кодекса. Понекад компаније
изазивају јако негативне емоције код потрошача својим рекламним
кампањама.
2. Парадокс успешности, у којем постоји све јачи интерес компанија
да признају да пословна етика доприноси изврсности. Праћењем
компанија са снажним етичким програмима у периоду од пет година, од стране Института за пословну етику у Лондону, дошло се
до резултата да ове компаније постижу већи профит (до 18%), као и
квалитетнији и бржи раст у економском смислу, у односу на компаније које немају развијене програме о етичким начелима.
3. Парадокс интегритета, у којем руководиоци и менаџери пропагирају веровање у друштвену одговорност и етику, без практичног
доказа да то поштују. На пример, у једној од анкета Newswеек-а из
2005. године дошло се до резултата да је 56% генералних менаџера
разних компанија, признало да глобално загревање има материјал-
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ни утицај на њихово пословање, али је само 13% од тих компанија
урадило конкретне ствари по том питању.
Неетичко понашање организација приликом промовисања сопствених производа и/или услуга, изазивајући сумњу код потрошача, постепено
руши углед компаније. Због тога је неопходно да се посебно води рачуна
о начину приступа потрошачима, имајући у виду да овлашћене социјалне
институције и образовани потрошачи помно проучавају етичност спроведених маркетинг кампања. Не подразумева се да свака компанија, у неком
периоду свог егзистирања ремети постављене етичке стандарде кроз узнемирујуће оглашавање. С друге стране, бројне студије су откриле многе
случајеве у којима постоје неморалне праксе примене маркетинга преко
рекламирања и промоција. Обично, неморалне праксе примене маркетинга укључују кршење анонимности учесника - инвазија на приватност, фалсификовање података, дискриминација међу половима и нацијама, као и
коришћење резултата у сврхе истраживања за даљу продају робе (Sundaram
и др. , 2007).
Широка употреба неетичких маркетинг тактика сугерише да маркетинг менаџери морају да буду свесни да коришћење таквих начина рекламирања може да има врло озбиљне последице на глобалну стратегију компаније. Постоји све већа потреба за проучавањем етичности маркетинг
праксе, преко едукација маркетинг менаџера, како би они на прави начин
схватили како и зашто потрошачи евалуирају одређене пословне подухвате као неетичке.
Већина компанија, пре свега у развијеним земљама, поседује етичке
кодексе. Кодекс уређује одређену област по принципима добрих пословних обичаја који истичу праведност и хуманост односа међу људима и пословним субјектима. Етички кодекси, односно кодекси професионалног
понашања, треба да успоставе прихватљиве норме понашања запослених.
Етички кодекс представља формализована правила и стандарде понашања
којима организација исказује шта очекује од својих запослених. Етичке
вредности нису апстрактни појмови и њихова артикулација мора бити у уској вези са корпоративном културом једне организације (Павловић, 2006).
Кршење одредаба Кодекса обично се врши неадекватном рекламном
поруком, које поседују неистините или недовољне информације које корисника доводе у заблуду. Регулисање правне проблематике у вези са обављањем маркетинг праксе обично обављају тзв. Судови части. У развијеним земљама ово функционише изузетно ефикасно, али у Србији, за сада,
без икаквих резултата. С обзиром на реалне могућности правног система,
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у Србији су једини начини потенцирања етичких принципа у промоцији,
стручне трибине, новинарски извештаји и коментари. Познавање стручних принципа маркетинга је од пресудног значаја за праћење и контролу
рекламних кампања.
У земљама развијеног света, велики је број усвојених кодекса етичког
понашања3. Посебан значај етике у оглашавању потврђује се постојањем
Кодекса о оглашавању и маркетиншкој комуникацији, који је објавила
Међународна трговинска комора (ICC) 2006. године и који представља дугорочну, свеобухватну етичку платформу за индустрију оглашавања. То је
била осма ревизија Међународног кодекса о оглашавању, који је први пут
објављен 1937. године.
Већина компанија поседује етичке кодексе и од запослених захтева да
се строго придржавају истих. Једна студија из САД сугерише да скоро две
трећине организација усвоји етичке кодексе, тек након скандала око њихових маркетинг ативности и претрпљене штете. Без обзира што постоје
етички кодекси, права етичка култура је врло ретка, посебно у земљама у
развоју. Ипак, не може се тврдити да је неетичко понашање компанија према потрошачима путем рекламирања, главни фактор неповерења јавности.
Постоје и друге области у једној компанији које окупирају пажњу јавности
и које услед откривених неправилности могу да пољуљају поверење.

СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РЕКЛАМИРАЊА – ЖЕНЕ У РЕКЛАМАМА
О промоцији постоје врло контроверзна мишљења, па је изложена
сталној критици. Критике се односе не само на коришћене методе и
технике, већ и на социјалне консеквенце. Различите стране, укључујући
економисте, политичаре, социологе, владине агенције и потрошаче,
критикују промоцију из различитих разлога: начина на који утиче на
друштво и економски систем, метода које користи, експлоатације потрошача и сл. Једна од честих критика, посебно од стране потрошача, јесте да
су рекламе у великом броју случајева офанзивне, неукусне, иритирајуће,
досадне, па чак и одбојне или одвратне. Велики број студија указује да
потрошачи сматрају да рекламе својим садржајем и тврдњама вређају
3

На пример о значају етике говори велики број усвојених кодекса из области односа са
јавношћу, као што су: Кодекс професионалног стандарда америчког удружења за односе
са јавношћу, Међународни етички кодекс – Атински кодекс, Кодекс међународног
удружења пословних комуникатора, Кодекс праксе британског института за односе са
јавношћу и сл.
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њихову интелигенцију (Coyne и др. , 2008).
Једна од главних критика промоције односи се на то да су рекламе у
великом броју неистините и обманљиве, па стога потрошачу не дају праву,
реалну информацију. Једна од студија указала је да потрошачи сматрају да
мање од једне четвртине рекла ма улива поверење. Још једно истраживање,
спроведено у Америци, дало је закључак да ова нација генерално нема
поверења у промоцију, мада се ситуација донекле разликује када су
промотивне активности фокусиране на њихове одлуке у вези са куповином
одређених производа. С друге стране, занимљив је закључак по којем
потрошачи имају много већи отпор према производима које не користе
или брендовима које не желе да купе.
Потрошачи могу бити и изразито увређени промоцијом. Студија
емитовања реклама у тзв. “prime time” дошла је до закључка да потрошаче
посебно иритира пропагирање одређених категорија производа као што
су женски доњи веш и производи за интимну хигијену. Такође, потрошачи
посебно замерају пропагирање контрацептива, или чак и производа за
личну хигијену. Тек у последњих неколико година аудиторијум је почео
нормално да посматра рекламе за контрацептивна средства, с обзиром да је
проблем AIDS-a већину светске популације приморао на њихову употребу.
US Department of Healths Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
1994. године, започео је кампању у сврху ХИВ превенције која је укљу чивала
рекламе како на ТВ-у, тако и на радију. Рекламе су апеловале сексуално
активно становништво да користе заштиту и сачувају своје здравље.
Кампања је наишла на велико неодобравање од стране конзервативаца и
различитих религиозних група, које су тврдиле да би влада требала пре
да инсистира на апстиненцији у превенцији ширења AIDS-а међу младом
популацијом. Међутим, водеће ТВ мреже сложиле су се да наставе да
емитују све рекламе, с обзиром на све већу опасност од ширења AIDS-а.
Питање полова у маркетингу, предмет је научних истраживања већ
скоро четири деценије. Иако је ова тема недовољно обрађивана на нашим
просторима, у свету је објављено на стотине чланака у часописима који
се баве маркетингом, психологијом, социологијом и комуникацијама4.

4

Постоји неколико разлога због којих ова тема привлачи пажњу: полна припадност је
један од основних критеријума за сегментацију тржишта; мушкарци и жене различито
обрађују информације које се шаљу путем реклама; a знање о социјалним и културним
ставовима у вези полова, је важан фактор у стварању персуазивних рекламних
порука и ефектних маркетиншких стратегија. Више о томе видети Kotler P, Keller K. L,
Маркетинг Манагемент, 12. edition, New Jersey: Prentice Hall, 2005

361

Т. ГАЈИЋ-АРСЕНИЈЕВИЋ

ПРИМЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА У ПРОМОЦИЈИ

Појава да се у средствима оглашавања на увредљив начин приказује
људско тело или делови тела, претежно женско тело, својствена је земљама
у развоју, али ни у земљама Западне Европе и у САД није искорењена5.
Разлика се огледа у чињеници да се у развијеним земљама, жене не
третирају претерано грубо и са недостатком стила, првенствено услед
регулације оглашавања по питању етичких стандарда6. У Америци се голо
женско тело први пут појавило на реклами још 1898. године. Мушкарци су
правили рекламне поруке за жене, али су их приказивали онако како их
они виде. Седамдесетих година дошло је до прекретнице, када је на мушко
- женском тениском мечу победила жена, а 1988. појавила се реклама на
којој жена тапше мушкарца по леђима. Тада су се улоге обрнуле и од тог
момента, донекле, престаје искључиво увредљиво коришћење жена у
рекламним кампањама у САД-у. Ипак, пре пар година, реклама за патике
Aiewalk је доживела критику од стране неких феминистичких удружења.
У истој се приказује жена како клечи, обучена у црвену кратку хаљину
и на црвеном сатенском јастучету у облику срца нуди патике, погледом
мамећи на атрактивност спортске обуће. Разна удружења су сматрала да
се у овој реклами жена приказује као покорна и увек сексуално доступна.
Такође, фирма Nike је била оштро критикована и за кампању патика Air
Cross Trainer II. Кампања је водила потрошача од ТВ-а до компјутера да би
видео како се рекла ма завршава. Приказивала је познате личности из света
спорта у драматичним ситуацијама, а сваки спот на екрану завршавао се
са речима “Continued at Whatever. Nike. com” (“Наставиће се шта год се
догодило”). На крају једног од спотова гледалац умире. У три остала остаје
без вилице, преживљава пластичну операцију услед нанетих повреда или
има поломљену руку. Nike је кампању објаснио као покушај да заинтригира
људе на који начин ће се ситуације завршити и тако им дуже задржи
пажњу на свом производу. Врло агресиван начин промоције менаџмент
Nike објаснио је речима: “Многе компаније не дају људима могућност да
креирају перспективу догађаја. Међутим, ми сматрамо да је њихов осећај за
хумор или пак сарказам, веома добар, али само у случају ка да перспектива
постане нешто што ће они сами креирати”. Занимљиво је да је кампања
заиста била веома успешна и да је продала пуно спортске обуће. Чак су
патике Cross Trainer II проглашене за најбоље продаване патике те године.
5

Прошле године у Немачкој је порастао број жалби грађана због садржаја реклама,
поготово оних које дискриминишу жене – 42% од свих тужби.

6

У Шведској је још 1987. године донешен закон којим је забрањено у огласима и жене
и мушкарце, приказивати као објекте. У Америци је још 1880. почела регулација
оглашавања по питању етичких вредности. У Британији сваку рекламу пре него што
оде у јавност процењује етичко врховно удружење свих учесника у комуницирању и
даје дозволу за приказивање.
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С обзиром да су истраживања показала да мушкарци боље памте огласне
поруке на којима се одиграва нека акција, а жене боље памте рекламе на
којима је изложено женско тело, јер им посебно привлачи пажњу оно што
их чини да се осећају непријатно и понижено, не изненађује чињеница да
су ове рекламе изазвале бурне реакције и да су имале изразите консеквенце
на пословање (Красуља и др. , 2003).
Рекламе за козметику, доњи веш и алкохолна пића, најчешће
манипулишу приказивањем женског тела као сексуалног објекта. Примера
ради, групе као што су “National Organization for Women” и “Women Against Pornography” оштро су осудиле манипулативно промовисање женске
сексуалности у некадашњој рекла ми за парфем “Obsession”, Calvin Clain.
Због тога, оглашивачи су заиста имали разлога да постану веома опрезни
када је у питању коришћење сексуалних апела. Међутим, неки од њих
сматрају да су оптужбе на њихов рачун без основа, обзиром да многи
ТВ програми приказују сличне сцене и да су визуелизације у реклама ма
безазлене у односу на садржину појединих ТВ емисија. Одговор ТВ мрежа
на ову примедбу био је да је аудиторијум много подложнији имитирању
понашања које се промовише у рекламама. Програми на телевизији имају
више забаван карактер и краће се задржавају у меморији потрошача.
Различите феминистичке групе наглашавају да промоција која приказује жене као сексуалне објекте доприноси и порасту степена насиља. Могло
би се рећи и да оно што се виђа сваки дан у медијима утиче на то како ће се
доживети односи у животу, а нарочито међу половима. То, наравно, не значи да се у слогану једне рекламне кампање „Прегази ме нежно“ крије позив
на то да сви треба жене да прегазе, али ако се дубље анализира, могуће је
да неко у томе нађе оправдање за своје непримерено понашање. Такође, наглашава се да многи од ових огласа доприносе повећању броја поремећаја
у исхрани и промени начина живота уопште, јер се многе жене и девојке
одлучују на ригорозне дијете, рушећи своје здравље, у циљу да изгледају
као жене са реклама – витке и блиставе.
Промоцији се упућују бројне критике и на тему стереотипног приказивања жена, као и недовољног признавања њихове промењене улоге у
савременом друштву. Критике се поткрепљују тиме што се у рекламама
често приказују жене као особе преокупиране својом лепотом, породичним обавезама и мајчинством или као “украсни објекти” и провокативне
сексуалне фигуре. Различите истраживачке студије указале су да се стереотипија међу половима, на глобалном нивоу веома мало мењала у протеклом времену. Иако сексизам и стереотип још увек постоје, приказивање
жена у промоцији је измењено у многим областима, али првенствено у
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развијеним земљама Европе и САД-у. Оглашивачи су почели да их приказују знатно реалније: као запослене жене, самохране мајке, као особе које
самостално воде домаћинство, као јаке и независне (Красуља и др. , 2003).
Ипак, у земљама у развоју, још није дошло до битне промене односа према женама у сврхе рекламирања, па је непримерено поредити ситуацију у
овим земљама са искуствима из САД или Британије. Поставља се питање
да ли жеља за деградацијом жена у овим земљама, потиче од страха потенцијалне доминације жена у будућности или је разлог једноставан – што
боље продати производ. На пример, на реклами за прашак, жена уверава
мушкарца, да није срамота то што он пере посуђе. Поставља се питање
зашто је мушкарцима потребно снажно уверавање да прање посуђа није
срамота. Друго – зашто је та рекламна порука зазвучала као шала и као
нешто што би „можда“ било у реду да и мушкарци обављају.
И даље у земљама у развоју је присутно приказивање жена у рекламним
кампањама са наглашавањем њихове пасивности, бојажљивости, као и
недостатка интелигенције. Супротно, мушкарци се приказују као способни, моћни и независни. Временом не долази до побољшања у овом погледу,
већ до разградње тела, чак и као објекта (приказују се само одређени делови тела) 7.

СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РЕКЛАМИРАЊА – ДЕЦА У
РЕКЛАМАМА
Најосетљивије подручје пропагирања јесте оно које је усмерено ка
дечјој популацији. Преко ТВ-а као медија, оглашивачи веома лако могу
апеловати дечији аудиторијум. Према једном истра живању, деца од две до
једанаест година у просеку поред ТВ-а проведу 21,5 сати недељно. Често
се може чути мишљење да промоција представља део одрастања и процеса социјализације сваког детета. Међутим, оглашивачи примарно морају
узети у обзир ниво знања, софистицираности, као и зрелости аудиторију-

7

Један од примера за то је некадашњи плакат у Мађарској – реклама за радио станицу
на којој се звучници налазе на месту женских груди са слоганом „спремне за нове“
или реклама за гуме са непримереном сликом и слоганом „прилагодљиве свакој
подлози“ која је једно време стајала и на билбордима Београда. Неки од примера
неетичких слогана су и: ‘’Момци, молите се за кишу’’ – Playboy, ‘’Претвара фине девојке
у неваљале’’ - Аxе, “Живот је кратак. Разведите се” - адвокатска канцеларија Fetman,
Garland & Associates, ‘’Знаш да ниси први. Али да ли ти је то заиста важно?” - половни
аутомобили марке БМW. Сви наведени слогани пропраћени су сликама женског тела
која су у колицији са етичким аспектима оглашавања.
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ма коме је порука упућена. Мала деца имају веома лимитиран капацитет
када је у питању кредибилитет поруке која им је упућена. Обзиром на то,
оглашивачи морају бити свесни своје одговорности у креирању и пласирању порука усмерених ка дечијој популацији. Спознаја да су деца склона
имагинацији и веровању у све што виде или чују, треба да усмери оглашиваче да воде рачуна да фазу одрастања никада не искористе на лош начин.
Немогуће перфомансе производа у реклами не треба подстицати, како
директно, тако ни индиректно. Обзиром да промоција може имати веома
важну улогу у развоју и едукацији дечије популације, оглашивачи треба да
прибегавају пракси да овом аудиторијуму увек ставе до знања шта је здраво, битно за исправан начин живота и сл.
Рекламе усмерене ка дечијој популацији треба да успоставе стандарде онога што је друштвено признато и цењено. Вредности пријатељства,
љубазности, правде, дарежљивости као и поштовања старијих, треба да
буду доминантне. Иако промоција у великој мери може утицати на даљи
развој деце, примарна улога васпитања и усмеравања и даље остаје на родитељима. Оглашивачи треба да допринесу успостављању добрих веза
између родитеља и деце, пуних поверења и разумевања. С обзиром да се
јавља и искоришћавање деце у рекламне сврхе, УНИЦЕФ је донео Кодекс о
забрани злоупотребе деце у оглашавању8, али је неспорно да је улога жене у
функцији „предмета“ у рекламним кампањама на првом месту.
Тренд који се уочава у рекламирању производа и услуга последњих година, а како би се превазишле опасности које са собом носи етички концепт коришћења жена и деце у појединим рекламама, односи се на све већу
заступљеност анимираних цртаних ликова у рекламама. То су углавном
брзе реклама са израженом акцијом, са већим бројем фрејмова и употребом најновијих графичких решења.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ: BENETTON-OVA ЕТИЧКА КОНТРОВЕРЗА
Benetton, светски познат произвођач одеће, покренуо је социјалну тему
пре десетак година за које САД тада још нису биле спремне. Група са центром у Италији позната је по својим шокантним тематским рекламама које
8

Наша земља обавезала се на поштовање Конвенције о правима детета, усвојене на
44. редовном заседању Генералне скупштине Уједињених Нација (односно Закон о
ратификацији Конвенције о правима детета). Он садржи и Кодекс “Деца и медији”,
којег би требало да се придржавају све медијске куће. У њему, између осталог, стоји да
дете мора да се заштити од злоупотреба у рекламирању.
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носе само лого компаније. Benetton рекламе традиционално не представљају одећу коју нуде, већ теме имају главну улогу.
После година контроверзи због реклама у вези сиде, рата, расних односа и свештеника који љубе калуђерице, можда је време да Benetton напокон
рекламира одећу. Једна од екстремних Benetton-ових рекламних кампања
била је у вези са убицама осуђених на смрт, а не џемперима и панталонама. Без обзира што је прошло више од 10 година од стварање ове рекламе,
оставила је јак печат на целу индустрију оглашавања. Ове рекламе донеле
су портрете америчких осуђеника у затворским униформама са натписом
- осуђен на смрт. Реклама даје име, датум рођења, злочин и очекивани начин погубљења осуђеника. Део кампање је и прича осуђеника о темема од
њиховог детињства до њихових снова, о свему осим о њиховим жртвама.
Према CNN заштитници права жртава, као и они који су изгубили своје
вољене, били су огорчени овом кампањом. Benetton се још једном суочио
са изазовом који је ослабио њихов тада незнатан удео на америчком тржишту. У том периоду, према Њујоршкој берзи на којој су се налазиле акције Benettona, компанија је изгубила више од 10 долара по акцији. Овај пад
се приписивао разним узроцима, али је можда пресудно било саопштење
америчког трговинског гиганта Searsa да ће повући робу из свих 400 својих
радњи које су продавале Benetton USA линију.
Кампања “Ми, осуђени на смрт” је дело италијанског фотографа и
рекламног гуруа Оливиера Тосканија који је више од 2 године посећивао
осуђенике у неколико затвора у САД, фотографишући и интервјуишући их.
Намера је била да кампања буде иновативна рекламна форма у традицији
раних Benetton-ових кампања са темом рата, дискриминације и расизма.
На сајту компаније у то време писало је: “остављајући по страни било који
социјални, политички, правни или морални обзир, циљ овог пројекта
је да покаже публици реалност најтеже казне тако да нико на свету неће
мислити о смртној казни као о неком далеком проблему или вести која се
повремено појави на ТВ. Циљ Тосканијевих слика је био да се осуђеницима
на смрт врати људски лик”.
Фотографије су направљене у препознатљивом Тосканијевом маниру
(“Данас је тешко разликовати шта је новинарство, а шта реклама”). Тоскани
је у свету фотографије чувено име, две деценије је био Benetton-ов шеф
за рекламу, али и његов отац је био познати фоторепортер, он је аутор
фотографије која је ушла у историју: мртви Мусолини обешен наглавачке
о куку за месо. Нека удружења потрошача су пакосно прокоментарисала
да син наставља тамо где је отац стао, а нову кампању су назвали United
Killers of Benetton (Уједињене убице Бенетона).
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Тоскани је, без обзира на све, остао при својој тврдњи: “Савремена култура је слика. Моје кампање су засноване на мом мотоу да смо сви једнаки.
Нема разлога да једни друге убијамо, да ратујемо, чак ни да се мрзимо. Можемо да носимо шта желимо, можемо да бирамо боју коју хоћемо, једноставно да живимо”.
Benetton USA линија била је посебно урађена за Sears када су се две
компаније 1999. године удружиле да представе нову линију за младе, децу и
мушкарце. Узнемирен кампањом, Sears је променио уговор са Benetton-ом
захтевајући да може унапред да види будуће рекламне кампање. Ревизија
је дала Searsu право и да се повуче из посла без пенала, ако се две стране
не договоре о будућој кампањи. Без обзира на ове промене контроверза је
била превелика да би Sears могао да игнорише жалбе стотина потрошача
које су почеле да стижу после почетка кампање. Цео догађај је био трагичан,
за жртве, за Sears и за Benetton. Без обзира што су проблеми са Searsom
битно утицали на пад вредности акција, чињеница је да су на крају купци
одлучили о судбини компаније на америчком тржишту, тиме да ли су
престали или не, да купују њене производе. Ипак, изгледа да су извори
попут CNN, Wall Street Journal и Advertising Age, између осталих, доста
утицали на реакцију америчких потрошача на нову рекламну кампању.
Укупно је лоше прихваћена у САД и наставила је да слаби и онако слабу
позицију Benetton-а на америчком тржишту у том периоду.
Benetton је све то време одбијао да промени свој начин рекламирања у
САД. Директор одељења комуникација изнео је следеће објашњење: “Још
једном је људима врло тешко да виде шта радимо и да схвате да то није
рекламирање, већ начин да се људи натерају на размишљање”.
Можда је проблем са кампањом у САД био да амерички потрошачи
не желе да размишљају о дискриминацији или о смртној казни док купују
панталоне, можда просто хоће да купе панталоне. На крају изгледа да је
кампања била врло ризична по Benetton, јер његова вредност је у наредном
периоду наставила да опада. Benetton је навикао на лош публицитет и уз сву
своју несумњиву вредност, кампања је дизајнирана да изазове огорченост.
Такав приступ постао је заштитни знак.
Без обзира што је скренуо пажњу на суровост смртне казне, поставља се
питање, да ли је изазивање беса добра стратегија за тржиште које очигледно
не прима олако социјалне теме? Benetton je доста научио из претходног
искуства у САД. Већина трговинских ланаца је у то време затворила своја
врата Benetton-u, због личног сукоба са рекламном стратегијом компаније.
Био је пред великом одлуком - да ли да настави кампању у САД упркос
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ризику од још већег губљења тржишне вредности или да редизајнира
кампању да боље одговори начину размишљања америчких потрошача.
Међутим, после неког времена и под притиском америчких потрошача
и организација, направио је рекламу прилагођену тадашњем тржишту, а
потрошачи су почели полако да враћају поверење у Benetton бренд.
Поставља се питање зашто Benetton-ova реклама није доживела овако
јаку критику у европским земљама. Бројне полемике су се водиле у већини
европских земаља по питању њихових реклама, али нису имале тако снажне
последице, као у Америци. Можда управо одговор лежи у различитим
културама и промотивним стиловима, узимајући у обзир чињеницу да је
Америка друштво где се у јавности фаворизује преувеличавање, у смислу
раскошног, удобног и лепог живота – “сви су насмејани, млади и срећни”.
Самим тим, приказивање дела стварности ремети већ направљену идеалну
слику живота у мислима Американаца и руши њихов појам о иделаном
свету.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Разлике у култури, тржиштима, економском развоју, потребама потрошача, њиховим навикама у куповини, разлике у доступности медија,
правним ограничењима, чине климу таквом да је веома тешко развити
ефективан, универзалан приступ маркетингу и промоцији. Промоцију
је посебно тешко стандардизовати обзиром на културолошке разлике,
језичке баријере, традицију, вредности. Теза о културолошкој конвергенцији није више валидна колико је била пре извесног броја година.
Будућност глобалне маркетинг стратегије базира се управо на диференцијацији културолошких и економских фактора и развоју адекватних производ/тржиште комбинација које одговарају различитим конфигурацијама културолошких димензија (Смит, 2002). Такође, иако постоје бројна
правила и регулативне политике које усмеравају промотивну активност,
њима нису покривене све ситуације. Различити ставови о утицају промоције на друштво и даље постоје. Оно што може бити неукусно и неетички
у једном друштву, може бити потпуно прихватљиво у другом.
Чињеница која се у пракси потврдила јесте да стандардизовани приступ
пропагирању не преноси вредности на прави начин, тако да оглашивачи који
желе да постигну дугорочнији успех морају диференцирати своје брендове.
Стратегија “Think globaly act locally” показала се као адекватно решење у спровођењу промоције на савременом међународном тржишту. Поједине компа-
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није је и даље примењују, али уз извесне промене “Think globaly, act locally”.
Представништва многих компанија која су лоцирана на различитим тржиштима широм света играју доминантну улогу у одређивању интернационалне промотивне поруке. Постоји тренд који указује да се регионалним
канцеларијама даје већа аутономија у смислу адаптирања глобалне теме
локалним тржиштима. Менаџери морају да прилагоде компоненте рекламних порука, као што су језик, садржај поруке, симболи, модели у сврху бољег рефлектовања културе специфичне земље и стицања наклоности
локалних потрошача, поштујући етичке норме те земље. Многе компаније
треба да спроведу ова тактична подешавања у складу са културолошким и
тржишним разноликостима.
Поставља се питање на глобалном нивоу: где леже етички проблеми
у усклађивању маркетиншког концепта са друштвеном одговорношћу
медија? Медији су профитни центри, а оног тренутка када комерцијални
притисци угрозе моралне стандарде, морају се решити озбиљна етичка питања. Њихово решење зависиће од моралних сензибилитета одговорних
у организацијама, који морају да размисле о правом значењу друштвене
одговорности. Проблеми се могу избећи уколико они који доносе одлуке
редовно воде рачуна о етици као важном елементу у планирању маркетинг
комуницирања.
Промоција ће бити прихваћена тек када потрошачи стекну поверење у
оно што свакодневно виде или чују у реклами. Постоје бројне друштвене
групе које се боре против стереотипа и дискриминације у промоцији. Због
тога компаније морају да воде рачуна да ли се рекламама на одговарајући
начин обраћају аудиторијуму. Чињеница је да је веома тешко креирати
рекламу која ће изазвати повољну реакцију свих сегмената јавности. Због
свега наведеног, креативни оглашивачи морају да испоље висок ниво сензибилитета при приказивању специфичних група и типова људи у својим
рекламама, како из етичких тако и комерцијалних разлога.
Један од препоручених начина за одржавање моралне климе у организацијама односи се на организовање редовних семинара и састанака о
етичким стандардима. Осим запослених, као консултанте у овим питањима би требало ангажовати маркетиншке стручњаке, теоретичаре, филозофе морала, као и саме потрошаче, односно публику. Такође, требало би
спроводити периодично јавно испитивање мњења, односно гледалаца и/
или читалаца о етичким питањима која се појављују, а организације би по
истим питањима требало да обављају ригорозна самоиспитивања.
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SUMMARY
THE APPLICATION OF ETHICS CODE IN PROMOTION
Promotion, as the most common form of information, aims to
create a positive effect on a particular product for consumers with
ethical behavior of most organizations comes to the fore. Ethical
norms of moral behavior are under constant surveillance. They are
constantly reviewed and checked for their validity and legitimacy.
Marketing-oriented organizations where the consumer comes
first must devise a corporate culture that will be based on ethical principles which will not be interpreted differently by different
people. People of different cultures, religion, economic status and
education should interpret the promotion process as fair, while
managers should be free to adapt advertisement to local market.
The question about what is ethical codes of promotion. The paper
contains the importance of ethics in promotional activities, with
examples of indecency the peaple use in advertising purposes.
Keywords: promotion, advertising, ethics, marketing.
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RESUME
Ethics is a very important driving force of a man and it is expressed in
almost all life activities and thereby represents the most important result of
the socialization process. It includes assurance of what is good and proper and
what is not, as well as emotional experiences in relation to what should and
what should not be done. Ethics in business in recent decades has prompted
widespread public interest and not just in highly developed countries, but also in
countries in transition, which are yet trying to build new systems of values and
thus the values related to business ethics. In these circumstances, more care is
taken on the responsibility in undertaking almost all activities of business, and
business ethics is becoming an academic discipline without which acceptance
the company cannot operate successfully and profitably.
It can be concluded that the ethics of a company is doing everything the
company does, and not what it says. Accordingly, the ethical and moral values
of business operations are not absolute and must be related to the culture of
the company. Demands for morally responsible behavior, which are based on
ethical principles are set before the companies. Ethical standards of companies
are manifested through codes of ethics and ethics committees, thus becoming
an integral part of organizational culture. Moral social responsibility not only
allows the company a distinctive image in the environment and creates conditions
for achieving long-term competitive advantage, but it motivates employees and
attracts new consumers.

371

Т. ГАЈИЋ-АРСЕНИЈЕВИЋ

ПРИМЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА У ПРОМОЦИЈИ

Ethics in the promotion is just part of business ethics and ethical behavior
in the modern world and includes some of the basic principles of behavior. The
aim of the paper is to stress the importance of ethics in the promotion, as well as
different ways of understanding of ethics in advertisements. Given the sensitivity
of the topic, consideration of ethical issues in the promotion is complemented by
numerous examples of inappropriate advertising campaigns. Advertisements,
as the penetrating form of media, whose enormous influence people are not
aware, have become part of modern life and one of the characteristics of mass
culture and civilization. It is therefore not surprising that they are engaged in
psychology and sociology, and marketing and semiotics. Advertisement causes
strong psychological impact for consumer, and as an integral part of every
market economy, needs to be adjusted to generally accepted moral principles.
Therefore, advertisements must not contain unverified statements and
concealed information that might affect the unacceptable use of the product
i.e. any advertising message must be reliable, accurate, informative, balanced
and with good sense of taste. Unfortunately, very often promotions use images
of women in a negative context in order for the product to be recognizable as
soon as possible, and its sale has become almost epidemic. Also, the violence in
advertisements plays an important role, primarily due to the agencies that go on
and on in shocking the public in order to achieve their goals.
Ethical problem in harmonization of marketing concept with the social
responsibility of media is reflected in the company’s responsibility towards
the profit interests and moral obligations towards the wellbeing of society. It is
difficult to determine the exact boundary between permissible and impermissible
with statutory regulations and codes of advertising, given the countless activities
and operations it is impossible to cover everything. In addition to the detailed
legal regulation of the field of advertising it is necessary to also work on creating
a respectable public opinion. This should be a joint action of non-governmental
organizations, associations of advertizing agencies, consumer associations,
ministries, organizations for the protection of women and children, including
the media and advertising agencies themselves. To create a moral atmosphere
in terms of media, it is necessary to identify the ethical standards and their
codification.

Овај рад је примљен 04.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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УТИЦАЈ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА НА
МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС У ОРГАНИЗАЦИЈАМА
САЖЕТАК: Савремена организација, делујући у
турбулентрном пословном окружењу, суочава се са бројним
екстерним и интерним факторима, који врше директан или
индиректан утицај на њено понашање и остварене резултате.
Док екстерни фактори чине спољни амбијент, који представља
шансе и претње за пословно деловање, интерни фактори
репрезентују снаге и слабости, односно унутрашње пословне
могућности организације.
Интерни фактори, односно пословна делатност, пословна
култура и организациона структура, имају значајан утицај
на менаџерски стрес у организацијама у зависности од
филозофије менаџмента, али њихово дејство зависи и
од деловања екстерних фактора, са којима су интерни у
корелационим односима.
У том контексту фигурира менаџмент људских ресурса
као кључни фактор пословног успеха савремене организације,
који је значајан са аспекта управљања менаџерским стресом
у правцу подизања успешности обављања појединачних
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2 Виши сарадник за односе са малим предузећима и предузетницима
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пословних активности, као и остваривања укупних тржишних
резултата организације.
Овај рад се на систематичан и аналитичан начин
бави утицајем интерних фактора на менаџерски стрес у
организацијама. Такође, рад треба да пружи одговор о начину
правовременог и адекватног дијагностификовања утицаја
интерних фактора на менаџерски стрес у циљу правилног
усмеравања истог, а тиме и остваривања оптималних
пословних резултата организације.
Кључне речи: организација, менаџмент, менаџмент
људских ресурса, менаџерски стрес, интерни фактори, утицај,
импликације

УВОД
Уколико се не пружају адекватни одговори на актуелне изазове у
глобалним условима пословања, који подразумевају услове неизвесности и
ризика, у процесу доношења пословних одлука, у организацијама настају
тензије, које изазивају стрес и деструктивно понашање запослених. У
овом контексту, говоримо о менаџерском стресу, јер су менаџери главни
креатори организационих активности и пословног успеха. Преплитањем
утицаја екстeрних и интерних фактора, у контексту пословних процеса,
формира се комплексно окружење за сваку појединачну организацију,
пројекат, догађај или активност (Андрејевић и др, 2010. , стр. 175).
Услед нестручног и неправовременог усмеравања менџерског стреса
јављају се негативне импликације како по сваког запосленог појединачно,
тако и по организацију у целини.
Интерни фактори, односно пословна делатност, пословна култура и
организациона структура, имају значајан утицај на менаџерски стрес у
организацијама. У том контексту, у савременим холистичким системима
креирају се оптимална решења, која менаџерски стрес усмеравају у
позитивне оквире, на основама филозофије савременог менаџмента,
односно менаџмента људских ресурса. Основни задатак менаџмента
људских ресурса је сврсисходно усмеравање потенцијала запослених, а
у том контексту и усмеравање насталог менаџерског стреса. Како би се
успешно реализовали, како индивидуални, тако и укупни организациони
циљеви, све активности унутар процеса усмеравања, од стране менаџмента људских ресурса, морају бити адекватно и правовремено извршене.

376

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 375-394

МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС И ПОСЛОВНА ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Пословна делатност организације не представља само резултат тржишних потреба, већ и пословних могућности да се оне задовоље. Организација креира пословну делатност која по својој основи представља
један од елемената пословног окружења, зато што своју интерпретацију
остварује на глобалној основи. На основу тога може се рећи да савремена
орга низација пројектује своју делатност комбинујући екстерне и интерне
факторе. У том контексту организација ангажује све своје ресурсе,
материјалне и људске, активирајући снаге у коришће њу тржишних
шанси и могућности и отклањајући слабости у контексту тржишних
претњи и ризика.
Менаџерски стрес је појава која се јавља свуда, под дејством различитих
окружења (Андрејевић и др, 2010. , стр. 178), у којима запослени обављају
своје радне активности. У извесном периоду у току радног века већини
људи сопствени посао, уколико не дође до адекватног и правилног дозирања, односно усмеравања менаџерског стреса, може да буде главни извор
незадовољства. Наравно, у холистичким системима се посвећује адекватна
пажња менаџерском стресу. Главна тежња се заснива на томе да менаџерски стрес буде максимално креативан, мотивишући и да води ка подизању
укупних, како појединачних, тако и колективних перформанси.
Ипак, неке професије и делатности, без обзира на основна обележја
система (традиционални и холистички) у којима се обављају, изазивају
много више менаџерског стреса од других. Менаџери организација које се
баве таквом делатношћу морају посветити далеко више пажње, како настанку самог менаџерског стреса, тако и његовом усмеравању у потребне
оптималне оквире, у којима он добија позитивну димензију.
Високо подложне менаџерском стресу су следеће професије: пилот,
спасилац, новинар, рудар, лекар, медицинско особље, контролор лета, менаџер, полицајац, војник..., односно делатности везане за саобраћај (возач),
воду (спасилац, ронилац), тешке природне услове (рудар), велику одговорност (лекар), рад под притиском (новинар), рад у отежаним условима (војник, полицајац), укупно напоран рад (менаџер)... Ове професије захтевају
напрезање и врше велики притисак (из различитих разлога): услед велике
одговорности, потребе брзог одлучивања и решавања проблема, услед условљености временским роковима, а и настојања да се напредује и жеље да
се постигне лични углед. Због свега овога може доћи до настанка деструктивног (традиционални системи) или конструктивног (холистички систе-
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ми) менаџерског стреса, који води слабљењу, односно јачању организације
и постизању лошијих, односно бољих пословних резултата. За претходно поменуте пословне делатности, софистициране у погледу менаџерског
стреса, често се јасно могу уочити и одређени генератори који изазивају
менаџерски стрес, а који су специфични за одређену делатност организације.
Менаџерски посао, сем што тражи од менаџера мултидисциплинарност у погледу знања и умећа, носи са собом и високи ниво менаџерског
стреса. Организација сама по себи, односно њен карактер, као и понашање
запослених у истој, ставља настали и присутан менаџерски стрес у позитивне или негативне оквире. Холистички системи, без обзира на пословну
делатност организације, менаџерски стрес обликују и усмеравају ка остваривању постављених циљева и тиме истом дају позитивну димензију.
Све организације различитих делатности, данас, у савременим условима живота и рада, захтевају присуство успешних менаџера, како би њихови
појединачни и укупни пословни резултати достигли максимални могући
ниво. Данас, све успешне професије, односно делатности где се те професије испољавају, почивају на успешном управљању (планирању, организовању, вођењу и контроли) за које је потребан квалитетан менаџмент. С
тим у вези с правом се може рећи да успешно обављање сваке професије,
односно делатности, тражи добре менаџере, који могу настали менаџерски
стрес да усмеравају у оптималне оквире. У таквим оквирима он испољава
своју позитивну димензију, како за појединца, тако и за организацију којој
исти припада. Данас се, како од запослених у осигуравајућим компанијама,
тако и од лекара, пилота или новинара, тражи основно познавање менаџерских вештина. То се очекује како би своје пословне задатке извршавали
максимално успешно, односно, како би правилно идентификовали узроке
менаџерског стреса и настали менаџерски стрес, карактеристичан за сваку појединачну делатност. Циљ свега тога је да стрес усмере ка већој, како
личној, тако и организационој креативности и мотивацији (слика 1. ).
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Слика 1. Узроци менаџерског стреса код различитих
пословних делатности

Извор: Аутори

МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС И ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА
Организациона култура може деловати на пословање организације
и позитивно и негативно. Она може бити „тајна формула успеха“, али и
„тихи убица“ (Јанићијевић, 1997. , стр. 43).
Организациона култура подразумева карактеристичан дух, веровање,
норме и вредности организације, које се уопштено односе на начин понашања и опхођења запослених, на природу радних односа које треба развити, као и на ставове које треба очувати или променити. То су дубоке норме,
слепе претпоставке, које се не морају увек изразити и често их сваки запослени веома добро зна, иако их понекад у потпуности не разуме.
Као таква, организациона култура представља доминантан фактор пословног успеха сваке организације. Стога менаџери, креирању и унапређивању исте, морају посветити максималну пажњу. Систем (традиционални
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или холистички) у којем запослени функционише и обавља своје пословне
задатке, те у којем настаје и усмерава се менаџерски стрес, има великог
удела у одређивању самог карактера (природе) менаџерског стреса, као и
ефеката које исти испољава или тежи да испољи.
Организациона култура традиционалних организација је тако конципирана да сваки потрес, сваку промену, настоји да инхибира. Услед тога
се код сваког запосленог рађа висок степен незадовољства, односно висок
ниво отпора, који се рефлектује у недовољној појединачној ангажованости
и укупним лошим пословним резултатима.
С друге стране, холистички системи, који су по својој природи динамични, спремни на промене, флексибилни, циркулишући, омогућавају
сваком запосленом у организацији стварање (изграђивање) квалитетних
међуљудских и међусекторских односа (односа у равни са већином запослених), али и интерактивних односа са окружењем, те с тим у вези и
успешне организационе културе.
Пракса показује да свака организација има своју културу (организациону културу), која одражава доминантне карактеристике средине у
којој организација, односно њени запослени функционишу. Истраживање
праксе показује да се манифестација културе у организацији, односно организационе културе, може испољити и на неки од следећих начина (Икач,
2005. , стр. 45):
•

начин на који менаџери раде у пракси и ступају у односе са окружењем,

•

начин на који менаџери ступају у међусобне односе у оквиру
тима,

•

начин комуницирања менаџера,

•

врсте и нивои постављених циљева, перформанси и понашање
у процесу њиховог остварења,

•

врсте организационих циљева и њихова повезаност са системом награђивања и кажњавања,

•

начин реаговања менаџера, односно запослених, на систем комуницирања и мотивације.

Разни начини испољавања организационе културе показују да она није
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увек јединствена снага која функционише под контролом менаџмента.
Управо из тог разлога у сваком сегменту испољавања организационе
културе могу се пронаћи извори менаџерског стреса. Док код традиционалних система организациона култура често доприноси настанку
негативног менаџерског стреса, код холистичких система менаџерски
стрес, који настаје и испољава се услед благовременог и адекватног
усмеравања у оптималне оквире, добија позитивне, креативне и мотивишуће карактеристике.
Занимљиво је да први посао или промена посла представља један од
најстреснијих периода у каријери сваког запосленог. То време је испуњено конфузијом, јер је тешко одредити своје место у новој средини, у новој
организационој култури, која је често и дијаметрално супротна од оне у
којој је до тада запослени егзистирао и функционисао. С тим у вези, уколико је неком први посао у традиционалној организацији, код њега се рађа
негативни менаџерски стрес. Овакав стрес на појединца испољава негативне последице, чак једно време и при самој промени посла, односно система у којем ради. Уколико, с друге стране, особа свој први посао заснује
у организацији која испољава одлике холистичког система, односно где је
организациона култура квалитетна, код истог менаџерски стрес иницира
додатну креативност и мотивисаност за појединачни и укупан организациони успех. При свакој промени посла и прилагођавању новој корпоративној култури, требало би анализирати исту и прилагодити јој своје навике, како би промена донела што мање менаџерског стреса с негативним
последицама, тј. требало би учинити све како би тај менаџерски стрес био
усмерен у оптималне оквире. На тај начин он би добио позитивну димензију, те као такав утицао би на побољшање функционисања, како сваког
појединачног менаџера, тако и организације у целини.
За анализу односа организационе културе и менаџерског стреса потребно је размотрити факторе значајне за настанак позитивних или негативних карактеристика менаџерског стреса, који су у узрочно - последичној вези са организационом културом, а то су:
•

Комуникација у организацији - одговори на следећа питања пружиће информације о комуникацији у организацији: Да ли се информације размењују формалним, писаним путем или на састанцима? Да ли се нове идеје представљају другима путем E-maila-а,
писаним предлозима или у вербалној комуникацији са колегама и
претпостављенима? Каква је неформална комуникација? Ефикасна
комуникација је битан предуслов за редукцију негативног
(традиционални системи), а стварање позитивног (холистички
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системи) менаџерског стреса, поготово на новом послу. Стога је
битно учинити доста компромиса и испољити доста разумевања да
се она обавља на прави начин, прилагођен култури организације.
Квалитет комуникације у организацији утиче на организациону
културу, али и добра организациона култура (холистички системи)
утиче на успешност процеса комуникације у организацији.
•

Хијерархија у организацији – овде треба дати одговоре на следећа
питања, како би се дефинисала хијерахија у организацији и њен утицај на организациону културу: Како је дефинисан ланац команде?
Колико ригидно запослени поштују хијерархијску структуру? Где је
тачно позиција новог радника у систему? Колико за новог запосленог
треба да буду формални односи са надређенима и подређенима у
ланцу? Строго дефинисана хијерахија у систему води ка укупној
ригидности, нефлексибилности система, што је карактеристика у
првом реду традиционалних система. Она утиче негативно, како
на опште, тако и на појединачно стање у организацији и доприноси
настанку негативног менаџерског стреса. Негативни менаџерски
стрес условљава настанак лоше организационе културе. Позитиван
менаџерски стрес је повезан са квалитетном организационом
културом која карактерише холистичке системе, тј. системе који
немају строго устројену хијерахијску структуру.

•

Тимски рад - одговори на следећа питања пружиће информације о
тимском раду у организацији, који је у значајној корелацији са организационом културом: Да ли се пројекти и информације слободно
размењују и деле или се очекује да свако ради сам на својим задацима? Да ли се идеје размењују слободно путем браинсторминга или
се идеје износе претпостављеном насамо? Да ли колеге одобравају
једни другима мешање у сопствени посао? Квалитетна међуљудска
комуникација ствара бољу организациону културу и обрнуто. Добра организациона култура узрокована квалитетним међуљудским
односима карактеристична је за холистичке системе, док се традиционални системи углавном одликују неадекватном организационом културом, а један од разлога су нарушени међуљудски односи.
То води ка настанку и развијању негативних последица менаџерског стреса.

•

Лидерство – да би се утврдило какви су односи између лидерства
и организационе културе неопходно је дати одговоре на следећа
питања: Која су правила претпостављеног? Како се критике
и похвале саопштавају подређенима (начин), периодичним
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извештајима или свакодневним коментарима (време)? Да ли сваки
запослени зна какве захтеве треба да испуни? Да ли сваки запослени
зна на који начин ће и у коjeм случају бити награђен или кажњен?
Лидерство има значајну улогу при обликовању организационе
културе. Лидер је вођа. Он је пример понашања осталим запосленим
у организацији. Основне карактеристике лидерства (демократски
или аутократски стил) утичу на изграђивање културе у организацији (добре или лоше). Сматра се да је аутократски стил лидерства
стил за који се везује лоша организациона култура карактеристична
за традиционалне системе. С друге стране, холистичке системе
углавном одликује добра организациона култура, која је плод,
између осталог, демократског стила лидерства, те доводи до
настанка позитивног менаџерског стреса.
•

Изглед - овде треба дати одговоре на следећа питања, како би се
одредио изглед запослених и утицај изгледа на организациону културу: Да ли постоје правила облачења? Да ли су у формалној писаној форми? Ако не постоје у писаној форми, да ли је потребно
(могуће) консултовати се са колегама о томе шта је дозвољено, а
шта не? Изглед запослених, односно њихово облачење и опхођење,
у великој мери осликава укупно стање у организацији, односно организациону културу. Традиционални системи су затворени, ригидни, те се с тим у вези у оваквим системима не посвећује довољно
пажње постављању критеријума за изглед запослених, а преко тога
ни грађењу имиџа. Једино што се захтева је потпуна ‘’затвореност’’.
С друге стране, ‘’затвореност’’ је карактеристична и за понашање
запослених у традиционалним системима. ‘’Затвореност’’ у понашању запослених подразумева одређену крутост, рефлектовану
кроз превелико инсистирање на поштовању формалности. За разлику од традиционалних, холистички системи захтевају известан
(потребан) ниво стандардизације за менаџере у облачењу и понашању, док обављају своје пословне активности, али не и ригидност.
Стандарди облачења и понашања, у холистичким системима, нису
тако постављени да представљају оптерећење запосленима, већ да
стварају добру организациону културу и један позитиван менаџерски стрес, који исте мотивише и подстиче на остваривање квалитетнијих појединачних и организационих резултата.

•

Радно место - како би се утврдило какви су односи између радног
места и организационе културе, неопходно је дати одговоре на следећа питања: Да ли су канцеларије испуњене породичним сликама,
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дечијим цртежима, цвећем и сл. ? Да ли колеге ужинају у канцеларијама? Да ли је уобичајен одлазак у друге канцеларије ради комуникације? Да ли се врата држе отворена или затворена? Традиционалне системе одликује празнина канцеларија, затвореност истих,
одсуство духа заједништва и потребне кохезије. Стога се у таквим
организацијама рађа негативна организациона култура, која са собом носи и настанак негативних последица менаџерског стреса. У
отвореним, флексибилним холистичким системима међу запосленима влада дух заједништва и пријатељства. Радно место није место сукоба и конфликата, већ место где се запослени и менаџери
друже и сарађују. Канцеларије су отворене, цвеће и слике су свуда
присутне, међусобна комуникација је перманентна, отворена и срдачна. И овде настаје менаџерски стрес, односно он се ствара, али
тако да буде продуктиван за сваког менаџера, односно запосленог
и то у правцу максимизирања сопствених могућности и постизања
пуне личне и организационе сатисфакције.
•

Недостатак кохезије у групи - кохезивност или заједништво је
веома битно за менаџере, али и за све запослене у организацији,
посебно за оне на нижим нивоима хијерархије. Ако се менаџери,
односно запослени лишавају могућности заједништва због дужности, радних обавеза или ако његови надређени сматрају да им то
на било који начин треба забранити или ограничити, подложни су
негативном утицају менаџерског стреса. У супротном, уколико менаџери, првенствено они на највишим нивоима, успеју да развију
заједништво у организацији, долази до позитивног менаџерског
стреса, односно дозираног (оптималног) менаџерског стреса. Ако
је благовремено и адекватно усмераван, он је у позитивној корелацији са мотивацијом, креативношћу и радним учинком.

•

Недостатак друштвене подршке - ако запослени већ морају да
се сусретну са стресним ситуацијама, онда је то боље да учине
са другима (и уз њихову подршку), него сами. Када појединци
уживају пријатељство и подршку других људи на послу, као што
је случај у холистичким системима, јача је њихова способност да
се одбране од потенцијално неповољних утицаја менаџерског
стреса, као и да исти усмере у оптималне оквире у којима он добија
позитивну димензију. Када недостаје такве подршке, што је често
присутно у традиционалним организацијама, за појединца може
настати веома стресно стање са негативним импликацијама.
Такође, ситуација када остали чланови групе избегавају појединца
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може произвести негативан менаџерски стрес. Закључак је да
се потенцијално негативни ефекти менаџерског стреса лакше
могу уклонити, односно да се менаџерски стрес ефикасније може
савладати и усмерити у позитивном правцу, управо у холистичким
системима.
•

Ниво пријатељских односа – давањем одговора на постављена
питања, утврдиће се ниво пријатељских односа међу запосленима и утицај истих на организациону културу: Да ли је група ‘’велика срећна породица’’? Да ли се размењују и разумеју детаљи из
приватног живота или је однос чисто пословни? Да ли је уобичајено
да колеге заједно иду на паузу за ручак? Да ли дружење прелази
хијерархијске границе? Традиционални системи су крути, строго
формализовани и као такви онемогућавају стварање ‘’приснијих’’
међусобних односа између запослених. Организациона култура у
оваквим организацијама је нарушена или лоша, а менаџерски стрес
се појављује у негативној конотацији. С друге стране, холистички
системи, као циркулишући, отворени и флексибилни, омогућавају
стварање приснијих односа између свих менаџера, односно
запослених. Такви односи воде ка настанку и развоју позитивног
менаџерског стреса и доприносе већем личном и организационом
учинку, као резултату добре организационе културе. У савременим
холистичким системима, сви менаџери и запослени представљају
‘’велику срећну породицу’’, која ‘’дише’’ јединствено, како у
пословном, тако и у приватном смислу.

•

Полна, верска и етничка припадност - како би се утврдило
какви су односи између полне, верске и етничке припадности, с
једне и организационе културе, с друге стране, неопходно је дати
одговоре на следећа питања: Какви су односи између колега који
су различите верске или етничке припадности? Какви су односи
између мушкараца и жена? Односи између менаџера, односно
запослених различите полне, верске и етничке припадности у
традиционалним системима, системима које одликује затвореност,
доста су компликовани и проблематични. Различитости се не
прихватају или се врло тешко прихватају, што доприноси настанку
менаџерског стреса у негативној димензији, првенствено услед
постојања великог броја предрасуда и ограничења. Свакако да
је у оваквим организацијама, које функционишу ‘’под набојем’’
нарушена и организациона култура. С друге стране, холистички
системи су системи који функционишу без било каквих предрасуда
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и ограничења, те у њима менаџерски стрес, који настаје и развија
се, има позитивна обележја. То доводи до подизања личних
(појединачних) и организационих перформанси на један виши
ниво, као и до успостављања адекватног нивоа организационе
културе. Услед све веће еманципације жена и њиховог значајног
пословног ангажмана, као и жеље за перманентним усавршавањем
и напредовањем у каријери, јавља се и један од најуобичајених
извора стреса на многим радним местима данашњице, који се
углавном односи на жене. То је сексуално узнемиравање. Иако њега
као извор стреса углавном идентификују жене, у пракси се срећу
случајеви и сексуалног злостављања мушкараца. Стресне последице сексуалног злостављања потичу углавном из два извора:
1. директан напад на лично достојансво жртве
2. директан утицај на радне способности жртве
Веома је тешко концетрисати се на посао, ако истовремено жртва мора
да ангажује своје снаге и на одбијање нечијих нежељених насртаја. Зато
и не чуди што је сексуално злостављање код неких људи довело до појаве симптома озбиљних обољења, али и до ''добровољног'' давања отказа.
Овакви случајеви су карактеристични за традиционалне организације у
којима изражена хијерахија ствара плодно тло за настанак менаџерског
стреса са негативним предзнаком, управо на поменутој основи.
После одговора на ова и слична питања, сваки менаџер може да утврди
каква је организациона култура у систему у којем он делује. Саме карактеристике система (традиционални или холистички) дефинишу и могуће
оквире организационе културе. Такође, с друге стране, и ефекти менаџерског стреса (позитивни или негативни) су условљени особинама система
у којем запослени обављају своје радне активности. Између менаџерског
стреса и организационе културе као интерног фактора постоји једна корелативна веза, а њихова позитивна међусобна усклађеност може се постићи
само у холистичким системима.

МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациона структура као пројекција активности, надлежности
и односа у организацији, представља интерни амбијент за креирање пословних процеса. У том контексту, организациона структура се појављује
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као битан фактор пословног успеха сваке организације (Икач, 2005. , стр.
46).
Организациона структура ствара услове за доношење одлука,
функционисање пословних процеса и остварење циљева организације. Управо из тог разлога њени механизми треба да буду конзистентни са организационом културом и да олакшају формулисање и
имплементацију пословне стратегије. Циљ је да организациона култура и организациона структура, заједно са корпоративним планом,
формирају контекст у оквиру којег стратегија људских ресурса делује у међусобној повезаности. Међутим, узајамно деловање је комплексно и зависи од интерних односа и организацијских императива
специфич них за поједине ситуације. У том контексту, савремена организациона структура мора да бу де тржишно усмерена, иновативна
и флексибилна, у односу на остварење циљева и промене у пословном
окружењу (Икач, 2005. , стр. 47). Таква организациона структура је
карактеристична за савремене, отворене и нове холистичке системе. У
њима долази до усмеравања менаџерског стреса у оптималне оквире у
којима исти остварује позитиван утицај, како на појединце, тако и на
организацију у целини. Из претходно реченог проистиче међусобна
корелација између динамичне, флексиблилне и равне организационе
структуре, с једне и менаџерског стреса, који је мотивишући, креативан и неопходан, с друге стране.
Насупрот класичној, хијерархијској традиционалној организацији, која
рађа и развија код менаџера негативан стрес, савремене, претежно равне
организације уводе децентрализоване организационе структуре. Овакве
структуре уносе више предузим љивости, иновација и флексибилности
у односу на тржиште и сопствену одговорност и омогућавају стварање,
а потом и одржавање преко потребног позитивног менаџерског стреса.
На тој основи, децентрализоване организационе јединице уз продукцију
позитивног менаџерског стреса, могу да остваре и висок ниво ефикасности
и ефективности, коришћењем компаративних предности, које пружају
ресурси и стратешка визија система.
Концепцијску основу савремене организационе структуре чине
три кључне компоненте: прва се односи на хардвер, односно формалну
организациону структуру. Другу компоненту чине људски ресурси, са
одговарајућим знањем, у контексту равноправности и једнаких шанси,
двосмерног комуницирања, правичне селек ције, добрих перформанси,
праведног награђивања и развоја људи, односно свих параметара који
подстичу стварање подстицајног менаџерског стреса. Трећа компонента се
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односи на софтвер, односно пословну филозофију и културу. Усклађивање
ове три компоненте, представља солидну платформу за ефикасно
функционисање организације, у контексту остварења дефинисане визије,
мисије, стратегије и циљева (Икач, 2005. , стр. 140).
Искуство
успешних
светских
организација
показује
да
децентрализовани системи, са високим степеном самосталности
пословних јединица, углавном имају мултиформну организациону
структуру. Таква организациона структура подстиче стварање позитивног
менаџерског стреса. У том контексту раздвојене су и власничка од
менаџерских функција, што на неки начин смањује ниво потенцијално
негативног стреса карактеристичног у случају обједињености власничке
и менаџерске функције. Мултиформна децентрализована организациона
структура обезбеђује услове за формирање аутономних пословних
јединица, које имају сопствене или коалиционе пословне функције и
врше пословне активности са високим степеном самосталности. У том
случају, менаџмент организа ције може да регулише одређене активности
од стратешког значаја уз мање напетости и неодлучности, а самим тим и
уз мање негативног менаџерског стреса с једне, а са више кретивности и
мотивације, као и више позитивног менаџерског стреса, с друге стране.
У процесу организовања, значајно подручје припада успостављању
уравнотежених односа између организационе структуре, организационе
културе и менаџерског стреса. У противном, организациона структура
која би игнорисала организациону културу као систем вредности и
односа који успоставља одговарајућа, неписана правила игре у пракси,
могла би да изазове негативан менаџерски стрес, а самим тим и штетне
последице, како у глобалном систему, тако и у његовим ентитетима
(Икач, 2005. , стр. 141). Међусобна усаглашеност организационе
структуре и организационе културе ствара услове за благовремено и
адекватно усмеравање менаџерског стреса у оптималне оквире, односно,
ствара позитиван менаџерски стрес, што се позитивно рефлектује, како
на појединачни, тако и на организациони учинак.
Организовање укључује аналитички процес идентификације послова
и задатака менаџера и сваког запосленог, а затим њихову интеграцију и
формирање сложених мрежних структура. У њима се успостављају радни
односи у процесу деловања, и то такви односи којима је циљ да се потенцијални менаџерски стрес испољи у својој позитивној димензији. У том
контексту, граде се различити пословни ентитети (функције, организационе јединице, тимови и послови), који на бази позитивног менаџерског
стреса, активирају људске ресурсе и остварују задате циљеве у динамич-
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ком пословном окружењу.
Неки савремени теоретичари сматрају да класичне организационе
структуре које се јављају у традиционалним системима као оквири за
деловање са унапред одређеном, прецизном идентификацијом послова и
радних задатака, гуше радне потенцијале менаџера и стварају добре предуслове за настанак и развој деструктивног менаџерског стреса. Овакве
организационе структуре су потпуно орјентисане на процесе, поступке,
дужност, одговорност и резултат. За њих су циљеви покретне мете које
се морају гађати у центар. Уколико би се организовање задржало у оквирима традиционалних бирократских, хијерархијских структура, онда
би менаџери били изложени негативном менаџерском стресу. Критички ставови традиционалних, хијерахијско устројених организационих
структура су на основу напред изнетог, потпуно разумљиви, поготово
у контексту афирмације савремених холистичких система. Традиционални поредак није добар због напред наведених негативних последица, које таква организациона структура путем негативног менаџерског
стреса носи са собом.
Суочени са реалношћу, у контексту глобалних промена у пословном
окружењу, савремени теоретичари и практичари менаџмента су свесни
чињенице да су традиционалне организације и њихове структуре превазиђене. Оне представљају ог раничавајући фактор развоја, као и значајан
извор кризе, конфликата и негативног менаџерског стреса. Међутим,
мора се бити стрпљив и имати разумевања за оне који су евентуално постали славни и богати у прошлости, следећи филозофију традиционалног менаџмента. Њима је сада тешко да признају да је њиховој теорији
и пракси дошао крај, јер не пружају адекватне одговоре на савремене
изазове данашњице, која подразумева континуирано тржишно прилагођавање организације у складу са турбулентим променама у пословном
окружењу. Само на тај начин потенцијални менаџерски стрес имаће позитиван карактер и водиће ка укупном појединачном и организационом
успеху.
Неопходно је напуштање традиционалних институција и организационих структура, које имају видљива обележја робовласничког
друштва, у корист афирмације холистичких институција и организационих структура. Оне ће обележити савремено пословање у новом миленијуму, а ‘’плодне’’ су за настанак позитивног менаџерског стреса, који
је у великој мери потребан савременом менаџеру.
Са аспекта савремене холистичке организације, која је рационална
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и хумана, приступ организовању није споран, потребно је кренути од
тржишта и глобалног окружења. Затим се разматрају интерни аспекти
организације, односно њена делатност, организациона култура и организациона структура, у контексту тржишних шанси и претњи, односно
организационих снага и слабости. На тој основи формира се организациона структура, као уравнотежена концепција, која ће омогућити ефикасно активирање расположивих потенцијала у процесу остваривања индивидуалних и организационих циљева.
Организациона структура, заснована на холистичкој филозофији,
резултат је консензуса чланова организације, који сносе одговорност за
њено ефикасно функционисање у динамичким условима на глобалној
основи. Дакле, то је са времена мрежна структура са високим степеном
флексибилности. Она се перманентно мења и прилагођава екстерним
променама и интерним потребама.
У актуелној теорији не постоји општи модел који би се прихватио као
идеал или парадигма савремене организационе структуре. Сходно томе,
у пракси су заступљене различите комбинације. Неке организације се
формирају у контексту раста и развоја, као логичне претпоставке о ширењу пословних активности. Дру ге су превасходно тржишно усмерене, са
нагласком на пројекте и флексибилну инфраструктуру. Треће су оријентисане на формирање стратешких савеза и коалиционог партнерства, са
диверзификованом делатношћу и децентрализацијом пословних јединица, те са високим степеном самосталности. Основна карактеристика свих
холистичких система, без обзира на модел организационе структуре, је
настанак, усмеравање и развој конструктивног менаџерског стреса.
Савремени приступ је усмерен, како на процесе, тако и на организациону структуру. На тој основи, организовање следи логику пословних
процеса, док се организациона структура развија према потребама бизниса, а у контексту промена у пословном окружењу.
Процес трансформације традиционалних хијерархијских система у
холистичке системе, односно прелазак са вертикалних (хијерархијских)
на хоризонатлну (равну) организациону структуру, представља једну од
највећих промена у историји менаџмента. Стога ова транзиција захтева
велику одговорност теоретичара и практичара у области менаџмента, уз
нагласак на истовремено избегавање негативног, а афирмисање и усмеравање менаџерског стреса у оптималне оквире. У њима он добија мотивациону и креативну улогу за сваког појединца и организацију у целини.
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ЗАКЉУЧАК
Пословање организација у условима убрзања промена, дисконтинуитета у пословању и све веће глобализације тражи од менаџера да имају
способност креирања визије, остваривања мисије, реализације циљева,
политика и стратегија, као и њихове имплементације у процесима реинжењеринга и преусмеравања организација.
Сем тржишног, привредног, технолошког, демографског, културног,
политичко-правног окружења тј. екстерних фактора, успешни менаџери
треба да знају и интерне факторе, који утичу на организацију. Ови фактори делују на убрзање промена пословања и трансформацију организација,
али и имплицирају потребу обликовања нове теорије и праксе пословања
и менаџмента. Као и дејство екстерних, тако и дејство интерних фактора тј. пословна делатност, пословна култура и организациона структура,
значајно утичу на развој менаџерског стреса у организацијама, јер настају
тензије и често деструктивно понашање запослених, како код менаџера
као креатора промена и пословног успеха, тако и код свих запослених. Као
општи феномен и еминентан фактор пословних активности, менаџерски
стрес се испољава на различите начине у широком спектру деловања.
У том контексту фигурира менаџмент људских ресурса као кључни
фактор пословног успеха савремене организације, који је значајан са
аспекта управљања менаџерским стресом у правцу подизања успешности
обављања појединачних пословних активности, као и остваривања укупних
тржишних резултата организације. Менаџери савремених холистичких
организација знајући изворе менаџерског стреса управљају менаџерским
стресом тако што врше његово усмеравање у оптималне оквире, у којима
он делује мотивишуће и креативно на све запослене у организацији.

SUMMARY
EFFECT OF INTERNAL FACTORS ON MANAGERIAL
STRESS IN ORGANIZATIONS
Modern organization, acting in a turbulent business environment, is faced with numerous external and internal factors, which
exert a direct or indirect effect on their behavior and achieved results. While external factors are the external environment, which
presents opportunities and threats for business activities, internal
factors represent the strengths and weaknesses i. e. internal business capabilities of the organization.
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Internal factors, i. e. business activity, business culture and
organizational structure, have a significant impact on managerial
stress in organizations, depending on the management philosophy, but their effect depends on the action of external factors, with
which the internal factors are in correlation.
In this context, human resources management is a key factor
for business success of a modern organization, which is significant
from the aspect of management of managerial stress in the direction of improvement of the efficiency of performance of particular
business activities, as well as the realization of total results of the
organization on the market
This paper deals with the influence of internal factors on
managerial stress in organizations in a systematic and analytical
way. Moreover, the paper should provide an answer on the manner of timely and adequate diagnosing of the impact of internal
factors on managerial stress to ensure its correct routing, and thus
achievement of optimal business results of the organization.
Key words: organization, management, human resources management, managerial stress, internal factors, impact, implications
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RESUME
Modern organization, acting in a turbulent business environment, is faced
with numerous external and internal factors, which exert a direct or indirect
effect on their behavior and achieved results. While external factors are the
external environment, which presents opportunities and threats for business
activities, internal factors represent the strengths and weaknesses i. e. internal
business capabilities of the organization.
By cross-interweaving of external and internal elements, in the context of
business interests, a complex environment for each individual organization,
organizational unit, project or job is formed. Modern organizations direct their
business processes on that basis, following their vision, mission, goals, policies,
strategies, plans and projects.
Internal factors, i. e. business activity, business culture and organizational
structure, have a significant impact on managerial stress in organizations,
depending on the management philosophy, but their effect depends on the action
of external factors, with which the internal factors are in correlation.
As a general phenomenon and an eminent factor in business activity,
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managerial stress is manifested in different ways across a broad spectrum of
activity, because due to the effects of external and internal factors managers as
creators of changes and business success, as well as all employees experience
tensions and often destructive behavior.
In this context, human resources management is a key factor for business
success of a modern organization, which is significant from the aspect of
management of managerial stress in the direction of improvement of the efficiency
of performance of particular business activities, as well as the realization of total
results of the organization on the market
This paper deals with the influence of internal factors on managerial stress
in organizations in a systematic and analytical way. Moreover, the paper should
provide an answer on the manner of timely and adequate diagnosing of the
impact of internal factors on managerial stress to ensure its correct channeling,
and thus achievement of optimal business results of the organization.
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ОРИЈЕНТАЦИЈА МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ
РЕСУРСА НА ТОТАЛНИ КВАЛИТЕТ
САЖЕТАК: Пут ка остваривању успешног пословања
сваког пословног система, води преко развоја квалитета. Стога,
питање начина развоја квалитета постаје кључно питање
у борби са конкуренцијом. Борба за учешће на тржишту и
повећање пословних перформанси приморавају предузећа
на истраживање различитих могућности у циљу обезбеђења
потпуног квалитета и на њему изграђене конкурентске
предности. У раду се полази од основне премисе да иако
концепт управљања тоталним квалитетом усмерава напоре
на производњу и испоручивање квалитетног производа и
услуга, те на потпуно испуњавање потрошачевих очекивања,
он тек, остварује свој највећи успех и допринос у инетракцији
са менаџментом људских ресурса. Стога је намера овог рада да
укаже на неопходност и специфичност веза и односа између
система управљања тоталним квалитетом и менаџмента
људских ресурса.
Кључне речи: квалитет, људски потенцијали, модели
награда за квалитет, менаџмент тоталног квалитета,
менаџмент људских ресурса.
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УВОД
У овом раду се полази од основне премисе да је изграђивање квалитетних људских ресурса пола пута до остваривања потпуног квалитета
производа, услуга, што имплицира даље да управљање тоталним квалитетом подразумева управљање људским ресутрсима на начин који омогућава најефикасније идентификовање, обезбеђивање, развој, одржавање
и коришћење људских потенцијала у предузећу. Значај људских ресурса
и управљања њима за остваривање крајњег циља савременог пословања,
постизање пословне изврсности предузећа и достизање светске класе производа и услуга, можда је најбоље описао и истакао John Condon, бивши
председник Америчког друштва за контролу квалитета (The American
Society for Quality Control), рекавши да су запослени ти који стварају квалитет. (Bowen, Lawler, 1992, стр. 3-4)
Савремени приступ управљања људским ресурсима, изражен кроз истоимени теоријски концепт, у својој орјентацији ка потпуном квалитету
нуди ефикасне методе и технике посебно за генеричке и развојне функције
(селекција, обука и развој, оцена перформанси, награђивање) као и практично применљива решења у функцији тоталног квалитета. Примена ових
решења непосредно утиче на постизање квалитета, на његово даље генерисање и повећање кроз људе. То значи да од начина управљања људским
ресурсима примарно зависи управљање тоталним квалитетом у организацији, а тиме и њена развојна и конкурентска способност.
Полазећи од тога да људски ресурси због своје специфичности у односу
на друге организационе ресурсе, представљају критичну тачку у успостављању и унапређењу система тоталног квалитета, сврха рада је да одговори на следеће: каква је интеракција између менаџмента људских ресурса
и управљања тоталним квалитетом и на који начин генерички процеси
менаџмента људских ресурса подржавају систем потпуног квалитета.
Како начин управљања људским ресурсима имплицира начин остваривања и унапређивања потпуног квалитета у предузећу, поставља се императив за комплементарношћу принципа менаџмента људских ресурса и
управљања тоталним квалитетом, што за саму праксу управљања људима
представља посебан изазов. На ове изазове мора адекватно да одговори
теорија и пракса менаџмента људских ресурса и да менаџерима обезбеди
стручну и практичну подршку у одговору на њих. То је посебан изазов
за савремени менаџмент и захтева развијање специфичних способности,
вештина и метода управљања људским потенцијалима у организацији. У
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складу са таквим захтевима можемо да идентификујемо обезбеђивање,
развој, задржавање и мотивисање, усклађивање HR политика и организационих стратегија, те и вођење промена као критичне задатке сваког менаџера.

ЗНАЧАЈ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СИСТЕМУ
ТОТАЛНОГ КВАЛИТЕТА
Повећање брзине промена и колебљивости у интернационалној економској средини, водило је променама вредности менаџмента људских
ресурса за постизање пословне изврсности. Посматрајући менаџмент људских ресурса, издвојили су се као природна последица таквог стања следећи елементи: обезбеђење и задржавање висококвалитетних људских ресурса, квалитет и квантитет људског фактора, подржавање и побољшање
извршења задатака на свим нивоима, повећање знања и талената у организацији, обезбеђивање услова за менаџмент тоталним квалитетом. У условима глобализације, развоја технологије, хиперконкуренције, повећање
захтева потрошача, формиран је нов модел људских ресурса заснован на
принципима тоталног квалитета. У том контексту дефинисани су основни циљеви менаџмента људских ресурса: конкурентост, профитабилност,
ефикасност, флексибилност и квалитет радне снаге.
Анализирајући hard i soft елементе менаџмента тоталног квалитета, (у
даљем тексту TQM) Rees је истакао његову везу са менаџментом људских
ресурса. Хард елементи односе се више на квантитативне методе, технике
и алате као што су потпуна контрола квалитета, just-in-time производња,
šesta-sigma, потпуно уклањање дефекта у производњи. С друге стране, soft
елементи TQM програма укључују процесе и активности менаџмента људских ресурса које генеришу посвећеност запослених квалитету, сталним
побољшањима, вредностима усмерених на потрошаче. (Rees, 1994, стр.
465)
Miller i Cardy предлажу да менаџмент људских ресурса треба да одговори на изазове који поставља TQM. Процеси обезбеђивања, развоја и мотивације запослених треба да обезбеде квалитетне људске ресурсе неопходне за успостављање и унапређивање система тоталног квалитета. (Miller,
Cardy, 2000, стр. 1297)
Такође, Dale i Cooper истичу значај људских ресурса за остваривање
циљева TQM-a. Процеси попут обуке, развоја, изградње тимова, мотива-
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ције, су по њима кључни за унапређивање активности TQM-a.
Модели награда за квалитет, такође, истичу значај менаџмента људских
ресурса за TQM. Награде за квалитет пружају оквире за постизање високог
нивоа квалитета, а утемељене су на принципима TQM-a. Оне имају важну
улогу у промоцији и награђивању изврсности у организационим перформансама. Оне подижу стандарде квалитета компанија. Није сигурно да ће
имплементација TQM-a у предузећу довести до пословне изврсности, али
је врло вероватно да је организација досегла пословну изврсност, ако је добитник награде. Иако свака награда за квалитет има своје јединствене категорије и критеријуме квалитета, постоје нека заједничка подручја међу
којима је свакако и пракса управљања људским ресурсима.
Прегледом десет примарних елемената у Деминговој награди који
служе као контролна листа за процену квалитета можемо да уочимо да
пословна филозофија по којој су људи најважнији ресурс за побољшање
квалитета у предузећу, њихова едукација и улагање у развој, као и сама
организација и начини управљања, заузимају посебно место у овом моделу
награде за квалитет што потврђује значај менаџмента људских ресурса за
постизање тоталног квалитета.
Критеријуми националне награде за квалитет Malcom Baldrige подразумевају кључне вредности и концепте, као што су фокус на задовољавање
потреба потрошача, лидерство засновано на квалитету, стално побољшавање и учење, вредновање запослених, управљање на основу информација
и анализа, стратегијско планирање квалитета. Значај менаџмента људских
ресурса за постизање квалитета у овом моделу се посебно наглашава кроз
тријаду вођења која се посебно наглашава у овом моделу. Тријаду чине
стратешко планирање, усмереност на потрошача и управљање људским
ресурсима.
Модел награде за квалитет у Европи (European Fundation for Quality
Management - EFQM) такође, истиче значај менаџмента људских ресурса за
постизање пословне изврсности. Суштина овог модела је у претпоставци
да се изврсни резултати постижу кроз партнерство ресурса и процеса. Филозофија овог модела почива на супериорној перформанси која се постиже укључивањем људи у процесе компанија. Модел је подељен у два дела:
активаторе и резултате. Активатори су вођство, управљање запосленима,
стратегија и политика, ресурси и процеси. Тих пет аспеката чине пословни
систем и подупиру трансформацију улазних у излазне вредности. Резултати су задовољство људи, задовољство потрошача, утицај на друштво и
пословни резултати. (Самарџија, Колак, 2009, стр. 212)
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Снажан фокус на људске ресурсе и систем управљања њима можемо
пронаћи и у разматрањима теоретичара менаџмента тоталног квалитета. Компаративним прегледом најзначајнијих теоријских приступа квалитету, међу којима се највише истичу погледи Deminga, Jurana, Crosbia,
Feigenbauma i Ishikawa, можемо закључити да су сви они, иако на различите начине, истакли важност питања управљања запосленима за квалитет.

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ФУНКЦИЈИ ТОТАЛНОГ
КВАЛИТЕТА
Значај квалитета и укупан однос према питањима квалитета у сваременим предузећима битно утиче на промену филозофије и начина управљања организацијом, а тиме и људским ресурсима у савременом пословном свету. Нови управљачки поступци, с квалитетом у средишту интереса,
захтевају значајне промене у односу и мотивацији запослених, заједно с
помацима у понашању на радном месту.
Примарна веза између менаџмента тоталним квалитетом и управљања
људским ресурсима, огледа се у ставу да су запослени основна копча између организације и корисника производа и услуга, а однос организације
према запосленим непосредно се рефлектује на однос запослених према
корисницима. Ово посебно долази до изражаја у услужним организацијама, које су у развијеном свету све бројније и заузимају и до 90 % укупне
привреде. Полази се првенствено од чињенице да људски ресурси нису као
други организациони ресурси. Људи имају сопствене интересе, циљеве,
карактер и угао посматрања стварности. Запослени су индивидуе са сопственим егом и спремни су да уложе своје знање, способности и енергију
за организационе циљеве само на тај начин остварују и сопствене циљеве,
односно задовољавају своје потребе. Организација и појединац су у односу
међузависности из које обе стране могу да извуку добитак под одређеним
условима. (Шибер, 1999, стр. 54) Управо савремени приступ управљању
људским ресурсима нуди оквир за успешно задовољење потреба и циљева
запослених и усклађивање са организационим циљевима.
Управљачки изазови квалитета налазе се у способностима менаџмента
да препозна таленте запослених, добро компонује тимске улоге, постави
изазовне циљеве, пружи подршку у кризним фазама тима и успешно управља не само формалном организацијом, него истовремено привременим
и неформалним организационим формама.
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Управљање квалитетом претпоставља висок степен стручних компетенција запослених, али још више њихову посвећеност (квалитету, послу
који ради, корисницима и организацији). То подразумева добре поступке
и менаџерске одлуке о избору људи за организацију (регрутовање, селекција, оријентација) и даљем професионалном развоју (обука, развој, управљање каријером, вредновање радне успешности), а још више одлуке којом
се подстиче идентификација запослених са циљевима организације (врста
посла, могућност развоја и напредовања, награђивање, сигурност посла и
сл. ). Стога је мотивација и управљање људским ресурсима важан сегмент
система управљања квалитетом.
Све ово упућује на то да повезаност са TQM-om из чега произилази
орјентација менаџмента људских ресурса на тотални квалитет захтева
њену стратешку димензију. Bowei и Lawler истичу да значај запослених за
остваривање и унапређивање система TQM-a пружа менаџменту људских
ресурса златну прилику. Та прилика се огледа пре свега у признавању стратешког значаја менаџмента људских ресурса за TQM. Попут других функција у компанији попут маркетинга, производње, финансија, истраживања
и развоја, које додају вредност и менаџмент људских ресурса унапређујући
TQM директно утиче на увећавање организационих перформанси. (Bowen,
Lawler, 1992, стр. 12)
Значај квалитетног управљања запосленима у предузећу лежи у чињеници да је људски капитал често критичан фактор и уско грло за ефикасно
управљање квалитетом у предузећу. С обзиром да у савременим предузећима квалитет као стратешки ресурс постаје важнији од саме стратегије, његов развој се може стимулисати једино адекватним управљањем,
односно квалитетном праксом менаџмента људских ресурса.
Нужност снажне и стратегијски значајне повезаности, управљања тоталним квалитетом и менаџмента људских ресурса, је неопходна за постизање конкурентске предности предузећа. Успешна примена концепта
управљања квалитетом, захтева професионалну примену критеријума и
поступака управљања људским ресурсима, који обезбеђују потребан квалитет људских потенцијала. Успешна примена концепта управљања квалитетом, захтева редефинисање основних метода и главних алата у менаџменту људских ресурса. Излаз треба тражити у примени модернијих метода и
техника, а то подразумева првенствено интензивнију едукацију менаџмента (носиоца одлучивања) из ове области, као и оних који се професионално
баве питањима запослених у организацији. То истовремено захтева прилагођавање програма формалног и неформалног образовања, који ће теорији
и пракси менаџмента људских ресурса дати више простора.
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ГЕНЕРИЧКИ ПРОЦЕСИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И
ТОТАЛНИ КВАЛИТЕТ
Људске способности, мотивација и ангажман не долазе до изражаја
саме по себи, па је важно да менаџери нађу праву формулу за откривање и
коришћење овог драгоценог потенцијала. У том смислу посебно су значајне генеричке функције менаџмента људских ресурса за обезбеђивање тоталног квалитета. Зато је неопходно сагледати које су то главне функције и
на који начин оне утичу на развој квалитета? Начин на који су обликовани
процеси менаџмента људских ресурса у организацији, битно детерминише
однос запослених према послу, организацији и њеним циљевима, а тиме и
могућност развоја квалитета.
Посматрани са аспекта утицаја на квалитет, процеси менаџмента људских ресурса треба да обезбеде одговарајући број запослених који имају
потребне способности и особине, знања и мотивацију. У основи, сви процеси менаџмента људских ресурса имају снажно мотивационо дејство и
на тај начин утичу на боље радне резултате, квалитет, али и усмеравање
понашања запослених на начин који човека посматра као вредан организациони потенцијал и истовремено свесно и јединствено људско биће. Ова
теоријска дисциплина је прихваћена у организационој пракси управо,
зато што нуди критеријуме и управљачке процесе, којим се обезбеђује понашање и резултати рада запослених који позитивно утичу на квалитет.
Прегледом релевантне литературе из ове области, као генеричке функције, које непосредно утичу на квалитет, идентификоване су: планирање,
обезбеђивање, развој и одржавање људских ресурса. Да би људски ресурси били фактор развоја квалитета, неопходно је ове функције моделовати
тако да се заснивају на стратегијским критеријумима, да имају мотивационо и развојно дејство и да буду усмерени на генерисање пословних резултата. При обликовању ових процеса треба поћи од следећих принципа:
(DeCenzo, Robbins, 1999, стр. 76)
•

Сви процеси треба да буду међусобно повезани и да чине јединствени концепт управљања људским ресурсима;

•

Сви процеси треба да се заснивају на јединственим стретегијским
критеријумима;

•

Начин и процеси управљања људским ресурсима треба да изражавају кључне вредности организације и шаљу запосленим одређене
поруке;
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Процесима треба да управљају менаџери уз стручну помоћ професионалних лица за менаџмент људских ресурса;

Планирање људских ресурса је врло важна функција менаџмента људских ресурса која доприноси остваривању циљева управљања тоталним
квалитетом. Планирање квалитета је у основи планирање људи. Да би
стратегија квалитета била имплементирана, предузеће мора да има прави
број људи са правим знањима, вештинама и способностима. Интегративна повезаност стратегије квалитета и људских ресурса, што представља
кључну разлику између менаџмента људских ресурса и персоналне, кадровске функције, захтева од менаџера људских ресурса гледање унапред, у
будућност, антиципирње будућих потреба, не само броја већ и квалитета
људи, односно знања, вештина и способности које ће носити пословање
и развој организације утемељен на квалитету у будућности. Како су људски ресурси постали критични ресурси за постизање тоталног квалитета,
њихово стратегијско планирање све више постаје средство којим успешна
предузећа желе да остваре конкурентску предност. Управо мала или никаква повезаност стратегије квалитета и људских ресурса представља основни проблем ниске конкурентности предузећа.
Јасно дефинисање послова и радних места, уз профил захтева у односу
на извршиоце, један је од основних процеса менаџмента људских ресурса
познат као анализа посла, који омогућавају смањење ризика при доношењу одлука о регрутовању, избору, развоју, вредновању и награђивању. Овај
процес омогућава јасноћу захтева и очекивања у односу на запослене као
полазиште у обезбеђењу жељених радних резултата усмерених на квалитет. На тај начин се смањује ризик погрешног или недовољног схватања
радне улоге у смислу квалитета.
Процес регрутовања и селекције, утемељен на критеријумима из захтева посла и стратешких приоритета организације и поступцима који омогућавају довољно релевантних информација о кандидатима за запослење,
смањује ризик погрешних одлука о пријему нових радника и омогућава
задовољавајуће инпуте знања, способности и укупних људских потенцијала у организацији потребних за успостављање и развој квалитета производа и услуга.
Систематичним активностима на оријентацији и социјализацији новозапослених смањујемо ризике дуготрајне и неадекватне интеграције нових
људи у организацију. Од начина на који предузеће привлачи људе, од критеријума које поставља приликом запошљавања, затим од начина на који
их уводи процесе рада, зависи да ли ће квалитетни људски потенцијали од
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којих зависи квалитет пословања, ући у ораганизацију као и остати у њој.
Да би се постигла конкурентска предност заснована на високом квалитету производа и услуга, није довољно обезбедити само да квалитет кроз
компетенције људских ресурса уђе у предузеће. За успостављање и развој
тоталног квалитета потребна је активна улога менаџера у идентификацији,
развоју и усмеравању знања, способности и вештина, односно квалитета
потенцијала људи у предузећу. Данашња предузећа послују у динамичном
окружењу и укупно људско знање се увећава геометријском прогресијом,
тако да организације ризикују застарелост постојећих компетенција уколико не посвете пажњу сталном развоју запослених. Овим процесом се
обезбеђује истовремено флексибилност, мултифункционалност и професионална мобилност унутар организације. Обука, тренинг, ротација, обогаћивање, проширивање посла, управљање каријером представљају значајне процесе развоја људи и тиме примарно утичу на развој квалитета у
предузећу. То смањује ризике прилагођавања новим захтевима у обављању
послова и обезбеђења замене у случају одласка или изостанка запослених.
Управљање тоталним квалитетом претпоставља и одговарајуће вредновање квалитета рада запослених у предузећу. У томе посебну улогу има
процес оцењивања перформанси запослених, који претпоставља континуирано праћење, вредновање и усмеравање радних резултата и радног
понашања, заснованог на одговарајућим критеријумима, методама и системима процене. Вредновање радне успешности као процес који има примарно евалуациону и развојну димензију омогућава правовремено сагледавање недостатака у квалитету постојећег знања, вештина и способности,
као и организационом окружењу (недостатак ресурса, односи, организација, тачке пресека процеса и сл. ). Систематичним и на одговарајућим
критеријумима утемељеним вредновањем радне успешности запослених,
менаџери имају прилику да благовремено утврде корективне мере и тако
смање ризике лошег пословања.
Креирањем конкурентног и мотивационог система плата и других облика награђивања запослених предузеће демонстрира колико вреднује
квалитет. Ако у предузећу вреднујемо квалитет, онда морамо и системом
награђивања то и да потврдимо. Да би био у функцији управљања тоталним квалитетом, систем награђивања мора обезбедити везу између радних резултата и зарада, пружити повратну информацију запосленом о његовом раду и залагању, обезбедити привлачност награде, транспарентност
критеријума награђивања и правичност.
Обим и начин напуштања организације, односно престанка радног
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односа може битно утицати на стабилност пословања, како са аспекта
трошкова, тако и са аспекта очувања кључних компетенција као фактора
квалитета. Организација зато треба овај процес да држи под контролом
и усклађује са сопственим интересима. Очување кључних компетенција
у организацији подразумева праћење задовољства послом и идентификовање фактора незадовољства, који треба да буде смерница у активностима
менаџмента људских ресурса. Уверење да на тржишту рада могу брзо и
лако да се пронађу људи за замену сваке особе у организацији, представља велику заблуду и таква пракса обично завршава лошим пословним
резултатима. Данас су многе организације веома активне на привлачењу
талената и потенцијала, па се често догађа да читави тимови прелазе код
конкуренције, што оставља велику празнину у одвијању пословних процеса. То је један од највећих ризика за развој квалитета у организацији.
Са једне стране, потребно је време да се нађу одговарајући људи и попуне
важна радна места, а са друге, конкуренција добија готова знања и информације. И коначно, активностима које побољшавају безбедност и здравље
запослених смањују се ризици одсуствовања, трошкова замене и смањених радних потенцијала посматрани као ризици у развоју квалитета.
Из наведеног се јасно може уочити да сваки процес у менаџменту људских ресурса има јасан утицај на управљање тоталним квалитетом у организацији. Човек је кључни организациони ресурс и управљање тоталним
квалитетом је снажно повезано са начином на који се управља људским
ресурсима. Савремени концепт менаџмента људских ресурса тежи стандардизовању кључних управљачких процеса у овој области, који су базирани на спознајама теорија понашања.

ЗАКЉУЧАК
Основни проблем савремених предузећа јесте како да буду различита
или да имају нешто због чега ће се потрошач одлучити да користи њихове производе и услуге, а не неке друге. Та различитост, која сигурно обезбеђује тржишни успех, темељи се на квалитету производа и услуга, који
постаје основ конкурентске предности савремених организација.
Питање значаја људских ресурса за систем тоталног квалитета није
спорно и произлази из саме природе ових ресурса. Много сложеније је,
међутим, питање на који начин овај изузетан и сложен ресурс, који се
битно разликује од свих других ресурса, поставити у функцију тоталног
квалитета? Одговор на ово питање можемо потражити у анализи фактора
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који утичу на понашање људи у организацији и савремених управљачких
(менаџмент) метода, које чине садржај концепта менаџмента људских ресурса као теорије и праксе. Стога је намера овог рада била да истакне менаџмент људских ресурса као веома значајни фактор за постизање тоталног квалитета. Основни став који је изнет у раду је да нема раста и развоја
предузећа без успешне примене концепта управљања квалитетом, који
даље зависи од развоја људских ресурса у организацији и да је управо неуважавање овога основни проблем, чија је последица ниска конкурентност
предузећа.
Основна сврха овог рада била је да се након сагледавања и теоријског
промишљања система тоталног квалитета из перспективе људских ресурса, истакне значај оријентације менаџмента људских ресурса на квалитет
за остваривање успешности предузећа.
На основу свега наведеног, може се закључити како је систем тоталног квалитета постао најјаче средство постизања конкурентске предности
предузећа, а менаџмент људских ресурса пут који осигурава подржавање
и развој квалитета, пре свега кроз обезбеђивање изврсности потенцијала
запослених.
Значај квалитетног управљања запосленима у предузећу лежи у чињеници да је људски капитал често критичан фактор и уско грло за ефикасно
управљање квалитетом у предузећу. С обзиром да у савременим предузећима квалитет као стратешки ресурс постаје важнији од саме стратегије, његов развој се може стимулисати једино адекватним управљањем,
односно квалитетном праксом менаџмента људских ресурса.
Закључно треба рећи како управљање квалитетом, као кључним ресурсом за остваривање конкурентске предности предузећа, нужно мора
да постане свакодневна пракса предузећа, односно да постане део њихове
пословне политике. Најуспешнија светска предузећа своју успешност, иновативност и способност прилагођавања променама у окружењу, највећим
делом приписују управо својој способности да квалитетно управљају потенцијалима које поседују њихови запослени. Ти потенцијали, односно
квалитет знања запослених, а посебно оно скривено, тацитно знање, сматра се највреднијим ресурсом, а правилно управљање њиме, активношћу
која чини разлику између успешних и неуспешних.
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SUMMARY
TOTAL QUALITY ORIENTED HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
The way of achieving successful businesss of any company,
goes through the development of quality. Therefore, question how
to develop quality becomes a key issue in the battle with the competition. Fight for market share and increasing of business performance are forcing companies to explore various possibilities in order to provide full quality and built on it a competitive advantage.
The paper starts with the basic premise that although the concept
of total quality management directed efforts to the production and
delivery of quality product and service, and to fully meet consumer
expectations, it only, achieves its greatest success and contribution
in the interaction with human resource management. Therefore,
the purpose of this paper is to point out the necessity and specificity of connections and relationships between total quality management system and human resource management.
Key words: quality, human resources, models of quality awards,
total quality management, human resource management
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RESUME
Today, organizations operate in extremely complex conditions, characterized
by intense change, constantly intensifying competition, choosy users/clients and
globalization. Such business circumstances affect the need for reviewing all the
factors that affect the business organization and constant review of management
methods.
The basic condition for ensuring the vitality of an enterprise and its ability
to respond to ever more sophisticated demands of consumers is its capability to
create and maintain a competitive advantage based on total quality. The ultimate
goal of modern business is to achieve business excellence of the company
and world-class products. These appointed goals, in terms of global markets,
creating conditions for long-term growth and development of company, based
on satisfaction of all segments of society (consumers, partners, employees,
owners, public administration, general public). Therefore, the question how
to create and develop quality products and services is becoming a key issue in
the competition. Since human resources running all the other resources and
have the potential to be more and more developed, modern organizations have
realized that they can provide a competitive advantage based on total quality by
careful selection, development and maintenance of human resources in line with
the strategic goals. Therefore, the purpose of this paper is to point out that the
human resources, because of their specificity compared to other resources, as
well as a way of managing them are key for achieving total quality system.
The importance of human resource management for the improvement of
total quality, how employees contribute to total quality, the link between human
resource management and total quality management, which generic functions of
human resource management are relevant for the development of total quality,
are just some of the issues discussed in this paper.
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The main purpose of this paper is primarily, after reviewing and
theoretical reflection of the system of total quality from the perspective of
human resources, to emphasize the necessity of a strong strategic relationship
of total quality management and human resource management for achieving
sustainable competitive advantage of organizations. Total quality management
requires a way of managing human resources which enables the most efficient
identification, provision, development, maintenance and use of human resources
in the enterprise. Application of these solutions has a direct impact on achieving
quality, its generation and increasing through people. The main conclusion
of this paper is that the system of total quality has become the most powerful
tool for achieving competitive advantage of company, that the human resource
management has become the path that provides support and development of
quality, primarily through the provision of excellence potential of employees.
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(МЕТОД)ОЛОШКИ ПОСТУПАК СТУДИЈЕ
СЛУЧАЈА (CASE STUDY) У ДРУШТВЕНИМ
НАУКАМА1
Сажетак: Аутор пише о методи - методолошком
поступку студије случаја у истраживању друштвених појава,
процеса и творевина у области друштвених наука, пре свега
пословној економији, социологији, маркетинг истраживању,
политикологији, праву... Полази се од значаја емпиријског
истраживања у сазнању друштвених, економских, правних,
политичких и других феномена у савременом друштву, уз
прецизирање модела и типова студије случаја (на пример,
истраживање појединачног садржаја, истраживање случајева
у низу и истраживање мозаика случајева.
У раду се проблематизује и друга класификација студије
случаја према: а) обухвату појаве (микро-макро студија
случаја), б) времену дешавања (прошли, актуелни и будући
случајеви, в) целини захвата (студија једног или више обележја,
или студија случаја у целини и слично. Исто тако, разматрају
се и други могући типови, попут интерпретативних и
теоријских студија случаја као и оне које производе основну
претпоставку истраживања, које потврђују или сумњају у
постојећу теорију или је реч о девијантним студијама случаја.
Аутор је врло детаљно образложио значај студије случаја у
примењеним истраживањима с посебним освртом на област
пословне економије, односно маркетинг истраживања, као и

1
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на друга подручја друштвених наука, на пример, педагогију,
политикологију и психологију, чиме је заокружио могући
преглед истраживања на ову тему. Исто тако, објаснио је и
могућност практичне примене ове методе у савременој науци,
поготовo, када је реч о примени квантитативних метода,
односно савремених инфрорматичких технологија и средства
у емпиријском истраживању.
Кључне речи: Студија случаја, методологија, квантитативно
истраживање, истраживање.

ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗАСНИВАЊА СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА У
ИСТРАЖИВАЊУ
Наука је као што је познато у литератури систематизовано и аргументовано знање о појавама и предметима у једној области стварности до којег
се дошло свесном применом одређених метода истраживања.
За модерну науку је основно, извесна унутрашња веза између теорије
и чињеница. Популарно схватање овога односа више га замрачује него
расветљава. Популарно мишљење, уопште, схвата теорију и чињенице као
директно супротне: теорија се брка са шпекулацијом, те тако једна теорија
остаје шпекулација, док се не докаже. Када је овај доказ дат, теорија постаје
чињеница. Чињенице се замишљају као дефинитивне, извесне, несумњиве, а њихово значење очигледно. (Гуд-Хет; 1996, стр. 11)
Постојање науке је у природној нужности знања, јер „наука је логички
систем излагања појавног знања истине, истинито знање може се приказати једино као научни систем мишљења. Наука је дакле логички облик
истинитог знања. Логика науке је филозофско знање о пореклу и природи научног мишљења. Поближе гледано, логика науке је теоријски приказ
настајања науке, то је једна филозофска наука о науци, наука науке, метанаука. (Аћимовић, 2007; стр. 336)
Наука се може дефинисати као сређено и синтетизовано сазнање предмета, појава и кретања, што се постиже методама истраживања. Инсистирање на појму „систематизовано сазнање“ истиче значај склада међу објашњеним чињеницима и указује на њихову међузависност и повезаност у
логичну целину. (Жигић, Јовановић-Дотлић; 2001, стр. 5) Наиме, према
налазима философије, науке о научном сазнању, систем научног сазнања
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о природи, човеку и друштву заснива се на следећа четири основна конститутивна методолошка принципа или постулата: а) објективности, б)
поузданости, в) општости, г) систематичности. (Миљевић; 2007, стр. 29)
Студија случаја се утемељује и у неке особености знања као научног, на
пример, науку као врхунску творевину духа, красе одређене особине од
којих су најважније: општост, објективност, поверљивост, прецизност,
систематичност, организованост и истинитост. (Суботић; 2010, стр. 71)
Ипак и организованост је исто тако, специфично обележје научног
знања. Наука није систем знања него је делатност, трагање за знањима,
настојање да се приближимо истини и стварности. Знаменити проучавалац у области филозофије науке, Попер (1973,с. 306) на пример, тврди да
наука није систем извесних или добро заснованих исказа, нити је систем
који стално напредује ка савршености. Наша наука није знање, није поседовање знања, поседовање необориве истине то што неког чини човеком
од науке, већ његово упорно и безобзирно критичко трагање за истином.
(Ристић; 1995, стр. 17)
Проблем или метод студије случаја у методолошкој литератури обухвата увек присутну дилему: емпиријско и/или теоријско истраживање.
Постоји неколико теоријско-методолошких приступа у области друштвених наука, пошто се у пракси суочава са више теорија, па се поставља питање којој дати предност. О томе одлучује свако ко се бави истраживањем,
јер се руководи и теоријским и практичним разлозима. Али то не значи
да треба примењивати само једну теорију, напротив, управо је једна недовољна да се истражи и објасни друштвена стварност. Надаље ћемо видети
да различите теорије на сасвим различит начин објашњавају друштво и
друштвене појаве. Исте чињенице се могу тумачити на битно различит начин са аспекта различитих теорија. Могу се назначити три основне димензије социолошког метода: теоријско-методолошки приступ, методолошки
поступак и технике истраживања. (Печујлић-Милић; 1995, стр. 23)
Најбоља класификација је ипак, из пера др Душана Перића, који сматра да као илустрација методологије филозофске оријентације, може се
узети класификација једног од најзначајнијих и највише цитираних југословенских теоретичара науке, Богдана Шешића (1974). Он је све истраживачке методе поделио у две велике групе: (1) основне опште и (2) основне
посебне, издвојивши у оквиру сваке неколико карактеристичних метода.
Тако је као основне опште методе истраживања дефинисао: (а) методу
моделирања, (б) научни експеримент, (в) дијалектичку, (г) статистичку и
(д) кибернетичку методу. У другој групи метода, означених као посебне,
практично су сврстани основни логички процеси: (а) анализа и синтеза,
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(б) апстракција и конкретизација, (в) генерализација и специјализација,
(г) дедукција и индукција и (д) метод класификације.
Типични представници методологије позитивистичке оријентације су
Малацко и Поповић (1997) који су у својој систематизацији научних метода дефинисали чак пет група: (1) методе генерисања хипотеза а) метода интроспекције, б) спекулације, в – генерализације); (2) методе прикупљања
података а) основне мтоде: опсервација, моделовање, кибернетичка и експериментална метода, б) посебне методе: генетичка, идеографска и компаративна); (3) методе избора узрока испитаника; (4) методе мерења података
(посматрање, анкетирање, скалирање и тестирање) и (5) методе обраде података (униваријанте и мултиваријанте статистичке процедуре). Иако су
амбиције аутора биле да начине што свеобухватнију класификацију, неки
делови њиховог система су ипак неодрживи и помало вештачки састављени. То се пре свега односи на сврставање истраживачких техника у групу
метода за мерење података, при чему је анкетирању на пример, као типичној истраживачкој техници, додељен статус методе. Осим тога, компаративну методу, као типични вид општег система експликације, свели су на
ниво методе за прикупљање података итд. (Перић; 2006, стр. 49)
Научно истраживање је логичан процес, то јест, систем звања које се
развије „који у себе укључује два основна нивоа – емпиријски и теоријски.
Они су, мада су међусобно повезани, условљени један другим и истовремено се разликују један од другог, сваки има своју специфичност. На емпиријском нивоу преовлађује живо разматрање (екоционална спознаја),
рационални моменат је овде присутан, али има потчињен значај. Зато се
истраживани објекат одражава првенствено са стране спољашњих веза и
појава, доступних живом опажању. Сакупљање чињеница, њихово примарно описивање, уопштавање, систематизација – карактеристике су емпиријске спознаје“. 2
Студија случаја у овој емпиријској димензији је важна за четири могуће фазе пројекта почевши од концепције, планирања и организације, као
и реализације и завршетка, на пример, у области пословне економије где је
сасвим нормално да између „почетне концепцијске фазе и фазе које следе,
буде одређени временски интервал. Остале фазе су у времену делимично
преклапају и утапају једна у другу. Ово фазно преклапање је врло вероватно, уколико се идеја пројекта рађа унутар организације и уколико пројекат

2

Милошевић З. , Научне чињенице и њихова улога у научном истраживању, Годишњак
Универзитета Едуконс, Сремска Каменица, 2010, стр. 250.
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има снажну подршку. 3
Фундаментално (основно, базично или чисто) истраживање представља теоријски или експериментални рад, којим се повећава општи фонд
научног знања и која, по правилу, немају непосредну практичну вредност.
Појављује се у облику усмерених и неусмерених (слободних) истраживања.
У првом случају, одређена научна институција ангажује истраживаче и усмерава њихов рад према дефинисаном циљу у оквиру одређеног научног
подручја. Односе се обично на тзв. методолошка истраживања, која могу
бити применљива у пракси. Неусмерена или слободна фундаментална истраживања баве се открићем научних истина, које задовољавају радозналост истраживача и тренутно немају никакву практичну вредност. (Стојадиновић; 2003, стр. 81)
Научни метод као испитивање, пут и начин истраживања, може бити
мисаони или практичним путем – поступцима, што отвара и низ додатних
теоријско-методолошких контроверзи, на пример, о односу емпиријског
и теоријског практичног-примењеног и теоријског сазнања и слично. У
том правцу научног истраживања промишља и др Драгић Стојадиновић,
који је јасан у тврдњи да научни методи који се користе као заједнички
у свим научним областима представљају научне методе „у ширем, логичком смислу, док они који су својствени појединим научним областима су
научни методи у ужем, техничком смислу. То заправо значи да разгранавање научног знања рађа разгранавање научних метода. По једној нешто
прецизнијој класификацији научних метода, у погледу општости, могућно је све научне методе поделити на опште научне методе, посебно методе
друштвених наука и појединачне (техничке) методе.
У опште научне методе могу се сврстати метод посматрања, метод експеримента, метод дескрипције, метод дефиниције, метод класификације,
генетички метод, историјски метод, метод аналогије, компаративни метод, анализа и синтеза, индукција и дедукција, апстракција и конкретизација, генерализација и специјализација, доказивање и оповргавање, дијалектички и метафизички метод, аксиоматски метод, статистички метод,
математички метод, метод моделовања, кибернетски метод. Од посебних
метода друштвених наука свакако ваља поменути позитивистички метод,
структурно функционални метод, метод разумевања, метод идеалних типова, феноменолошки метод и општу теорију система. Групу појединачних или техничких метода чине метод бројања, метод мерења и метод ан3

Ханзагић А. , Аналитички приступ дефинисању пројекта, Пословна економија бр. 2,
Сремска Каменица, 2010, стр. 659.
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кетирања.
Скуп општих научних метода, који се примењују у свим наукама, чине
посматрање, експеримент, дескрипција, дефиниција, класификација, генетички метод, историјски метод, метод аналогије, компаративни метод,
анализа и синтеза, апстракција и конкретизација, генерализација и специјализација, индукација и дедукција, аксиометски метод, математички
метод, статистички метод, метод моделовања, кибернетски метод, дијалектички и метафизички метод и доказивање и оповргавање. (Стојадиновић; 2009, стр. 140)
Научно истраживање, најгрубље речено, има циљ да се извесним методама дође до новога знања, како појединачног Тако и у смислу увида у
одређене целине, док излагање научног знања треба да омогући преношење тога знања на друге, као и његово очување за следеће нараштаје. Према
томе, ова два темељна аспекта наука не могу један без другога, не вреде
ништа један без другога и у подједнакој мери су научно стваралачка... (Новаковић; 2001, стр. 23)
Емпирија је реч грчког порекла која се преводи као искуство. Полазећи
од изворног значења тог појма, емпиријски метод је могуће одредити као
општи систем експликације неког научног проблема путем непосредног
ангажовања истраживача у прикупљању оригиналних (тзв. сирових) података. Његовом применом, дакле, долази се до искуствених чињеница,
најчешће исказаних квалитативним (нумеричким) вредностима (Исто,
стр. 24). Студија случаја је део пројекта, пројектног задатка и то оног дела
који обухвата емпиријску димензију истраживања. Управљање истраживачким, прецизније речено пројектним активностима ради прикупљања и
обраде података, садржи и структуру терминског плана: „термински план,
односно време потребно за обављање послова у процесу истраживања условљено је: 1) начином сакупљања података; 2) местом сакупљања података и обраде података; 3) врстом и локацијом извора података; 4) начином
транспорта и обраде података; 5) кадровима (бројем, стручним и личним
особинама); 6) средствима“. 4
Студија случаја као особена метода, односно, методолошки поступак у
научносазнајном процесу, како сматра Станиша Новаковић, реч је о научном објашњењу дакле, о једном друштвено комуникабилном (саопштивом)
и логички кохерентном систему објашњавања појава у некој области истра4

Суботић Д. , Управљање пројектом у друштвеним наукама/преглед основних модела и
праваца, Пословна економија, бр. 2, Сремска Каменца, 2010, стр. 683.
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живања, који тражи да истовремено испуни неколико основних захтева: 1)
да се систем у целини као и сваки његов појединачни став, свесно излаже
сталном искуственом и (или) теоријском проверавању; 2) да критичка дискусија система у целини, или неког његовог појединачног исказа, може у
сваком тренутку да доведе до мењања или напуштања тога система или
неког његовог појединачног исказа; 3) да би формирани систем објашњења
требало да обухвати све релевантне појаве у датој области истраживања
са свим њиховим односима; 4) да систем у целини и његови појединачни
искази теже да се све више приближе објективној истини (у смислу интерсубјективне проверљивости), мада по правилу могу само делимично или
приближно да одговарају ономе што јесте“. (Новаковић; 2001, стр. 7-8)
Исто тако, практичне активности такође генеришу нове идеје, јер „размишљање прожима цео процес практичног рада. Размишљање и нове
идеје су веома значајне, јер доводе до нових резултата. Ове нове идеје могу
резултирати у: новим практичним решењима, постављању нових научних
проблема, пројектовању нових научних решења“. (Новаковић; 2001, стр.
7-8) Наука је, „објективан, логичан, прецизан, проверљив и систематичан
метод прикупљања, описивања, класификовања, дефинисања, мерења,
експериментисања, уопштавања, објашњавања, предвиђања, контролисања и вредновања искуствених чињеница. “ (Шушњић; 1973, стр. 24)
За Џона Дјуија логика је „превасходно теорија истраживања. Научно истраживање је у ствари систематско прикупљање и компетентно коришћење постојећих знања у циљу стицања нових знања. Наравно, научно истраживање је континуиран сазнајни процес, који је заснован на
одређеним методама, поступцима и процедурама“. (Коларић; 2002, стр.
155) Основни структурални елементи или фаза (са одговарајућим подфазама) научног истраживања су: 1) утврђивање и формулисање проблема;
2) одређивање појмовног оквира истраживања и постављање прелиминарних хипотеза; 3) утврђивање, прикупљање и сређивање чињеница; 4)
Проверавање (верификација) хипотеза и евентуална практична примена
добијеног решења проблема. Најзад, резултати научног истраживања, откривене и објашњене чињенице, теорије и закони (научне истине), презентирају се посредством логички коректног научног излагања. (Коларић;
2002, стр. 155)
Следећи структурни елемент науке, поред предмета циља, епистемолошког одређења и сазнајног фонда, којем се у литератури поклања доста
пажње, је „развијена специфична методологија. Под тим појмом подразумева се скуп метода, техника и инструмената који се примењују приликом
планирања истраживања, а затим и приликом прикупљања, обраде и ин-
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терпретације резултата“. (Коларић; 2002, стр. 155) Структура истраживања
у развијеном облику од значаја за дефинисање студије случаја изгледа овако: 1) уочавање проблема: а) запажање проблема, б) тачно формулисање
проблема; 2) постављање хипотезе: а) постављање прелиминарне хипотезе, б) мисаоно разматрање хипотезе, в) тачно формулирање хипотезе; 3)
проверавање хипотезе и решење проблема: а) извођење консеквенција из
хипотезе, б) проверавање тих консеквенција, в) решење проблема; 4) практична примена добивеног решења.
Методологија је посебна наука која проучава и развија логичке оквире научног сазнања као и истраживачка средства и поступке који се примењују у истраживањима. Метод је начин истраживања који се примењује
у некој науци. Методологија је логичка дисциплина која проучава метод
и развија његова логичка начела и систематизује и оцењује истраживачко
искуство једне науке. Методологија је најпотребнија када метод није довољно јасан и подесан за успешно решавање научних проблема и када у научној пракси искрсну неке потешкоће. Методологија је логичко критичка
анализа методских поступака и читавог стања једне науке. 5
У научном трагању, у својеврсној дилеми: научни метод – истраживачка
техника – истраживачки поступак, полазна претпоставка гласи: „Научни
метод би се у најопштијем значењу могао одредити као начин на који трагамо за истинитим или истинитијим знањем и који је заснован на логичким
принципима и правилима. Међутим, назив научни метод се користи у различитим значењима и могу се издвојити најмање четири. Заправо, метод
је „пут, начин тражења, сврсисходни плански поступак, који се примењује
ради постизања неког циља. Метод сваке науке, састоји се од три структурна елемента који су међусобно нераздвојно повезани, јер један другог
условљавају. То су условно речено, теорија, логика и техника научног истраживања. “6 Техника истраживања односи се на одговарајуће практичне
радње које се предузимају у различитим етапама истраживања, нарочито
у фази искуственог проверавања хипотеза. Тако се разликују технике: 1)
прикупљање података (посматрање, разговор, анкета); 2) сређивање и приказивање података (класификација, мерење и статистички методи) као и 3)
за тумачење података (упоредни метод, мултиваријантна анализа). “7

5

Суботић Д. , Теоријски оквир методолошких истраживања, Политичка ревија бр. 4,
Београд, 2008, стр. 1488.

6

Суботић Д. , Методе научног и емпиријског истраживања, Политичка ревија бр. 2,
Београд, 2009, стр. 299.

7 Исто, стр. 299.
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Заправо, Коен и Нејгел за научни метод сматрају да је циљ да „открије
шта су стварно чињенице, а у примени метода можемо се руководити тим
откривеним чињеницама. Можемо рећи да је научни метод сазнајно-истраживачки поступак у оквиру кога се предузимањем одговарајућих теоријских, практичних и логичких активности долази до сазнајних исказа
кроз које се реализује теоријска полазишта и епистемолшка начела научног мишљења“. 8
На пример, у области економских наука М. Закић разликује три методе:
1) квалитативно и квантитативно проучавање. Економија прихвата логичке законе који произилазе из квалитативне и апстрактне анализе, односно
прихвата логику и њене законе и примењује основне методе у свом истраживању. Економија примењује и статистичке законе, који почивају на бази
квалитативне анализе. 2) Микроекономска и макроекономска анализа.
Микроекономска анализа је управљана ка квантитативном регистровању,
обично индуктивним статистичким методама. Макроекономска анализа
полази од економских области или чак целе државе. 3) Економетрија и моделовање. Економетрија је специјална емпиријска анализа. 9 Војин Милић
у делу: „Социолошки метод“, разликује три саставна дела методологије: 1)
логички, 2) технички и 3) научно-стратегијски. Такође, треба истаћи да
свака разумна методолошка замисао мора ове логичке, техничке и научно-стратегијске проблеме, сагледати у нераздвојном јединству. Код метода
поједине научне дисциплине разликујемо три дела: а) логички део (који
обухвата правила и норме истинитог мишљења); б) научно-теоријски или
епистемолошки део (који обухвата основна научно-теоријска сазнања
категоријално-појмовни оквир од значаја за предмет истраживања); и в)
методско-технички део који обухвата методе (посматрање, експеримент,
индуктивно истраживање узрока, теорија доказивања и оповргавања),
технике (инструменти и технике односно поступке у истраживању) као и
низ радњи на организовању и реализацији истраживања. 10
Важна димензија студије случаја обухвата истраживање у свим њиховим значењима. На пример, врсте истраживања обухватају: а) темељна
истраживања чији су циљеви: 1) развој општег знања, 2) одговор на једно
(одабрано) питање; и 3) откривање статистички важних веза и б) апликативна истраживања која подразумевају: 1) разумевање или решавање

8

Суботић Д. , Фазе истраживања у примењеној методологији, Политичка ревија бр. 1,
Београд, 2009, стр. 282.

9

Исто, стр. 282.

10 Исто, стр. 283.
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проблема, 2) одговор на више питања – реалног околиша, 3) откривање
практички важних веза различитих чиниоца истраживане појаве. Овде
се може сместити студија случаја. Употреба метода и техника у истраживачком процесу обухвата следеће поступке: а) утврђивање проблема и
хипотеза, б) стратегија и план истраживања (стратегијска и оперативна
димензија), в) реализовање истраживања, г) анализа података, проверавање хипотеза, д) извештавање о резултатима истраживања. Примењени
истраживачки процес обухвата следеће фазе истраживачког процеса: а)
утврђивање проблема, б) релевантну литературу истраживања, в) дефинисање, г) избор методе и технике, д) квалитативна и квантитативна анализа података, ђ) доказивање хипотезе, е) закључци и допринос научном
сазнању. Емпиријско истраживање (gr. emperia – искуство) је врста научног истраживања које подразумева посматрање искуствених, објективно
постојећих чињеница.
Емпиријско истраживање се заснива на прикупљању искуствених података конкретним истраживачким техникама као што су посматрање
(у ужем смислу), испитивање, мерење, статистика, експеримент, анализа садржаја итд. Емпиријско истраживање које не полази од чврстог теоријско-хипотетичког оквира остаје на нивоу баналног описа постојећих
чињеница, што је главна карактеристика тзв. дескриптивне социологије. 11
Истраживање треба схватити као системски, критички, контролисани и
поновљиви процес стицања нових знања, неопходних за идентификовање,
одређивање и решавање научних (теоријских и емпиријских) проблема.
Постоје многобројна и различита научна истраживања, а најчешћа је подела истраживања на:
1. теоријска и емпиријска (по природи): ако су и проблем који се решава истраживањем и сведочанство теоријске природе, односно
ако су оба емпиријске природе, онда нема ничег спорног. Емпиријска истраживања могу да утичу на општи тренд у развоју теорије, нарочито захваљујући проналажењу нових истраживачких
поступака, а онда доприносе и појмовној чистоћи теорије, јер захтевају да значења употребљених израза буду јасно одређена.
2. фундаментална и примењена (према циљу): примењена истраживања се предузимају ради стицања нових знања и информација
неопходних за решавање одређених практичних проблема у некој
области. Примењена истраживања имају непосредну практичну

11 Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 208.
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усмереност, а фундаментална немају, али то не значи да је практичка применљивост налаза стечених фундаменталних истраживањима мања од налаза примењених истраживања.
3. експлоративна и усмерена проверавању хипотеза (према функцији).
Експлоративна истраживања се предузимају у почетним проучавањима неке области која садржи веома много непознатог. Основни проблем који се овде испољава је идентификација и одређење
проблема истраживања. (Суботић; 2010, стр. 94)
Зато је важна студија случаја у истраживању, посебно формулисању
проблема, јер се полази од тога да је проблем истраживања најкреативнији
део истраживања, битан за „даљи рад, где треба дати одговор на следећа
питања: како је и због чега дошло до избора баш те теме, да ли због актуелности и атрактивности теме, релевантних друштвених потреба, захтева и
праксе, професионалног научног интереса и радозналости, личних разлога
(поседовања специфичних знања и искуства, располагања са емпиријским
подацима, високе мотивације). За избор проблема истраживања морају се
уважити следећи критерији: да ли се замишљени проблем може истражити (не постојање података, велики трошкови истраживања, тајност података и сл. ), да ли истраживање доноси нешто ново или је то понављање
већ познатог и колико је то истраживање примењиво у о пракси и сл. Формулисање проблема истраживања изражава се декларативном реченицом,
која проверава неко стање или однос или питање. Проблем не сме бити
прешироко постављен, треба га строго прецизирати и конкретизовати:
образложити због чега је потребно то истраживање; каква се практична и
теоретска решења могу очекивати од тог истраживања и сл. “12
За студију случаја је важно и дефинисање хипотеза, јер „постављање
хипотеза је дефинисање привременог и највероватнијег решења проблема. Избор почетне хипотезе мора бити у складу са принципима економичности и штедљивости у научном истраживању, јер појаве не треба непотребно компликовати – Сложено не треба додатно усложњавати (Pluralitas
non est ponenda sine neccesitute). Хипотезе су основне мисаоне претпоставке
о предмету истраживања у целини, његовим чиниоцима, својствима, односима и везама, ситуацији, димензијама, о суштини, садржини, облику и
форми. У сваком нацрту научне замисли потребно је развити систем хипотеза адекватан предмету истраживања, што значи да се сваки ниво развијености или дефинисања операционалног одређивања предмета истра12 Гаћиновић, Р. , Како написати научно-истраживачки рад из области политикологије,
Политичка ревија бр. 1, Београд, 2009, стр. 359.
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живања треба поставити најмање по једну хипотезу одговарајућег нивоа
општости“. 13
Студија случаја за коју неки аутори сматрају да је реч о посебним „осталим“ истраживањима садржи „детаљни психолошки опис неке особе или
групе. У питању су углавном случајеви који су по нечему изузетни и који
имају општи значај за неко подручје психологије“. (Тодоровић; 2007, стр.
30-31)
Потпуно је једностран приступ, ако се метод студије случаја посматра
изван темељних методолошких поступака и теоријских праваца у општој
методологији научних истраживања. Метод својим логичким, техничким
правилима и хеуристичким идејама омогућује проналажење што адекватнијих решења за бројне истраживачке проблеме. Методологија развија
правила проверавања и доказивања научних ставова, јер у науци није довољно нешто открити, већ треба и доказати тачност сваког новог сазнања.
Метод, односно методологију, чини логички, технички и научно-стратегијски део. Логички обухвата све оно што се односи на начин формирања
научних појмова, анализе њиховог садржаја испитивања логичке структуре, разматрање улоге хипотеза и њихових разних метода. Технички обухвата организацију различитих облика истраживања, док се научно-стратегијски тиче процеса прикупљања података, сређивања и обраде. Разматра
и то да ли је одређени истраживачки приступ више или мање подесан за
решавање неког научног задатка. 14
Методски поступак студије случаја оптимално и функционално се
сагледава у светлу методолошког плурализма. Методологија мора да има
нормативни карактер, да изграђује норме којих треба да се придржавају
научници у истраживању. Теоријска наука је организовано и методично
настојање да се рационално-искуственим путем дође до објективног поузданог и прецизног, општег и систематског сазнања о стварности односа
и о оном њеном делу који проучава нека наука. 15
Наука обично оставља најснажнији утисак на лаика формалним обележјима своје прецизности. Прецизност сазнања састоји се у способности
13 Гаћиновић, Р. , Хипотезе у научном истраживању, Политичка ревија бр. 2, Београд,
2009, стр. 280.
14 Суботић Д. , Методе научног и емпиријског истраживања, Политичка ревија бр. 2,
Београд, 2009, стр. 297-298.
15 Видети опширније: Новаковић А. , Методологија критичког рационализма, Српска
политичка мисао, бр. 1-2, Београд, 2008, стр. 35-36.
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да се у искуственим појмовима, утврде мање и теже приметне разлике које
су ипак сазнајно значајне. Прецизност сазнања зависи од низа појмовних,
оперативних и аналитичко-синтетичких предуслова. Свака тежња за прецизношћу једне фазе истраживачког поступка, која није усклађена са оним
што је постигнуто у осталим, у ствари, је формализам. Најчешће се састоји
у једностраном истицању неког методолошког начела или поступка. (Ђурић-Суботић; 2009, стр. 13) Када је у питању класификација метода искуственог истраживања, сматра др Србобран Бранковић, поред предметног
критеријума, „можемо их разврставати и према циљевима. Разликоваћемо неколико могућих циљева истраживања: 1) квалитативан и/ли квантитативан опис предмета истраживања; 2) испитивање међусобног односа
појава и њихових обележја; 3) испитивање узрочности међу појавама.
МЕТОДИ препознавања и прибављања података
испитивање/интервју, анкета; дубински интервју упитник; фокус групе
посматрање; испитивање; анкета; фокус група;
посматрање; анкета, интервју; фокус групе; анализа садржаја бележника, докумената;
студија случаја
испитивање, анкета, посматрање
испитивање; анкета; дубински интервју; медијски панел; фокус групе; „реактор“
анализа садржаја
анализа садржаја докумената; посматрање; анкета, испитивање, дубински интервју;
фокус групе;
анализа садржаја докумената; посматрање; анкета, испитивање, дубински интервју;
фокус групе;
посматрање; студија случаја; испитивање, анкета; дубински интервју; анализа садржаја
докумената; етнографске студије
интроспекција; групне дискусије (бранковић; 2008, стр. 36)

Посебне емпиријске методе чине: 1) методи процене ситуације и 2) методи процене могућности.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ПОЈАМ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈЕ...)
Метод случаја („студија случаја“, „case study“).
Појам метода случаја
Метод случаја (или студија) случаја је релативно млађи метод за прикупљање података који, међутим, има своје порекло како у здравора-
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зумском сазнању тако исто и у науци. Све што се могло заокружити и о
томе прикупити чињенице у једном релативно дужем временском интервалу остао је случај за опсервацију. Уосталом тако се пажња здравог разума усредсређивала на једну врсту појава и о њој доносила током времена
тачна опажања која су касније постојала основа за науку. Скоро да нема
природне науке која није „студирала случајеве, од физике до биологије, односно предметима студирања постојало је све од небеских тела до појединих биљних и животињских врсти. Такође, овај метод се јавио релативно
рано у историји где су се поједини догађаји или чак и друштва третирала
као случајеви, односно етнологији која је проучавала поједине културе као
засебне целине. У остале друштвене науке овај метод је пренет релативно
касније, а пре свега у психологији и њеној другој страни психијатрији као
студија појединих болести и конкретних манифестација. Касније је примењен у свим друштвеним наукама. За разлику од здраворазумског студирања случаја, овај метод у научном смислу се дефинише као ригорозно,
систематско заокружење неке целине на основу јединственог карактера
било да је реч о појави, скупу истородних појава, процеса, односа, групи
људи или чак читавом друштву. Централни моменат је целина случаја (тзв.
холистички принцип), која одређује карактер метода и његову организацију, односно само у оквиру целине се настоји створити разноврсна грађа
података да би се случај објаснио. Разуме се да таква целина је увек само
део шире целине која је увек контакст или њен миље са којим „случај“ има
увек комуникацију и из које црпи своја битна обележја. (Печујлић-Милић;
1995, стр. 130)
Предмет метода случаја како је већ истакнуто може бити све што може
да се заокружи у јединствену целину са својим реалним особинама као
што је рецимо један појединац, мала група каква је породица или школски
разред, неко насеље или регион, нека установа каква је рецимо обданиште,
универзитет, радна организација итд. Као заокружена целина, случај се
проучава тако да се заиста открива оно што је за њега карактеристично.
Постоје четири изведена својства метода случаја како то наводе В. Гуд и
Е. Скетс: 1) разноврсност података који морају бити демографског, економског, политичког, културног и историјског карактера; 2) свеобухватност података који откривају најзначајније особине проучаваног случаја;
3) стварање типа случаја на основу прецизних критерија и 4) захватање
временске димензије података која обезбеђује развој случаја. (ПечујлићМилић; 1995, стр. 130-132)
Анализа случаја у области друштвених наука је врста квалитативне
анализе. У социологији се примера ради, употребљава више сличних из-
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раза: студија случаја (case analysis), и метод случаја (case method). Анализа
случаја није заправо нека специфична техника него начин организовања
социјалних података, с циљем да се сачува јединствени карактер објекта
који се проучава. (Гуд-Хет; 1996, стр. 12) Пошто се оријентише на проучавање целине случаја, тај приступ се означава као холистички. При том
„случај“ може бити све, од појединца до глобалног друштва. Анализом
случаја се постиже интензитет и дубина у социолошким истраживањима.
Ипак, један од највећих недостатака ове методе лежи у чињеници да се
тешко обезбеђује квалитативна стандардизација у прикупљању и анализи
података. То је вероватно разлог што су се најчешће приговори критичара
анализе случаја односили на пристрасност истраживача и на непоузданост
прикупљених података.
Као што је раније поменуто, један од главних циљева студије случаја
не састоји се само у вишеслојном опису појаве или процеса (Geertz 1973),
већ и у „постизању њиховог вишеслојног, потпуног разумевања. Међутим,
постизање овог циља је отежано због тога што су многе методе које се користе интрузивне и обструзивне по свом карактеру. Учинак примене ових
метода је отежан у томе што се испитаници, знајући да су учесници у истраживању, понашају на другачији начин него што би то иначе чинили.
Ослањање на обструзивна мерења, чак и оних из оквира испитивања (анкете и интервју), која се најчешће и користе, постаје главна претња за валидност истраживања социјалних феномена. Као одговор на овај проблем
настала је стратегија триангулације (Denzin 1984). Ова стратегија заговара
допуну обструзивних мерења низом необструзивних мерења којима би се
омогућило испитаницима да се понашају природније. Ово у пракси значи
да би податке добијене из анкете (упркос њиховој корисности) требало допунити неким необструзивним мерењима. На пример, истраживач може
седети или стајати у канцеларији и посматрати (на необструзиван начин)
интеракције између клијената и менаџера, с циљем да проникне у процес
доношења одлука“. (Вуковић, Живковић; 2005, стр. 49-50)
Операционални подаци се односе на спонтане разговоре с испитаницима у датом случају, активности у којима је истраживач укључен и писане
документе испитаника. С друге стране, презентациони подаци се односе
на појављивања и одговоре на анкете испитаника, односно на утисак који
испитаници желе да оставе у очима других особа (ван њиховог окружења).
Због тога су презентациони подаци веома често идеолошки, нормативни
или апстрактни, односећи се пре на произведену слику идеализоване ситуације, него на уобичајене практичне активности које чланови организације свакодневно обављају. При томе, док се операционалним подацима
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изражавају уочене активности (односно, понашање per se), презентационим подацима се исказује симболички пројектоване представе испитаника (Woodside i Wilson 2003).
Слика: Стратегија триангулације у студијама случаја

(Извор Woodside i Wilson 2003, 298)
Напомена: Извор три временска периода је потпуно арбитраран. Кључно за
истраживача студије случаја да је да писане извештаје добијене испитивањем директним запажањима и анализом докумената представља одабраним испитаницима у наредном, поновљеном испитивању. Све три истраживачке активности
представљене унутар троугла су међусобно повезане.

Као пример успешне примене стратегије триангулације података
може се споменути истраживање улоге лидерства у превазилажењу
отпора према променама (Kan i Parry 2004). Ови аутори су применили и квантитативна и квалитативна мерења, уз јасно навођење
коресподенције између различитим стиловима истраживања. Тако
на пример, узроку („cause“) одговара независна варијабла као номотетички (или кватитативни) термин; последици („consequence“) одговара зависна варијабла. (Вуковић, Живковић; 2005, стр. 49-50)
Метод студије случаја примењује се на случајеве (догађаје који се
ретко догађају), али имају значајне последице по организацију или
шире. Могу бити: текући догађаји или прошли догађаји па се врши
реконструкција. Сваки случај се изучава са тежиштем на узорцима.
Ако се установи низ случајева онда прерастају у појаву. Ако се ради
реконструкција онда се води рачуна о протеклом времену од догађаја.
Сваки случај има: последице, учеснике, и узроке. Појам и суштина
метода анализе садржаја је метод прикупљања података који су дати
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у писаном тексту или на снимку. Много се примењује у практичном
истраживању и за истраживање историје. За њега се морају обезбедити следећи услови: а) да се одреди област истраживања; б) да се
прикупе садржаји са породицама; в) да се зна техника анализа садржаја; г) да се обуче аналитичари и обезбеди њихова објективност. Извори су писани материјали из библиографија, регистра библиотека,
архива и института. Извори грађе могу бити: а) штампани текстови;
б) аудио/визуелни записи; в) визуелни извори; г) аудио извори.
Метода студије случаја састоји се у истраживању свих важних аспеката неке појаве или ситуације, узимајући за јединицу проучавања
појединца, организацију, социјалну групу или било коју целину. Разликујемо три модалитета примене метода студије случаја: 1. истраживање појединачног садржаја; 2. истраживање случаја у низу и 3.
истраживање мозаика случаја.
1. Код истраживања појединачног садржаја, ова метода се примењује на
конкретан предмет. Тај предмет се посматра изолован на једном простору,
у једном времену и без могућности понављања истраживања. 2. Истраживања случаја у низу имају заједнички предмет који је развучен у временском континуитету и на различитим просторима. 3. истраживања мозаика
случаја су она код којих постоји заједники проблем и основни предмет истраживања. Делови мозаика се реализују на различитим местима у приближно исто време.
Иако се говори о студији случаја (eng. case study) и проучавању појединачног случаја, у једнини, “суштина ових истраживања није у томе што
се обавезно проучава само један случај, него што се проучава врло мали
број случајева, али интензивно и “продубљено”. Технички речено, узорак
ентитета је врло мали (неколико), а узорак варијабли велики. Зато се овај
тип истраживања понекад назива истраживањем са малим н (са н се у истраживачко-статистичком заргону означава величина узорка)”. (Кузмановић-Ђукановић; 2009, стр. 446)
Шта су “случајеви” у студији случаја? “То могу бити било који ентитети, дословно. Појединци, породице, институције, народи, културе, па и
људски артефакти. Други важан аспект је време на које се односи студија.
У том погледу су студије случаја такође веома универзалне; могу да се баве
неким појединачним догађајем из живота неког ентитета, или да прате
цели живот ентитета.
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Метода студије случаја, зависно од критеријума, може се класификовати на више начина. У методолошкој литератури највише се користе класификације према: а) обухвату појаве која се истражује, б) времену дешавања, в) методолошком приступу, г) броју случајева и д) целини захвата у
истраживању (шема 17).
КЛАСИФИКАЦИЈА
СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА
Према обухвату појаве
- Студија једног микрослучаја
- Студија више микрослучаја
- Студија макрослучаја

У односу на време дешавања
- Студија прошлих случајева
- Студија актуелних случајева
- Студија будућих случајева

У односу на методолошки приступ
- Статички приступ
- Квазидинамички приступ
- Динамички приступ

У односу на број случајева
- Студија једног случаја
- Студија више истоветних случаја
- Студија више разноврсних случаја

Према целини захвата
- Студија једног обележја
- Студија више обележја
- Студија случаја у целини

Шема 17. Класификација студија случајева (Сакан; 2006, стр. 374)
Метод случаја (eng. case method, case study, sase analysis) је метод којим
се појаве проучавају као целовити „случајеви“, уз очување њиховог особеног карактера, у друштвеном контексту, у развојној димензији, уз употребу различитих извора и врста података. Метод случаја има интензиван и дубински карактер, а предмет истраживања могу да буду појединац,
група, установа и слично. Метод случаја се користи у прелиминарним истраживањима за формулисање плодних хипотеза за даље истраживање,
за утврђивање екстремног или јединственог карактера проучаване појаве, у домену открића и богатих теоријских импликација, за проверавање
одређених теорија, за продубљену анализу случаја који одступају од статистичке правилности, као пилот-случај у оквиру развоја плана вишестурког случаја.
Очување целовитости проучаваног случаја подразумева прикупљање
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свих релевантних података о случају и о контексту којем он припада, с
нагласком на прикупљању обухватних, систематичних, објективних и дубинских информација које су онолико потпуне колико је то могуће. На основу овако прикупљене искуствене евиденције формирају се индекси и типологије. У примени методе случаја током прикупљања података и њихове
анализе, треба настојати да се обезбеди интеракција релевантних података
у временској димензији („очување ланца евиденције“), чиме се подвлачи
процесуални карактер овог метода. Иако се метод случаја првенствено заснива на подацима добијеним посматрањем, путем неформалног разговора, на коришћењу архивске грађе, личних докумената (писама, дневника,
аутобиографија и друго), овај метод користи и потребне податке у нумеричкој форми.
Најчешће примедбе које се упућују овом методу су најпре, тешкоће код
добијања сличних или истих резултата у поновљеном истраживању (услед претежне употребе квалитативних података, поставља се питање да
ли би други истраживач, користећи исте основне теренске белешке, могао
написати студију случаја која би била слична оригиналу); друго, доводи се
у питање могућност уопштавања на основу проучавања једног „случаја“
(eng. single sace method). Одговор на прво питање већ је садржан у чињеници да метод случаја користи и квантитативне податке, да развија систем кодирања квалитативних података, да ствара систематске типологије,
те да формулише процедурална правила за прикупљање, анализу и објављивање резултата. У сваком случају метод случаја, не може се мешати с
незрелом употребом квалитативних истраживања, нити тип евиденције
(квалитативна/квантитативна) може бити довољно поуздана основа за
разликовање истраживачких стратегија и научног карактера добијених
резултата. Отуда се прибегава јачању квалитативних метода и самог метода случаја логиком развијенијих метода, уз задржавање њихових дистинктивних особина. Примену методе случаја, такође, мора да прати јавност и
експлицитност свих истраживачких процедура како би се обезбедила проверљивост резултата. Одговором на другу примедбу, која се тиче немогућности уопштавања резултата, скреће се пажња на чињеницу да је то случај
и приликом употребе експеримента. Решење се налази у развијању метода
вишеструког случаја (multiple case study) као код вишеструког експеримента, проучавањем нових случајева у теоријски прецизно одређеним условима. Метод вишеструког случаја захтева чвршћу стандардизацију поступка,
оштрију селекцију кључних димензија и релевантних података. Будући да
овај метод почива на логици понављања, код очекивања сличних резултата, реч је о дословном понављању (eng. literal replication), а када понављање
не даје сличне резултате, али су они још у теоријски очекиваним оквири-
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ма, реч је о уопштавању (theoretical replication).
Стандардизација методе случаја не задржава се, међутим, само на развијању прецизног плана истраживања, већ на утврђивању услова његове
поузданости и ваљаности. Поузданост методе случаја проверава се понављањем истраживања и захтева обавезну употребу (а) протокола и (б)
базе података. Протокол укључује преглед пројекта: циљеве, општа начела
истраживања, основне проблеме, релевантну литературу, али и детаљно
разрађену процедуру и технике истраживања. Поред теренских процедура, у протоколу су дата упутства како доћи до људи, како успоставити
кооперативне друштвене односе у самој средини, како доћи до потребне
искуствене грађе. Основна питања дефинисана у циљевима студије експлицитно су дата истраживачу као подсетник које податке и зашто требе
прикупити, олакшава му повезивање питања са изворима података, концентрише време и наор током прикупљања података. Нагласак на комплементарном коришћењу постојећих извора и новостворених података ради
добијања одговора на питања постављена циљевима студије доприноси не
само поузданости већ и ваљаности целе студије. У стандардизацији читавог поступка иде се дотле да се у протокол укључују елементи који служе
као водич за писање извештаја (што касније олакшава проверавање). 16
Студија случаја је “емпиријско испитивање којим се истражује савремени феномен унутар његовог стварог, животног контекста, посебно када
границе између феномена и контекста нису јасно уочљиве” (Yin, 1994,13).
Липерт је предложио типологију студија случаја која се заснива на доприносу тих студија у тестирању хипотеза и изграђивању теорије (Lijphart
1971,691-693). Он разликује следеће типове студија случаја: 1. Атеоријске
студије случаја; 2. Интерпретативне студије случаја (самосвесна употреба
теорије да се осветли одређени случај); 3. Студије случаја које производе
хипотезе; 4. Студије случаја које потврђују теорију; 5. Студије случаја које
уносе сумњу у постојећу теорију; и 6. Девијантне студије случаја (елаборација и корекција теорије кроз детаљно објашњење случаја који одступа од
предвиђаља према важећој теорији). ” (Вуковић, Живковић; 2005, стр. 46)
У примени методе случаја плодотворна је примена секвенцијалне
анализе у смислу континуираног рада на самом терену, корак по корак,
уз повремене прекиде да би се сумирало до чега се дошло у одређеном
времену и куда даље. Током њене примене, откривају се празнине у подацима, проверавају се хипотезе, указује се како доћи до нових подата-

16 Социолошки речник, Београд, 2007. стр. 311
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ка, оживљава се теренски рад. Овај тип анализе има више ступњева: он
полази од постојећих извора евиденције и ствара нове податке на самом
терену. На основу оба извора података ствара се систематски извештај
који садржи ону меру података који дају одговоре на питања садржана у
циљевима студије. Потом се ствара систем квалитативног кодирања, што
значи да се категорије јављају у виду реченица или сегмената преписаних
из извештаја, те се формира класификацијски систем за даље развијање
података. Формиране категорије могу имати описни карактер, али могу
садржати и елементе тумачења, објашњења и самих закључака. За одлагање кодираних података користе се две технике: а) формирање фасцикли
и б) фотокопирање, где сваки податак има своју категорију, а означене су
и везе с другим подацима. Систематски извештај, поред тога што је основа
за стварање кодекса за разврставање података, истовремено је и основа за
формирање сумарног листа. То је кондензован извештај о темама, проблемима и питањима о проучаваном случају. У њега се такође уносе и оцене
истраживача и указује на даље правце истраживања. На основу наведеног
јасно је да анализа почиње већ током прикупљања података. Циљ је да се
добију одговори на примарна питања студије и да се с довољно аргумената
искључе супротна тумачења.
Описна стратегија се примењује када се располаже с мање теоријског и
искуственог знања о области у којој се нека појава проучава помоћу методе случаја. Она се своди на груписање података и указује на даље правце
анализе. Стратегија којом се тежи објашњењу проучаваног случаја почива
на чврстим теоријским претпоставкама, на прецизније одређеним циљевима и питањима која усмеравају проучавање и ближе одређују план истраживања и прикупљања података, па чак и наговештава одређена очекивања. У самој анализи се користе три поступка. Један од њих је поређење
емпиријски заснованог обрасца с предвиђеним обрасцем. Ако се ова два
обрасца поклапају, добија се на унутрашњој ваљаности студије. Грађење
објашњења је други поступак, којим се до објашњења долази постепеним
преистипитавањем теоријских претпоставки, чињеница и тумачења која
се јављају током истраживања. Посебно се издваја поступак анализе временских серија када се поставља питање што се догађа ако се једна карика
у том ланцу прекине, односно да ли ће се претпостављена последица успоставити. Проверавање ваљаности студије има неколико аспеката. Прво
се поставља питање појмовне ваљаности, када се утврђује тачност операционалих дефиниција (мера) за појмове с којима се улази у истраживање
како би се избегла пристрасност истраживача у избору података. Томе
доприноси већ поменуто коришћење различитих извора података, очувања ланца евиденције и коришћење примедби и мишљења самих субје-
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ката истраживања на завршни извештај. Други аспект ваљаности односи
се на тзв. унутрашњу ваљаност која подразумева разграничавање привредних корелација од узрочних веза. Трећи аспект ваљаности означава
се као спољна ваљаност и односи се на могућност уопштавања, а решење
се тражи у примени вишеструког случаја проучавањем других случајева у
условима предвиђеним теоријом. 17
За наш предмет истраживања, важно је студију случаја „сместити“ у
контекст научног објашњења неке појаве. Појединачне појаве се објашњавају откривањем њихове генезе, њихових узрочно-последичних односа са
другим појавама, њиховим смештањем у неку ширу структурну целину,
откривањем њихових функција или потреба које задовољавају у оквиру
неког система, њиховим довођењем у везу са одређеним индивидуалним
или колективним циљевима и сврхама итд. Најважнији предуслови научног објашњења неке појединачне појаве јесу тачан опис њиховог стања (почетних услова) и постојање довољно одређених и проверених теоријских
ставова који се односе на ту област. Добро теоријски заснована и конкретно
методолошки вођена објашњења имају и знатну прогностичку вредност.
На пример, постоје четири основне и комплементарне врсте и научног
објашњења у социологији: узрочно, генетичко, структурал-функционално и теолошко. Највећу вредност у свакој науци има узрочно објашњење,
будући да оно открива не само најбитније услове под којима се нека појава дешава, већ и начине на које се она може произвести или практично
контролисати. Као ужи део ширег скупа услова, узроци претходе настанку
неке појаве, производећи је активно као нужни и довољни услови. (Ђорђевић; 2003, стр. 63) Што се тиче генетичког објашњења, ту се настанак неке
појаве доводи у везу са претходним фазама процеса који је до ње довео.
Оно је веома значајно за социологију, пошто друштвена стварност има историјски и кумултивни карактер, па се њена актуелна стања не могу на
ваљан начин разумети без анализе претходне генезе. Структурал-функционално објашњење је слично узрочном утолико што се ту такође трага за
неким правилностима по којима су урођени елементи неке организоване
целине, односно на којима почива нужна корелација две врсте појава, с
тим да та веза нема делатни карактер. У том смислу се може рећи да већина
закона у социологији изражава заправо структурал-функционалне, а не
узрочне односе. Теолошко објашњење се битно разликује од свих претходних типова научног објашњења по томе што оно укључује у разматрање
субјективне чиниоце, тј. људске намере, циљеве, сврхе и смисао, па се су-

17 Наведено према: Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 312.

432

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Ι ГОДИНА V Ι БРОЈ 1

СТР. 411-442

среће само у друштвеним наукама. То произилази из чињенице да су људи
свешћу и вољом обдарена бића, да имају слободу избора и да делују према одређеним, више или мање рационално дефинисаним, циљевима, што
значи да се људски свет не може разумети без узимања у обзир и те његове
субјективне стране. Метод је пут и начин долажења до циља, а циљ је долажење до научног сазнања. Што се тиче социолошког метода, може се казати да, према Војину Милићу, постоје следећа схватања: 1) позитивистичко,
2) функционалистичко, 3) структуралистичко, 4) социологија разумевања,
и 5) маркстистичко схватање. (Суботић; 2009, стр. 34)
На пример, у области маркетиншких истраживања експлоративних,
дескриптивних и каузалних, важна је студија случаја, посебно за дескриптивна која се обично и спроводе да би се добио одговор на питање: ко? шта?
када? где? како? За разлику од експлоративног истраживања дескриптивно
истраживање се заснива на претходном разумевању природе истраживачког проблема (Ханић, 1997, стр. 23) како наглашава Хасан Ханић у уводним
методолошким напоменама да је основна сврха експлоративног (извођачког или испитивачког) истраживања да се стекне бољи увод у природу
истраживачког проблема – да би се установило шта треба мерити и како
најбоље проучити проблем. (Ханић, 1997, стр. 23) Мада, општи приступ истраживању инсистира на фази истраживања која почиње „прикупљањем
података и може бити на бази постојећих секундарних и примарних података“ (Божидаревић-Салаи, 1992, стр. 24) уз неопходан функционални
модел на бази Котлерових сазнања где у „маркетинг информациони систем улазе подаци из маркетинг окружења, а из МИС-а информације теку,
ка корисницима с циљем да помогне у анализи, планирању, извршавању и
контроли маркетинг менаџмента“ (Божидаревић-Салан; 1992, стр. 40)
Процес маркетинг истраживања обухвата у сегменту утврђивања извора података и информација који знатно одређују дефинисање проблема
„који је један од основних задатака истраживачког процеса. То је полазиште маркетинг истраживања“ с правом закључује др Славомир Милетић, пошто „на основу сагледавања чињеница које су узроковале проблем
и које на њега делују могуће је дефинисање циљева маркетинг истраживања (Милетић; 2001, стр. 112) Свакако, ваља поменути и избор методских
поступака и техника за прикупљање информација где постоје две основне
методе прикупљања (квантитативних и квалитативних) маркетинг информација: истраживање тржишта на бази публикованих података или
истраживања тржишта (Desk Rescarch) и истраживање тржишта на терену
(Field Rescarce)“ (Милетић; 2004, стр. 126) Исто тако, напомиње се употреба квантитативних информација и могућност њиховог „комбиновања“ с
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статистичким и математичким методама истраживања, попут описног,
и с експерименталног метода објашњења, и студије случаја: „метод случајева се може сматрати квантитативним, али и квалитативним методом
добијања информација. Анализа одабраних случајева (састоји се у интензивним рашчлањивању одабраних случајева, који се односе на сличну проблематику која се истражује конкретним пројектом. Сврха овог поступка
је у томе да се помогне у схватању суштине проблема. Ради се о добијању
квантитативних информација, које се односе на свеобухватна истраживања конкретних привредних грана, предузећа, ужих тржишних сегмената, домаћинства или потрошача“. (Милетић; 2004, стр. 127)
Студија случаја се у литератури везује и за тржишно комуницирање и
то онај сегмент који третира „маркетинг концепт где би истраживање тржишта требало да заузме централно место у политици и стратегији маркетинг система пословања” (Костић; 1988, стр. 16) односно, како сматра Бранислав Костић за истраживачки процес, посебно за методе истраживања,
где студију случаја „смешта“ у методе прикупљања података, поред посматрања, испитивања, анализе документа и експеримента (Костић; 1988, стр.
36) све то посматрано у контексту теоријских поставки у истраживању тржишта „у стварном животу постоје у облику мноштва појединачних случајева, где сваки за себе представља неку врсту парцијалне анализе. Реч
је, наиме, о томе да сасвим незнатан део праксе истраживања тржишта
отпада на покушаје такозваних „комплексних функционалних анализа“,
док преовлађујући део њене укупности чине истраживања потпуно парцијалног карактера“. (Костић; 1988, стр. 141).

СТУДИЈА СЛУЧАЈА (АПЛИКАЦИЈА ДР МАРИЈЕ БОГДАНОВИЋ)
У литератури се како наводи наш истакнути методолог др Марија Богдановић, појмови метод случаја (case method), студија случаја (case study) и
анализа случаја (case analysis) употребљавају наизменично, готово у истом
значењу. У овом тексту користимо појам метод случаја да означимо начин
истраживања, јер студија случаја имплицира већ готов производ овог начина проучавања, док анализа случаја ставља нагласак, пре свега само на
једну фазу, премда веома значајну, истраживачког процеса. (Богдановић;
1993, стр. 81)
Међу мноштвом теоријских одређења методског поступка студија случаја, издвајамо мишљење М. Богдановић која тврди да: „метод студија није
ни скуп истраживачких техника, нити се може сводити на неку од њих, а
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на овај начин њему се чак негира самосталан статус међу осталим методама. У социолошким речницима као и у другим текстовима у којима се
одређују појам и особености овог метода, он се готово неизбежно доводи у вези са статистичким методом као антиподним, премда најчешће у
комплементарном значењу. Притом, овај начин служи да се јаче истакну
недостаци метода случаја и назначе могућности њиховог отклањања или
бар смањивања“. (Богдановић; 1993, стр. 82)
Различити теоријско-методолошки приступи студији случаја методском поступку за прикупљање података, углавном окренути појачавању
епистемолошких основа, наводе поједине ауторе да то чине: „настојећи
да логику анкетног истраживања примене на побољшање квалитативних
студија случаја док други развијају веома формализовану анализу искуствених података који су квалитативног типа, задржавајући при том њихову
изворну форму. Овај рад на стандардизацији метода случаја у свим његовим фазама од стварања плана, преко прикупљања података и њихове
анализе, до писања студије – не само да епистемолошки појачава овај метод него, захваљујући управо томе, омогућује проширивање искуственог
делокруга његове примене и уопштавања. Циљ је, дакле, да се методом случаја само истраживање учини онолико систематским, прецизним и објективим, колико то налажу принципи научног метода уопште“. (Богдановић;
1993, стр. 82)
Према томе, стандардизација метода случаја не задржава се на развијању плана истраживања, већ и на утврђивању услова његове поузданости и ваљаности. У овом смислу се у литератури наводе следећи услови његове примене: 1. услов појмовне ваљаности – овде се мисли на „утврђивање
тачних операционих мера за појмове“ који се користе у проучавању, што је
од изузетног значаја, јер се основне критичке примедбе најчешће упућују
на рачун субјективне процене истраживача о томе који ће се подаци прикупљати, на тај начин, уношење пристрасности у резултате. Повећању појмовне ваљаности, у изнетом значењу, могу допринети следећи поступци:
коришћење разноликих извора евиденције, очување ланца евиденције и
давање завршног извештаја, са добијеним резултатима, на критички преглед кључним субјектима који су проучавани, 2. друго обележје квалитета
истраживачког плана обухваћено је појмом унутрашње ваљаности, која
се испитује само у студијама усмереним на утврђивање узрочних веза (не
и у прелиминарним и описним студијама). Њен смисао је да разграничи
привредне корелације од узрочних веза, те ове врсте претпоставки о природи веза између појава, проверавају се анализом прикупљене евиденције.
Утврђивање унутрашње ваљаности повезано је и са ширим проблемом из-
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вођења закључака, које често није непосредно, 3. треће обележје квалитета
истраживачког плана означено је појмом спољне ваљаности. То је још једна деликатна, често критикована страна студије случаја, а тиче се већ поменуте могућности уопштавања. Одговор на ову врсту критике, такође већ
изнет, налази се у развијању и примени метода вишеструког случаја заснованог на логици понављања путем проучавања других случајева у условима предвиђеним теоријом, 4. коначно, четврто обележје по коме се суди о
квалитету истраживања, а које се често оспорава методу случаја, јесте његова поузданост. Она се проверава поновном применом истог поступка на
проучавање истог случаја, с претпоставком добијања истих или сличних
резултата. Циљ је да се смање потенцијални извори грешака, што се чини
утврђивањем процедуралних правила за прикупљање и анализу података
и њиховим придржавањем.
Када је реч о методу вишеструког случаја наводи М. Богдановић, речено је да: „његова примена почива на логици понављања а то значи да се
закључци о појединачном случају као целини третирају „као обавештење
које захтева понављање помоћу других случајева“. У овом процесу понављања, сви случајеви морају бити пажљиво одабрани било да се њиховим
проучавањем очекују слични резултати и тада је реч о дословном понављању (literal replication) било да дају супротне резултате, али у теоријски
очекиваним условима (theoretical replication). (Богдановић; 1993, стр. 99100)
По мишљењу М. Богдановић, постоје две варијанте методе случаја:
метода појединачног (single case method) и метода вишеструког случаја
(multiple case method). Већ је речено да се у овом разликовању двеју варијанти метода случаја тражи решење за уопштавање резултата, добијених на односу проучавања овим методом, те је од значаја да се на овом
месту каже нешто о томе. Основна разлика између њих је што се метод
вишеструког случаја примењује у ситуацијама када једна студија обухвата
више од једног случаја при чему следи логику понављања (проучавају се,
дакле, нови случајеви у теоријски прецизно одређеним условима), као код
вишеструког експеримента“. (Богдановић; 1993, стр. 46-47) Када је реч о
посебним аналитичким поступцима и њиховој формализацији, разликују
се две основне стратегије. Прва је аналитичка стратегија у принципу, говори о приоритетима у анализи – шта се и зашто анализира. Циљ је да се
у том оквиру прикупљања евиденција чврсто организује, да пружи одговоре на примарна питања студије, и да се уз довољно аргумената, искључе
супротна тумачења. Једна од аналитичких стратегија води опису као циљу
а друга објашњењу проучаваног случаја. Што је мање теоријских и искуст-
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вених сазнања о домену у којем се нека појава проучава методом случаја,
то је примеренија описна стратегија. Она се развија у циљу успостављања
општег аналитичког оквира, према димензијама релевантним за проучавани случај, за такво груписање података које, осим што води опису
сложене појаве, често наговештава и могуће правце за узрочну анализу.
Друга општа стратегија, чији је циљ објашњење, заснива се на чвршће
формулисаним теоријским претпоставкама које воде читаво проучавање,
и садржи прецизније одређене циљеве студије и истраживачка питања,
одређеније развијен план истраживања и прикупљања података, и назначена очекивања. Нарочито су значајне претпоставке о узрочним односима
које нуде алтернативна објашњења која треба подврћи испитивању. (Богдановић; 1993, стр. 112) У оквиру општих аналитичких стратегија, посебни
поступци, који су развијени за анализу података, доприносе појачавању
унутрашње и спољне ваљаности у примени овог метода. R. К. Yin се задржава на разматрању три таква поступка укључујући и неке допунске. Као
први, он наводи поређење образаца (pattern matching) и сматра га најпожељнијом аналитичком стратегијом за анализу. Овај образац почива на
логици поређења емпиријски заснованог са предвиђеним обрасцем (којих
може бити и више). Ако се правилност, добијена проучавањем, поклапа са
неким од предвиђених образаца, тада се добија на унутрашњој ваљаности
студије случаја. Овај поступак може бити формулисан на бази зависних
и независних променљивих у експланаторним студијама док је у описаним релевантан само дотле док је предвиђени образац могуће дефинисати
пре почетка прикупљања података. (Исто, стр. 112) Други посебан поступак за анализу података означава се као грађење објашњења (еxplanationbuilding). За разлику од претходног поступка, претпоставке о узрочним
односима не изводе се пре истраживања, да би се потом поредиле са добијеним резултатима, већ се објашњење гради постепено, понављањем
преиспитивања чињеница, теоријских претпоставки објашњења која
настају током истраживања. Поступак је применљив и у примени студије
случаја, а олакшан је постојањем базе података и успостављеним ланцем
евиденције. Трећи поступак за анализу података у студији случаја означен
је као анализа временских серија (time series analysis) и не ограничава се
на зависне и независне променљиве. Овај тип анализе омогућава праћење
временског редоследа појава и могућност испитивања шта се догађа ако
се једна карика у том ланцу прекине, односно, да ли ће се претпостављена последица трајно успоставити. Ова анализа дозвољава успостављање
супротних образаца објашњења уз испитивање који од њих највише одговара искуственом току података. Проблеми настају када шири сплет променљивих следи различите обрасце догађаја током времена што отежава
прво, прикупљање а потом и њихову анализу. У овом контексту R. K. Yin
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наводи хронологију као посебан вид анализе редоследа догађаја ради успостављања узрочног ланца. У оквиру хронологије прати се више различитих типова променљивих, те се искуствено добијена хронологија пореди
са предвиђеном у теоријски спецификованим условима: 1. неки догађаји
настају увек пре неких других, обрнуто није могуће; 2. неке догађаје увек
прате неки други догађаји; 3. неки догађаји прате друге догађаје, тек након
претходно прецизно утврђеног протока времена и 4. проучавани случај,
у одређеном временском периоду, може се обележити одређеном класом
појава која се разликује од неке класе појава, која је својствена неком другом временском периоду. (Исто, стр. 114)
Систематски извештај (write ups) нису само основа за стварање кодекса
ради разврставања података, већ и основа за примену следећег корака у
секвенцијалној анализи који завршава сумарним листом (summary sheet).
То је заправо таква редукција теренских података, у којој се на једној страници, даје веома кондезована информација о темама, проблемима и присутним питањима о проучаваном случају. Реч је о формулару у који се на
основу кодираног извештаја, уносе фразе или реченице којима се изражавају теме или аспекти у основном материјалу. Сумарни лист се прикључује извештају или се посебно означи ком делу грађе припада. Поновним
враћањем на извештај, истраживач формулише своје примедбе и констатује питања на која нема одговора и све то уноси на десну маргину формулара. Сумарни лист садржи, дакле, кратке одговоре на примарна питања и
белешку истраживача о њима и куда даље, што све олакшава брз поновни
преглед оног о чему се ради. Да би се смањила пристрасност, препоручује
се да независан истраживач прегледа извештај, попуни сумарни лист и да
се, ако је неопходно, унесу одговарајуће корекције.
Исти поступак се примењује и код прегледа докумената. Сумирани
формулар документа, који је претходно прегледан и кодиран, садржи обавештење о томе „шта нам он каже о случају да је важно“ дакле, његов садржај, контекст коме припада и додатне коментаре истраживача. Формулар
садржи податак о томе на који се случај односи, евиденциони број и датум.
Ако се покаже да је неки документ од кључног значаја за проучавани проблем, треба га фотокопирати и прикључити уз сумарни формулар.
Други поступак, нешто апстрактнији, а повезан са начином кодирања,
јесте да се у сумарни лист унесу оцене истраживача, што значи извесно
удаљавање од изворне грађе. Међутим, ако су појмови оцена дефинисани тако да асоцирају на основни садржај, онда овај начин формирања сумарног листа, уз коментаре истраживача, има своју улогу као и претходни
облик: да усмерава следећу фазу прикупљања података (Богдановић, 1993,
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стр. 110).
На основу, потврђујемо полазне претпоставке да је студија случаја важна у пројектовању истраживања, не само у емпиријском, већ и теоријском
делу истраживачких активности. 18 Посебно у формулисању хипотеза и инструмената истраживања. Не само као што се уобичајно тврдило, да је ова
метода резервисана за домен прикупљања података и предистраживања. У
томе правцу је окренута расправа о студији случаја у друштвеним наукама
као почетак новог теоријско методолошког приступа овој проблематици.

SUMMARY
METHODOLOGICAL PROCEDURE OF CASE STUDIES IN
SOCIAL SCIENCES19
Author wrote on methodic-methodological procedure within
a case study in the research of social phenomena, processes and
achievements in the field of social sciences, above all in business
economy, sociology, marketing research, politicology, law, etc. In
the paper the author firstly presented significance of empirical research for comprehension of economic, legal, political and other
phenomena in contemporary society, along with significance of
narrow-type research of certain models and types of the case study
(f. e. the research of a separate content, the research of a whole line
of cases and the research of a mosaic of cases. )
In the paper there are analyzed also other classifications of the
case-study in accord with a) the range of the phenomena (micromacro case study), b) the time of happening (past, current and future cases), c) entity of the study (the study of one or more features
or a whole (full) case-study), etc. Also some other types of the casestudy are elaborated, such as interpretative and theoretical casestudies as well as the studies which produce a basic premise of the
research and confirm or question some already existing theory, or
some deviant case-studies. The author described significance of
18 У том погледу интересантан је оглед Жељка Симића на тему: Леви-Строс између
методоогије и онтологије, Српска политичка мисао, бр. 4, Београд, 2010, стр. 253255. У том смислу Симић наводи: „Укратко, ако је преосновни credo (а у ствари
центрипетално језгро доживљајној) пребивања у технички посредованој стварности
„Мислим, дакле постојим“, размислимо колико тога се мења уколико је аналогни
средишње-центрипетални исказ древног и примитивног човека, рецимо, „Једно сам
са свима, дакле постојим“?“, стр. 264.
19 This work was written for a Project No. 179009

439

Д. СУБОТИЋ

(МЕТОД)ОЛОШКИ ПОСТУПАК СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА (CªSE STUDY) У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

some case-study in applied research while paying special attention
to the field of business economy or marketing research and some
other fields such as pedagogy, politicology and psychology, in that
way encompassing all segments of the envisioned draft of the research on this subject. In line with it, the author described possibility of practical implementation of this method in contemporary
science, in particular in case of implementation of quantitative
methods or contemporary informative technologies and devices
in empirical research.
Keywords: case study, methodology, quantitative research, research
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RESUME
One problem or method of case study in a methodological literature as a rule
encompasses an ever-present dilemma: empirical and/or theoretical research.
There are several theoretical-methodological approaches in the field of social
sciences, as in practice there are many theories in regard and that poses a
question over which one among them is eligible to be given priority. The case
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study in this empirical dimension is important for four possible phases of project
starting from conception, planning and organization, to realization and finish.
For example, in the field of business economy it is perfectly normal that there is a
certain time interval between a starting conception phase and the phases which
follow after it. As time goes by other phases partially overlap and inosculate
(merge) into each other. This phase merging is very possible if the project idea is
created within the organization and the project itself is strongly supported.
Analysis of a case in the field of social sciences is some kind of qualitative
analysis. For example, in sociology there are several similar expressions in use:
case analysis and case method. The case analysis is not some specific technique
really but more of a way of organizing social data with objective of preserving
unique character of the object being analyzed (Gud-Het, 1996, p. 12) Due to
the fact that this approach is focused to the research of whole case (its entity),
this approach is marked as holistic. Here “the case” can be anything – from an
individual to global society.
By the use of case analysis it is possible to achieve more of intensity and
depth in sociological research. However, there is one shortage of this method
and it is in the fact that it is difficult to provide for qualitative standardization in
data collection and data analysis. This is probably reason for increasing remarks
of the critics of the case analysis for partiality (favoritism) of researchers and
uncertainty of collected data. 1. In case of research of a separate content, this
method is applied for a concrete subject. Such subject is observed isolated in one
space and time and there is no possibility for repeating of the research. 2. The
research of a whole line of cases has a common research subject which is spread
in a time continuity and in different spaces. 3. Research of a mosaic of cases are
those with a common problem of research and basic research subject. Pieces of
the mosaic are realized in different places and approximately at the same time.

Овај рад је примљен 10.11.2010, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ – АКТЕР У
ОДЛУЧИВАЊУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Јадранка Симић
Издавач – ‘’Службени гласник’’, Београд, 2010. године, стр. 243

Управо у време када су нашој земљи одобрени даљи кораци у правцу
придруживања Европској унији и добијању статуса кандидата, те постајању
њеним пуноправним чланом, у време када је стигао надлежним државним
органима упитник о испуњености услова за ову интеграцију, у издању реномираног издавача ‘’Службени гласник’’ из Београда, појавила се занимљива монографска студија под насловом : ‘’Европски парламент – актер у
одлучивању у Европској унији’’ ауторке др Јадранке Симић.
Књига се свеобухватно бави различитим аспектима одлучивања Европског парламента, његовом историјском настајању и развоју, организацији и надлежностима, односно избором посланика, те односом овог органа са другим европским органима, што ће несумњиво обогатити домаћу
политиколошку, правну и међународну литературу у овој области. Овај је
рукопис настао као плод вишегодишњег бављења ауторке различитим питањима која се односе на европске интеграције уопште, а посебно могућностима придруживања Републике Србије овој најзначајнијој регионалној
политичкој, економској, финансијској и привредној организацији данас.
Садржина ове књиге свеобухватно обрађује материју организације и
деловања Европске уније, односно њеног најзначанијег представичког ор1
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гана – Европског парламента, како у међусобним односима, тако и у односима са другим државама (како чланицама ове интеграције, тако и другим
државама). Тој основној намени ауторка је прилагодила начин, систем,
метод, стил и садржину излагања посматране проблматике. У тежњи да
олакша свим заинтересованим лицима упознавање са овом доста динамичном, сложеном, обимном и разуђеном материјом ауторка је настојала
и у великој мери успела да на једноставан, савремен и приступачан начин
изложи теоријске, упоредноправне и практичне аспекте, обележја, карактеристике најзначајнијих појмова и института везаних за организацију и
деловање Европског парламента и његов однос са осталим органима Европске уније.
Целокупна материја је изложена у више делова који се логично настављају у јединствену целину, са прилозима и прегледом доступне библиографије.
Прва глава под називом . ’’ Историјски развој Европске уније’’ (стр. 1750) детаљно излаже правни развој и реализацију идеја о формирању заједничке европске одбрамбене политике до првих европских организација
после Другог светског рата у виду : Европске заједнице за угаљ и челик, Европске економске заједнице и Европске заједнице за атомску енергију. При
томе ауторка полази од схватања да једну од доминантних црта савременог развоја Европе 20. века представља константан процес уске економске,
политичке и војне сарадње. Основни садржаји таквих процеса се налазе у
поставци да су оквири националних држава недовољни за осигурање несметаног привредног развоја Европе и њених држава, те да је у интересу
бржег привредног развоја да се створи шири привредни простор који би
омогућио брзи економски развој и рационалну поделу рада на пространој
регионалној основи.
Први интеграциони процеси у Европи су се односили на политичку интеграцију држава већ после Првог светског рата и покушаје да се превазиђе
све већа разлика Европе у односу на брзи индустријски и привредни успон
САД, те да се реше све нагомилане тешкоће политичких превирања које
су настале после Версајског мировног уговора. Тај ‘’Паневропски покрет’’
утицао је на велики број државника у бројним европским државама који
су тежили федерацији западноевропских држава, а не некој простој наднационалној, наддржавној творевини.
Привредно уједињавање Европе, додуше у области производње и промета угља и челика започиње са стварањем Европске заједнице за угаљ и
челик 1950. године. На овај начин су оживотворене идеје Шумановог пла-
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на да би након неколико година на бази позитивних искустава ове прве
европске регионалне привредне интеграције дошло до стварања Еврпске економске заједнице 1957. године у Риму. Исте године је формирана и
Европска заједница за атомску енергију (Еуроатом). Еворпска економска
заједница (ЕЕЗ) је примарно основана у циљу формирања и учвршћења
заједничког тржишта ка потпуном усклађивању економских политика држава чланица, како би се унапредио равномеран развој привредних делатности, сталан и уравнотежен прривредни развој, већа стабилност, бржи
пораст животног стандарда и блиски односи међу европским државама
које су у Другом светском рату биле на супротним позицајама.
Како је то у преамбули уговора о оснивању ЕЕЗ наведено сврха ове европске економске интеграције је ‘’унапређење животних и радних услова
људи, економски и друштвени напредак земаља, стална експанзија, уравнотежена трговинска размена и остварење ближе заједнице – јединственог
привредног простора и поделе рада’’. Последњих деценија (посебно после
распада Совјетског Савеза и СФР Југославије) деведесетих година 20. века
долази до приступања више других држава овој европској интеграцији до
чега су довели измењени политички и економски услови на европском тлу.
При томе су у Копенхагену усвојени критеријуми за приступање ЕЕЗ као
што су : демократија, правна држава, људска права и заштита мањина, уз
економске критеријуме, тржишна привреда и способност привреде да се
суочава са конкуренцијом и кретањем на унутрашњем тржишту.
После прегледа историјског развоја европских интеграција, ауторка
даље у својој монографској студији детаљно излаже и анализира поједине њихове правне изворе, оснивачка акта. На овом месту су анализирани
друштвени, економски и политички услови у време доношења ових правних аката (оснивачких уговора), садржина, организациона структура европских интеграција, начин доношења одлука, обим надлежности и овлашћења Европског парламента (што иначе представља срж ове студије). При
томе су решења из појединих правних аката међусобно довођена у везу у
смислу њихових предности, односно недостатака. Тако су на овом месту
изложени следећи акти : Јединствени европски акт, Уговор из Мастрихта
из 1992. године (са навођењем новина које овај уговор доноси), Уговор из
Амстердама из 1997. године, Агенда 2000 из 1997. године, Уговор из Нице
из 2000. године, Европски устав из 2004. године, Уговор из Лисабона из
2007. године.
Посебну пажњу је ауторка на овом месту посветила новим решењима из Лисабонског уговора међу којима се истичу: 1) увођење функције
председника Европске уније, 2) увођење функције високог представника
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за спољне послове и безбедносну политику са прерогативама министра
спољних послова, 3) увођење квалификоване већине у процесу одлучивања у области имиграција, полицијске и судске сарадње, функционсиања
служби од општег економског интереса, интелектуалне својине, политике
у области свемира, енергије итд, 4) ојачање надлежности Европског парламента општим проширивањем процедуре саодлучивања у законодавној
области, 5) право грађана Европске уније на колективну иницијативу и 6)
чврсто реформисање вредности Европске уније.
Тако сада главне органе Европске уније чине: 1) Европски парламент, 2)
Савет, 3) Комисија, 4) Суд и 5) Рачуноводствени суд. Као помоћни органи
ове европске интеграције сматрају се: 1) Економски и социјални одбор и 2)
Европска инвестициона банка.
Друга глава под називом: ‘’Карактеристике Европског парламента’’
(стр. 51-112) представља прегледну, систематизовану и суптилну анализу
карактеристика и деловања Европског парламента при чему ауторка пореди његову активност са активношћу националних парламената држава
које су чланице Европске уније. Посебно је указано на страначку структуру, овлашћења и деловања политичких група у Европском парламенту, те
на измене у националној и страначкој структури тих политичких група у
појединим сазивима Парламента почев од 1994. до 2009. године. Анализи,
у оквиру ове главе, није могла га промакне ни делатност појединих одбора
Европског парламнета и то сталних одора, анкетних одбора, привремених
одбора, њихов састав, обележја, начин деловања и утицај на могућу политику Европског парламента у целини, као ни сама функција председника
парламента.
У трећој глави под називом: ‘’Надлежности Европског парламента’’
(стр. 113-160) анализирани су улога и деловање овог најзначајнијег органа
европских интеграција. При томе је посебна пажња посвећена законодавној, финансијској (буџетској), контролној (надзорној) надлежности, али и
питањима гласања о неповерењу Комисији. Интересантно, јер излагање
које се односи на анализу сличности и разлика између наведених надлежности Европског парламента и истоврсних надлежности националних
парламената у државама чланицама Европске уније, односно надлежности
истоветних органа у међународним организацијама (Уједињене нације,
Арапске лиге). Последњи део излагања на овом месту се односи на деловање парламента и у осталим областима својих надлежности као што су:
1) социјална политика, 2) заштита права жена, 3) здравствена заштита, 4)
заштита животне средине и 5) право на петиције.
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Процес доношења одлука је предмет разматрања у четвртој глави ове
монографије (стр. 161-176). У овом делу су изложени појам, врсте и карактер правних аката који се доносе у оквиру Европског парламента. Овде се
разликују две врсте таквих аката. То су: 1) обавезни акти (где спадају уредбе, директиве и одлуке), 2) необавезни акти (где спадају препоруке и мишења) и 3) акти sui generis. У оквиру одлука које доноси овај најзначајнији
европски орган издвајају се по свом значају, природи и карактеру:
интерне одлуке, препоруке и мишљења. Други део излагања је посвећен
самој процедури предлагања и доношења одговарајућих одлука и улози
посланика у парламенту, односно појединих његових органа (одбора),
начину и техникама гласања, као и посебним случајевима доношења
одлука (при гласању о буџету и изгласавању неповерења комисији).
Поред законодавне надлежности која краси сваки пармамент
националног или наднационалног карактера, посебно је запажена
улога Европског парламента у спољној политици Европске уније. То
је управо предмет излагања у петој глави (стр. 177-210) под називом:
''Улога Европског парламента у спољној политици Европске уније''. На
овом месту је анализирано више питања где су критички инторнирани
ставови о појединим активностима ове врсте. На првом месту овде је
детаљно и прегледно изложена европска политичка сарадња у оквиру
јединственог Европског акта, те спољна политике ЕУ према појединим
оснивачким актима. Ту су посебно апострофирани уговори из Мастрихта
и Амстердама.
Други део овог интересантног излагања се односи на три можда и
најзначанија спољнополитичка поља деловања Европске уније. То су: 1)
активности Европске уније у решавању југословенске кризе деведесетих
година прошлог века, 2) активности ЕУ у предмету приступања Турске
Европској унији и 3) активности ЕУ у области заштите људских права у
свету где је посебно активно учешће ове европске организације забележено
у Србији, Мароку, Кенији, Бурми, Кини и Алжиру. И као што је логично,
ово излагање ауторка завршава анализом правца деловања европске
спољне и безбедносне политике сходно решењима из Уговора из Лисабона
који је децембра 2009. године ступио на снагу чиме је потенцирана
активност новоуведених функција – председника Европске уније и
Високог представника за спољну политику и безбедност – ''шефа'' европске
дипломатије.
Последња глава под називом: ''Могућности еволуције Европског
парламента'' (стр. 211-219) се заснива на упоређивању карактеристика,
садржине, начина и обима деловања и овлашћења, те начина рада Европског
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парламента са појединим карактеристикама националних представничких
тела. Ту ауторка уочава недостатке законодавне надлежности Европског
парламента. Као његове основне недостатке које би у наредном периоду
требало отклонити или ублажити наводе се недовољне могућности утицаја
на Европску комисију и на Савет. Због тога стоје оправдани разлози
за институционалну реформу ове европске интеграције. У протеклих
неколико деценија у овом правцу је забележено више иницијатива које је
требало да поправе и подигну на квалитетно виши ниво. Ту се, у првом
реду, издвајају иницијативе улогу Европског парламента Алтиера Спинелија из 1983. године, као и новине које уводи Уговор из Мастрихта.
На крају ауторка закључује да је Европски парламент једна од темељних политичких институција Европске уније који је од почетка институционалног повезивања држава у Европи до данас прошао више фаза. При
томе је до данас задржана и стално унапређивана законодавна, финансијска, контролна (надзорна) надлежност овог органа. Процес одлучивања
у овом органу је често критикован због ограничене надлежности самог
Европског парламента. Највећи део одлука се доноси у Савету на предлог
Комисије. Такав Савет нема потпуни демократски карактер и легитимитет, а правни акти које он доноси директно се примењују у државама чланицама. То се често означава као ‘’демократски дефицит’’ Европске уније.
За разлику од почетних година када Савет није био у обавези да прихвати
или упути одговор на приговоре и мишљења Европског парламента, после
извршене ревизије оснивачких уговора данас је знатно појачана улога Парламента сада који може да одбаци или измени састав Савета. Ипак коначну одлуку увек доноси Савет.
Као представник више од 490 милиона грађана Европе парламент у
пракси делује више као спона између народа држава чланица Европске
уније и европске власти у Бриселу. Зато је решавање питања из свакодневног живота грађана Уније као што су: заштита потрошача, здравствена заштита, заштита животне средине постало део свакодневне праксе
чланова Европског парламента. Такође је Европски парламент био веома
активан у протеклом периоду и приликом заузимања ставова о важним
спољнополитичким питањима Европске уније (па је тако деведесетих година прошлог века активно учествовао и у решавању сукоба на простору
бивше СФР Југославије). Уговором из Лисабона ојачане су надлежности
Европског парламента општим проширивањем процедуре одлучивања
у законодавној области. Ипак стварни значај Европског парламента се не
може само оцењивати на основу изричитих и правним актима ЕУ утврђених надлежности. Оно је и веома активно тело у заузимању важних ставо-
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ва о бројним унутрашњим питањима Европске уније и директним везама
са парламентима држава чланица Уније. То је заправо институција која
стално напредује и која је одавно прерасла улогу која му је првобитно била
дата оснивачним актом.
У излагању ове веома сложене и обимне материје која је везана за Европску унију и њене органе, а посебно за Европски парламент (као најзначајнији представнички орган ове европске интеграције) ауторка је вешто
користила сву расположиву инострану (и у мањој мери домаћу) литературу, као и актуелну праксу што овом делу даје велику практичну и употребу вредност. Рад је писан једноставним и разумљивим стручним језиком,
лаким и допадљивим стилом што га чини изузетно погодним за поимање
и разумевање посматране материје. По својој садржини, обиму и начину
третирања, као и продубљености посматраних тема, уоченим питањима и
проблемима, као и датим одговорима и начином њиховог превазилажења,
то је један аналитичко-синтетички стваралачки рад који одражава не само
висок степен познавања материје из области европских интеграција и права Европске уније, већ и изванредан педагошки приступ.
Ове одлике уз постојање бројних оригиналних гледишта ауторке у теоријском и практичном разрешавању појединих питања из области организације, избора чланова, састава и деловања Европског парламента и његовог односа са другим органима чине овај рад не само интересантним и
корисним за сваког читаоца, већ и подобним за образовање свих који се у
школовању или у стручном усавршавању или у свакодневном раду сусрећу
са овом материјом, па га препоручујемо најширој читалачкој јавности.

Овај рад је примљен 04.01.2011, а на састанку редакције часописа
прихваћен за штампу 24.03.2011. године
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Пре сваког рада иду обавезни подаци о ауторима, и то следећим редом:
1. Име и презиме аутора, пожељно је да се наведу и средња слова аутора
2. Звање аутора
3. Назив установа, факултета, и седиште
4. Контакт: адреса или е-маил адреса
После ових података следи Сажетак (апстракт), куцан фонтом Minion Pro
(уколико аутор није у могућности да пронађе овај фонт, рад може бити послат и
у фонту Times New Roman), величине 10/12 тачака, са увлакама по 15 мм лево и
десно. Сажетак треба да садржи од 100 до 250 речи.
Иза сажетка иду истим слогом Кључне речи, на српском и енглеском језику.
Број кључних речи не може бити већи од 10, док њихова учесталост употребе
треба да буде што већа.
Иза кључних речи следи сам текст научног рада.
Основни текст је Minion Pro font, величине 11/13 тачака, са увлаком 6 мм за
први ред, и размаком од 1 мм између пасуса.
Наслови су Minion Pro font, Bold, величине 14/17 тачака, без увлаке, са размаком 6 мм изнад и 3 мм испод реда.
Поднаслови су Minion Pro font, Bold, величине 11/13 тачака, са левом увлаком 6 мм, и 3 мм размака и изнад и испод реда.
Навођење (цитати) у тексту рада. У загради се, развојени зарезима, наводе
име аутора и година издања. На пример: (Васиљевић, 2007, стр.78). Уколико је
више аутора, цитат има следећи облик (Васиљевић и др., 2007, стр. 123).
Фусноте у форми напомена се дају при дну стране у којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења,
назнаке о коришћеним изворима (на пример научног грађи, приручницима)
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу. Фусноте су истог фонта
као и основни текст, само на величини 9/11 тачака. Веома је битно Фусноте у
Word-у куцати са Insert – Reference – Footnotе, а не намештањем разних оквира,
јер једино на тај начин можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром месту.

Ако у тексту има формула, било би добро да се куцају у Microsoft Equation
едитору.
За табеле у тексту треба користити обичне табеле у Word-у.
Ако има слика, графикона, требало би да се доставе и одвојено, као посебни фајлови у изворном формату (jpg, xls, tif, cdr), а не само као увучене слике у
документ.
Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду. Сваки
извор треба да је означен редним бројем (са тачком иза броја), и то са следећим
карактеристикама:
Књиге: презиме аутора исписано у пуној форми, име аутора скраћено (иницијал), наслов књиге италиком (курзивом), издавач, место издавања, година.
Пример:
1. Васиљевић, М., Право и заштита инвеститора, Право и привреда, Београд, 2007.
Поглавља књига или чланци у зборнику радова: презиме аутора исписано
у пуној форми, име аутора скраћено (иницијал), наслов поглавља или чланка,
наслов књиге или зборника радова италиком (курзивом), име редактора, издавач, место издавања, година, број стране.
Пример:
Nesh, L., Otkud sad poslovna etika?, Poslovna etika, Bein, B., Drammon, G., Clio,
Beograd, 2007, str. 13-21.
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.
Иза рада иде Summary (сажетак) на енглеском језику, исто форматиран као
и сажетак на почетку рада. Summary се даје у проширеном облику, чија дужина
може да буде до 1/10 дужине научног рада. Код Summary -ја обавезно дати и
наслов рада на енглеском језику и преведене кључне речи.
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